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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá problematikou prvních dvou vln feminismu, který se odráží na 

módě 20. století. Vysvětluje, co je feminismus a jaké jsou jeho historické kontexty. Přehled 

vývoje módy 20. století bude členěn po desetiletích a bude ukazovat její zásadní proměny a 

dopady na společnost v souvislosti s rozvojem ženských hnutí. Práce diferencuje mezi 

módou světovou a tuzemskou a akcentuje postoje klíčových osobností módního návrhářství 

k této problematice. Historický přehled bude doplněn o návrh a reflexi částečné realizace 

vlastního pedagogického projektu zaměřeného na propojení oboru oděvního návrhářství a 

feministické problematiky. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Feminismus, móda, gender, 20. století́, socialismus, design, vizuální́ umění́, unisex  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the problems of the first two waves of feminism, which is 

reflected in the 20th century fashion. It explains what feminism is and what its historical 

contexts are. An overview of the evolution of fashion of the 20th century will be divided 

by decades and will show its fundamental changes a impacts on society in connection with 

the development of women's movements. The work differentiates between world and 

domestic fashion and accentuates the attitudes of crucial personalities of fashion design on 

this issue. The historical overview will be complemented by a proposal and reflection on 

the partial realization of its own pedagogical project aimed at linking the field of clothing 

design and feminist issues. 
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1 Úvod 

Bakalářská práce je koncipována do dvou částí – teoretické a didaktické. V teoretické části 

se věnujeme feminismu a módě 20. století. Snažíme se hledat souvislosti mezi těmito tématy, 

popřípadě jakým způsobem se ovlivňovaly. Feminismus zkoumáme z historického, 

sociologického kontextu, ale také z hlediska kulturálních studií. Jsou zde vysvětleny 

základní pojmy spojené s touto problematikou – gender, feminita, maskulinita. Popisujeme 

historii prvních dvou vln feminismu v západním světě, ale v krátkosti je nastíněna i současná 

situace. Toto téma řešíme i v tuzemsku.  

Móda v západní Evropě a USA je vylíčena po desetiletích a analyzuje, jakým způsobem se 

měnila a jací módní návrháři byli v čele dané dekády. Uvádí historické kontexty, které měly 

dopad na změny ženské módy. Jako ukázku módy východní Evropy uvádíme situaci 

v Československu a snažíme se porovnat rozdíly mezi západní a východní Evropou.  

Teoretická část bakalářské práce si klade za cíl hledání odpovědí na otázku, zda feminismus 

ve 20. století využíval módu jako jeho nástroj. Pokud bude odpověď na tuto otázku kladná, 

tak se budeme snažit zjistit jakým způsobem, proč a kdy.  

Cílem didaktické části je seznámení studentů s genderovou problematikou a dokázat 

informace z diskuse přenést do výtvarné transformace. Didaktická řada reflektuje základní 

pojmy z teoretické části – feminita, maskulinita, gender a feminismus.  

Didaktickou řadu tvoří čtyři výtvarné úkoly, které vždy využívají jeden pojem z teoretické 

části. Náročnost didaktických úkolů se stupňuje od nejjednoduššího k náročnějším. 

V prvních dvou výtvarných transformacích se využívá abstraktní malba. V dalším úkole je 

téma gender transformováno výšivkou a didaktická řada je zakončena tvorbou vlastního 

labelu na tričku na téma feminismus.  
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2 Teoretická část 

Teoretická část se zabývá sociálními a historickými aspekty feminismu ve 20. století. 

Vysvětluje pojmy úzce spjaté s touto problematikou, které nejsou širšímu publiku vždy 

jasné. Analyzuje historii ženských hnutí v západní Evropě, USA a Československu. Hledá 

spojitost módy a feminismu. Popisuje dějiny ženské módy po dekádách a snaží se najít 

odpovědi na otázky, zda feminismus využívá módu jako jeho nástroj. Zmiňuje také 

nejvýznamnější módní návrháře v daném desetiletí. Vyjadřuje se k symbolice oděvu v 

oblasti genderu a identity. Klade si otázku, co je feministická estetika. Bakalářská práce také 

poukazuje na módu ve spojení s estetikou, jelikož někteří o módě jako součást estetiky 

pochybují.  

2.1 Pohlaví, gender a feminismus jako sociální hnutí  

Tato kapitola se snaží vysvětlit pojmy spojené se ženským sociálním hutím. Popisuje rozdíly 

mezi termíny pohlaví a gender. Také se zabývá feminitou a maskulinitou jako očekávaným 

chováním ženy a muže ve společnosti a uvádí jejich tradiční znaky. Následně se všemi těmito 

pojmy pracujeme v didaktické časti v rámci připravené výtvarné řady. 

2.1.1 Pohlaví  

Jako první termín bychom uvedli nejzákladnější pojem k tomuto tématu, a to je pohlaví – 

anglicky sex. Používá se ve spojení s biologickým ústrojím mezi mužem a ženou, které je 

jasně dané. Jedná se o jejich biologické a anatomické rozdíly mezi rozmnožovacím ústrojím, 

ale také o sekundární pohlavní znaky, mezi které můžeme zařadit – ňadra, ochlupení stavba 

těla atd. Tyto pojmy jsou stálé a nemění se společností (Janošová: 2008, str. 38–39). I 

v dnešní době do jisté míry pohlaví určuje postavení muže a ženy ve společnosti – právo 

volit, profesní postavení. (Jandrousek: 2001, str. 185) 

2.1.2 Gender 

Na rozdíl od předchozího termínu gender nepojmenovává pohlaví z hlediska biologického, 

ale řeší sociální, psychologické nebo kulturní hledisko pohlaví. Gender je sociální chování, 

se kterým se nerodíme, ale musíme si jej osvojit. Jedná se o sociální pohlaví, tudíž se musíme 

jako ženy a muži naučit chovat. Obor nazývaný gender studies se věnuje tomu, co je 

výsledkem vývoje společnosti z hlediska kulturních a sociálních faktorů chování. Optikou 
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gender studies můžeme vnímat rozdíly mezi pohlavím a genderem. (Jandrousek: 2001, str. 

90) 

Termín gender (česky „rod“) byl mimo jiné poprvé zveřejněn v roce 1955. Jádro věci se 

zakládá na vzorcích chování – kulturních, sociálních nebo etnických, které se v historickém 

kontextu nepřestávají měnit a vyvíjet. (Janošová: 2008, str. 40–42) 

Z hlediska oboru kulturálních studií je gender spojen s kulturním předpokladem a jeho 

výsledky – feminita a maskulinita. Tento pojem je spojen s tím, jak se v historii muži a ženy 

reprezentovali. (Barker: 2006, str. 57–58) 

Rodová role je soubor představ o tom, jací by muži a ženy měli být. Jsou zde zahrnuty i 

jejich zájmy. Feminita je spojována např. s jemností, půvabem a emocionalitou. Maskulinita 

bývá vyznačována opakem – potlačování emocí, dominancí, vyšší pracovní a společenské 

postavení. (Janošová: 2008, str. 41–42) 

2.1.3 Feminita 

Mezi již zmíněné rodové role patří feminita. Jedná se o typické chování očekáváné od 

biologicky ženského pohlaví. (Jandrousek: 2001, str. 83) Z hlediska kulturálních studií se 

tento pojem vztahuje k sociálním a kulturním rysům ženského bytí. Tyto atributy se týkají 

především chování vnímané společností, která jej přisuzuje ženě. Mezi tradiční znaky 

feminity se řadí – pokora, citlivost, jemnost. Tyto znaky se v různých kulturách mohou lišit. 

Některé chování je biologicky podmíněné ženě, přesto rysy feminity mohou projevovat i 

muži. (Barker: 2006, str. 52) 

2.1.4 Maskulinita 

Termín zvaný maskulinita je opakem feminity – atributy mužského chování a osobnosti. 

Jsou to představy identity spojené s mužským pohlavím. (Jandrousek: 2001, str. 151) 

Maskulinita se liší v různých kulturách a historických obdobích. V dnešní době muži vnímají 

svou „maskulinitu“ jako problém, jelikož není biologicky daná. Tento jev se nazývá „krize 

maskulinity“. Tradiční znaky maskulinity jsou – soběstačnost, nezávislost, síla. Stejně jako 

u feminity, tak u maskulinity vykazují tyto rysy obě pohlaví. (Barker: 2006, str. 112)  
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2.1.5 Feminismus jako sociální hnutí 

Všechny předchozí zmíněné pojmy nám poslouží k lepšímu pochopení termínu feminismus, 

který je východiskem pro celou bakalářskou práci. Feminismus je označení pro ženské hnutí, 

které smýšlí o nevýhodnosti ženského postavení ve společnosti v porovnání s muži. Obecný 

záměr feminismu je, aby žena byla vnímána jako „individualita se svými vlastními právy“. 

(Petrusek: 1996, str. 308–309) Společností je feminismus vnímán jako hnutí o rovnoprávnost 

žen a jejich emancipaci.  

Tento pojem byl uveden do společnosti poprvé na počátku 19. století z diskurzu Ch. 

Fouriera. Bývají uváděny tři hlavní proudy – radikální feminismus, feminismus rovných 

práv a feminismus sociální. Ve dvacátém století vznikají další proudy převážně levicově 

laděné. (Jandrousek: 2008, str. 83)  

2.2 Historie ženského hnutí za rovnoprávnost 

Postavení muže a ženy ve společnosti je zakořeněné prakticky od doby, co existuje lidstvo 

samo. Muž je hlava rodiny a žena je ve společnosti brána jako to druhé pohlaví. Takový je 

základní vzorec buržoazního postavení muže a ženy ve společnosti do konce 19. století. 

Začátkem 20. století se ženy začaly pokoušet o svou vlastní emancipaci pomocí ženských 

hnutí, a to v různých vlnách a obdobích. Tato hnutí se postupem času formovala do 

ideologie, politického, ale i sociokulturního hnutí zvané feminismus. To vše tato kapitola 

popisuje a vysvětluje v rámci západní Evropy a USA.  

2.2.1 První vlna feminismu v západní Evropě 

První vlna feminismu také nazývána jako humanistický feminismus vznikal v Evropě po 

Francouzské revoluci přibližně od roku 1830, intenzivněji v poslední třetině 19. století a 

trval do konce první světové války kolem roku 1920.  (Curran: 2005, str. 36) Tato éra se 

vyznačovala především bojem za lidská práva žen a rovnoprávnost.  

V historii najdeme ženy, které se o tuto ideu pokusily ještě před Francouzkou revolucí. První 

masové dožadování o rovnocennost začalo až po vzniku Deklarace lidských práv a svobod, 

která připisovala lidská práva pouze mužům. To prohloubilo nerovnost dvou pohlaví, a 

zapříčinilo další omezení žen. Veřejné vystoupení s návrhem ženy jako občanky skončil 

neúspěchem. 
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Celá tato situace byla spojena s filozofií Jeana-Jacques Rousseaua. Jeho idea návratu 

k přírodě se vyznačovala tím, že žena je zaslíbena přírodě, kvůli své plodnosti. Tím bylo 

myšleno starání se o děti. Vidí ji jako to druhé pohlaví. (Valdrová: 2004, str.169–175) 

Výsledkem byly ženské kluby, kde se vytvářely petice. Za první feministku se považuje 

Olympe de Gouges, která sepsala pobuřující reakci na Deklaraci lidských práv a hodnot, 

nesoucí název Deklaraci práv ženy, občanky. Rozvíjela myšlenku rozvodu, mateřství a 

emancipaci žen. Byla popravena i s dalšími jejími stoupenkyněmi. (Osvaldová: 2004, str. 

22–23) 

Emancipace a boj za práva žen se v Anglii chopila skupina nazývané Sufražetky. Hnutí 

vznikalo na přelomu 19. a 20. století. Do roku 1832 mohly volit ženy, které vlastnily majetek, 

ale vznikla reforma, která přisuzuje volební právo v parlamentních volbách pouze mužům. 

„Suffrage“ v angličtině znamená „volební právo“ z toho vyplývá, o co se tato radikální 

skupina snažila. Jejich boj se dočkal úspěchu v roce 1918, kdy ženy nad třicet let dostaly 

právo volit. V roce 1928 vláda schválila zákon, který umožnuje všem osobám nad dvacet 

jedna let volit. (Valdrová: 2004, str.186–187)  

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 1: Sufražetky Annie Kenney a Christabel Pankhurst z WSPU (Sociální a politcký svaz žen) v roce 1908 
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2.2.2 První vlna feminismu v USA 

Snaha o emancipaci neprobíhala pouze v západní Evropě, ale i v USA během Americké 

revoluce mezi lety 1775–1783.  Hlavním úkolem ženského hnutí v USA bylo volební právo 

žen. Dále stoupenkyně hnutí bojovaly za zrušení otroctví, nárok na vlastnění majetku a 

změna legislativy rozvodů, hygiena a právo na studium. Zasloužily se i o uvolňování módy 

a nových pravidel v odívání. Výsledkem první vlny feminismu v USA bylo prosazení 

demokracie a prosazení volebního práva ženám. (Renzetti: 2005, str. 36–39) 

V USA byl střet mezi ženami z vyšších středních tříd a ženami z třídy dělnické a jiné barvy 

pleti. Ženy střední třídy se dožadovaly stejných kariérních příležitostí jako muži. Naopak 

Afroameričanky hledaly ochranu a odlišný přístup. (Curran: 2005, str. 36–39) Spojené státy 

americké jsou jedním z prvních států, kde dívky mohly studovat. Během roku 1826 byla 

otevřena první dívčí střední škola v Bostonu. O 11let později v roce 1837 začala vysoká 

škola v Ohiu přijímat mimo jiné i studentky. (Osvaldová: 2004, str. 18–20) 

V USA roku 1861 vypukla válka a nátlak feministického hnutí polevil. Doufaly, že po válce 

vláda uzná, že ženy mají nárok na volební právo. Kongres, ale odmítl udělit toto právo, a 

dokonce nová ústava ženy ještě více diskriminovala (Renzetti: 2005, str. 36–39). V roce 

1869 bylo založeno Národní sdružení za volební právo žen. Toto sdružení usilovalo o 

doplnění tohoto práva. Sdružení se nakonec v roce 1890 sloučilo s Americkým sdružením 

pro volební právo žen a vzniklo Národní americké sdružení pro volební právo žen. Třiceti 

leté úsilí sdružení bylo úspěšné a v červnu roku 1919 senát schválil dodatek, který říká, že 

Spojené státy nesmí popřít volební právo z důvodu pohlaví (Osvaldová: 2004, str. 20–21). 

2.2.3 Druhá vlna feminismu ve Spojených státech 

Druhá vlna feminismu vznikala v 60. letech 20. století. Trvala zhruba další dvě desetiletí a 

týkala se především USA. Rychle se tato vlna začala šířit i do zemí západní Evropy. Jak již 

bylo řečeno, první vlna se zabývala především právní problematikou genderové 

rovnocennosti. Druhá vlna řešila především otázky psychologického rázu – sexualita, 

kontrola nad svým vlastním tělem, možnost získaní profese v jakékoliv oblasti. Také bylo 

upozorněno na sexuální násilí v domácnostech. 

Po vyřešení legislativních překážek v rámci první vlny feminismu, se na delší dobu 

aktivistky odmlčely. Během 2. světové války ženy ukázaly své pracovní schopnosti, ale po 
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válce se muži mohli vrátit do práce a začít své manželky živit. Ženy tedy byly opět odkázány 

k životu v domácnosti a byly vnímané jako druhořadé stejně jako před válkou. Konflikt 

nastal u žen vysokoškolsky vzdělaných, kdy v domácnostech nebyly šťastné, protože se 

cítily neužitečně. (Valdrová: 2004, str. 176–177) 

V počátcích druhé vlny bylo důležité vydání knihy Femine Mystique (1963) od americké 

autorky Betty Friedan, která popisovala pocity nešťastných žen v domácnostech. 

V publikaci hovoří, že tento problém by neměl být vnímán individuálně, ale společensky. 

Autorka vyvolala úvahy nad bádáním základů genderových nerovností veřejných i 

soukromích. (Renzetti: 2005, str. 44–45) Friedan do povědomí vstoupila také s hnutím 

hippies po roce 1968 – odmítání měšťanského vzorce rodin, rozhodování sama o sobě. Nová 

vlna poskytla nové postoje ve dvou rovinách – pohlavní rozdíly a psychologická otázka 

genderu. Postupem času se od tohoto proudu distancovala. (Valdrová: 2004, str. 177–180) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 2: Betty Friedan v roce 1960 
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2.2.4 Druhá vlna ve Velké Británii a západní Evropě 

Poválečná situace v Evropě absolutně potlačila jakékoliv známky feminismu. Situace v 60. 

– 70. letech 20. století ve Velké Británii a Francii probíhala podobně jako v USA. Ženy byly 

nespokojené, jakým způsobem rovnoprávnost fungovala v reálném životě. Na popud 

vznikaly feministické spolky, které se charakterizují svými filozofickými perspektivami a 

cíli.  

Vznikaly boje proti genderovému útlaku a k feministkám se poprvé začaly hlásit také 

lesbičky, které dostaly díky těmto organizacím větší volnost. Nastal zde spor mezi 

lesbickými aktivistkami a heterosexuálními ženami – velká aktivita lesbických žen 

nabourávala myšlenku hnutí. Lesbičky si tedy začaly zakládat své spolky s feministickou 

ideologií – Radicalesbians. Poprvé má feminismus také mužské stoupence.  

V Evropě vzniklo radikální hnutí The women's liberation movement, které bylo založeno na 

konci 60. let. Toto hnutí se inspirovalo v USA, kde rostla přítomnost žen na trhu práce. Ženy 

v Evropě se pokusily o to samé. Hnutí mělo velkou sílu v Anglii a Skandinávských zemích. 

Bojovaly za lepší pracovní podmínky pro ženy a za úplnou samostatnost žen – používání 

antikoncepce, svobodné rozhodnutí podstoupení potratu. Nechtěly reformovat zákony, ale 

jejich cílem bylo změnit vnímání společnosti žen jako takových. Toto hnutí se dotklo 

prakticky všech západoevropských zemí. (Renzetti: 2005, str. 45–47) 

Obr. 3: Pochod hnutí The Women’s Liberation v USA za právní rovnost žen 26. srpna 1970 
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2.2.5 Feminismus na konci století – třetí vlna 

V 80. letech 20. století feministické myšlení oslabilo a kolem 90. let se feminismus začal 

znovu šířit. O genderu a jeho důležitosti ve společnosti se začalo mluvit, právě díky 

feminismu. Feminismus se zaměřoval spíše na genderový přístup než ten klasický, který do 

té doby měl. Třetí vlna feminismu nemá vyhraněné společenské cíle. Po roce 1989 se 

feminismus rozdělil do různých trendů a proudů. Feminismus třetí vlny můžeme rozdělit do 

třech kategorií. První dvě kategorie – reformní feminismy a feminismy odporu reagující 

na ideologii druhé vlny feminismu. 

Nejdůležitější na feminismu třetí vlny je důraz na propojenost genderu a jiných kategorií – 

rasa, etnický původ, sexuální orientace, společenské postavení, náboženské vyznání atd. 

Patří sem mužský feminismus, který poukazuje na to, že ne každý muž je brán jako muž, a 

ne každá žena je brána jako žena. A jejich zvýhodnění nebo nezvýhodnění ve společnosti. 

Ukazuje na feminismus jako způsob myšlení, které ne vždy souvisí s biologickým pohlavím. 

Objevuje se také kategorie zvaná multirasový feminismus. Tato kategorie se zabývá 

postavením etnickým původem jedinců ve společnosti – afroamerické a islámské feministky. 

(Valdrová: 2004, str. 202–208) 

Postmoderní feminismus vnímá gender jako role, které hrajeme. Nezáleží zde jen na pohlaví 

jako u feminismu sociální konstrukce, ale na tom, jak svůj gender sdělujeme – odívání, 

make-up, chování. Pro postmoderní feminismus je gender nestálá identita. Z tohoto 

myšlenkového proudu vychází queer teorie, která této myšlence klade důraz na sexualitu a 

sexuální identity. (Renzetti: 2005, str. 48–49) Mezi další směry feminismu patří 

ekofeminismus, který hovoří o vztahu člověka k přírodě. Spirituální feminismus, který 

odmítá náboženství diskriminující ženy. Nedá se tedy už mluvit o jednom feminismu, ale o 

feminismech (Valdrová: 2004, str. 210–211). 
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2.3 Feminismus v Čechách 

Charakteristické pro počátky feminismu v Čechách byla umírněnost. Feminismus u nás 

nebyl zaměřen proti mužům, ale feministkám v Čechách šlo o lepší postavení v občanském 

životě. Mezi významné osobnosti patřila Magdalena Dobromila Rettigová. Právě ona 

prošlapala cestu dalším českým spisovatelkám a průkopnicím českého feminismu.  

Božena Němcová se jako první Češka dokázala uživit jako spisovatelka a vždy byla toho 

názoru, že ženy by měly být rovnocenné mužům. Němcová navštěvovala salón Václava 

Staňka, kde vznikaly dámské sezení podporující samostatnost žen. Z těchto sezení vznikla v 

Praze roku 1863 dívčí škola, která se zaměřovala na výuku akademických předmětů a výuku 

cizích jazyků. Tato škola byla určena pro slečny z měšťanských rodin. V roce 1865 vznikla 

průmyslová škola pro dívky z nižších vrstev.  

Důležitou osobností byl Vojta Náprstek. Pořádal přednášky, kde hovořil o emancipaci 

v USA a ve Velké Británii. To vedlo ke vzniku kroužku Americký klub dam. V roce 1870 

musel být tento spolek zrušen, kvůli požadavku rakouské strany. Koncem 19. století ženy 

získávaly svá první zaměstnání v oblastech výchovy, pečovatelství, zdravotnictví, 

krejčovství, přesto ale byly omezovány. Nejaktivnější účastnice ženského hnutí založily 

Spolek českých učitelek.  

Prezident Tomáš Garrigue Masaryk byl zastáncem názoru, že ženy by měly být rovnoprávné 

mužům. Chtěl, aby si žena mohla sama vybrat a nebyla nucena do situací, které sama nechce. 

Charlotte manželka T. G. Masaryka byla aktivní účastnicí v Ženském klubu českém, který 

založila Teréza Nováková s Františkou Plamínkovou v roce 1903. Tento kluk vítal ženy ze 

všech vrstev bez rozdílu. Usilovaly o získání volebního práva českým ženám a možnost 

vzdělání, tím že posílali petice do vídeňského parlamentu.  

Roku 1905 se konaly velké demonstrace v čele s Františkou Plamínkovou za volební právo 

a účast v politických spolcích. V roce 1907 vznikla nová reforma práva, která naopak znovu 

potlačila práva žen. Františka Plamínková našla chybu v zákoně z roku 1861, kde stojí, že 

ženy, které platí daně mohou volit a kandidovat do zemského sněmu. Tuto chybu 

Plamínková využila a roku 1908 kandidovala. Zvolena nakonec byla Božena Vikovová-

Kunětická roku 1912 za Národní stranu mladočeskou. Tím se stala první poslankyní ve 
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střední Evropě. Československé ženy získaly možnost volit v roce 1920 a staly se tím jako 

jedny z prvních v Evropě. (Osvaldová: 2004, str. 23–32) 

Od roku 1914 snaha o udržení feminismu prakticky zanikla. Feministické myšlenky se 

částečně obnovily po 1. světové válce. V druhé polovině 20. století se ženy po 2. světové 

válce musely vrátit zpět do domácností. Emancipace šla opět do ústraní a v roce 1948 jsou 

feministické skupiny v Čechách zrušeny.  

S nástupem komunismu vzniká jednotný Československý svaz žen. Ženy z Československa 

mají nárok na vzdělání, ale Osvaldová ve své publikaci tvrdí, že sociální diskriminace žen 

stále panuje. Tedy československé ženy druhou vlnu feminismu prakticky nepocítily. Otázky 

druhé vlny feminismu se u nás začaly řešit až po roce 1989 současně se třetí vlnou. (2004, 

str. 37–40) 

2.4 Estetika 

Význam estetiky není tak jednoduché zařadit, jelikož se během historie měnila. Estetika je 

úzce spjata s evropskou kulturou. Podle Sokrata bylo krásno spojováno spíše s morální 

kvalitou než s kalokagathiou. Křesťanská estetika byla založena na náboženství, renesanční 

naopak na umění. Zakladatelem estetiky jako nezávislé vědy byl německý filozof Alexander 

Gottlieb Baumgarten. Tuto vědu vysvětloval jako vědu o smyslovém vnímání a poznání 

s cílem dosáhnout dokonalosti.  

Každá kultura v různých etapách vysvětlovala pojem estetika jinak. Počátkem 20. století se 

začala estetika dělit na rozlišovaní estetiky a teorie umění. Do dnes, ale bývá zaměňována 

s filozofií umění. Estetika je úzce spjata s filozofií, psychologií a sociologií. V některých 

případech je estetika spojována i s pedagogikou – estetická výchova. 

Smyslové vnímání je východiskem pro vnímání estetické. Estetický postoj je dispozice 

jedince k estetickému vnímání. Jeho potřeba je estetické vyjádření se k dané skutečnosti. 

Umění je jen dalším druhem z mnoha estetických potřeb. Účelem každé estetické činnosti je 

prožitek. Z toho vyplývá, že estetika je tedy společenskovědní disciplína, která teoreticky 

reflektuje problémy estetického osvojování světa. (Pospíšil: 2006, str. 9–33)  



20 

 

2.4.1 Žena jako estetický objekt 

V antice byla obdivována fyzická krása. Fyzická krása ženy byla v antice vždy určována 

symetrií, harmonií a proporcemi. Lyrika jako jediná mluvila o kráse vnitřní. Kalokagathie 

nebyla vždy spojována s krásou tělesnou. Platon tento výraz vysvětloval jako výsledek 

estetické výchovy. S příchodem křesťanství se tato myšlenka změnila. Náboženství 

nazývalo ženské tělo jako smyslové pokušení a vnější krása byla vnímána jako pomíjivá.  

Názor na fyzickou krásu se změnil až v renesanci. Byly obdivovány ženy, které uměly o 

sebe pečovat. Ženy byly v této době spojovány s půvabem. V baroku byl ženský ideál 

vyznačován Rubensovými obrazy. V 19. století už nestačila pouze vnější krása. Muži hledali 

originalitu. Na přelomu 19. a 20. století byla vzorem pro společnost fatální žena.  

Estetické vnímání žen je spojováno i s pohlavností a utváření estetických hodnot těla. Hraje 

tu velkou roli i sexuální náboj a erotika. Francouzský estetik Charles Lalo mluví o dvou 

rovinách estetiky žen – estetiku založenou na lásce a estetiku založenou bez lásky. (Pospíšil: 

2006, str. 79–89) 

2.4.2 Co je feministická estetika? 

Feministická estetika se začala rozvíjet koncem 60. let 20. století spolu s rozvojem 

feminismu. Na vysokých školách se rozvíjí otázka maskulinizace estetiky. Ukazovaly 

kvality ženského umění, které bylo v tu dobu nedoceněné. Prosadit toto myšlení na 

akademické půdě se podařilo až na konci 20. století.  

Východiskem pro feministickou estetiku jsou historické kontexty stejně jako u feministické 

filozofie. Zabývá se klasickou estetikou, ale také klasickým pojetím z pohledu žen, jelikož 

se estetika považuje za maskulinní. Pokouší se o odstranění diskriminace žen v umění a 

estetice. Zabývá se morálními principy. Je zde důležitá individualita – dochází zde 

k uvědomění si vlastní identity. Feministická estetika vychází ve své kritice z estetiky 

analytické. Ta zkoumá otázky vkusu a umění. Nástrojem této estetiky je kritika. 

(Červinková: 2008, str. 18–24)  

2.5 Móda a vkus  

Móda je spojována s estetickými normami a vkusem. Mezi módu můžeme zařadit vše, co 

nás obklopuje. Nepatří sem pouze odívání, ale i životní postoje, myšlenky, politické vyznání, 
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sociální postavení a způsoby chování. Módu můžeme zkoumat z etického, estetického, 

psychologického, sociálního, ale i ekonomického aspektu.  

Podle Lipovetského móda jako taková vznikla ve 14. století s důrazným odlišením dámského 

a pánského šatu. Módu v této době rozdělujeme na dvě kategorie – haute couture a konfekci. 

Haute couture přináší drahé značky a udávají trendy. Konfekce tyto nápady převezme a 

vyrábí je z méně kvalitních materiálů, tak aby i tato móda byla dostupná všem. (Lipovetsky: 

2002: str. 110) 

Důležitou součástí módy je vkus. Od konce 17. století se zabývá vkusem spousta umělců a 

estetiků s rozdílnými názory, proto můžeme říct, že vkus je subjektivní pojem. Je pomíjivý, 

a to je jeden z důvodů, proč se móda v posledních letech stává konzumní. Vkus tedy můžeme 

označit jako umění rozpoznat krásno. Na formování vkusu májí vliv různé faktory – rodina, 

škola, vzdělání, pracovní pozice, místo narození, etnický původ. Posledních pár let mají na 

formování vkusu značný vliv masmédia a sociální sítě.  

V žádné kultuře neexistuje univerzální vkus pro všechny věkové a sociální kategorie. Vkus 

je často ovlivňován ideologiemi a náboženstvím. Také rozdělujeme vkus mezi ženami a 

muži, kdy estetický vkus žen je konzervativní nebo naopak progresivní. Není biologicky 

determinovaný. 

Vkus a móda jsou tedy úzce spjaty. Móda spoluvytváří vkus a vkusem se můžeme orientovat 

v módě. V tomto směru spojuje dvě roviny – konformismus a individualismus. Móda je 

touha po změně. Zpočátku byla móda zaměřena na zevnějšek – make-up, odívání. 

V poslední době se rozšířila i do sféry užitého umění – průmyslový design a způsobu života.  

Módu můžeme také vnímat z hlediska sociologie, kdy tento fenomén je spojován se 

symbolem vnímání jedince ve společnosti a jeho statusu. Funkce módy je se odlišit od 

ostatních jedinců a stát se součástí skupiny.  

Móda se od umění liší svou krátkodobostí. Je to proces, při kterém reflektujeme individuální, 

sociální a politickou potřebu vnějšího vyjádření. Móda má tedy funkce – praktické, sociální 

a kulturní. Dominantou módy je barva, tvar a materiál. Styl je úzce spojen s výtvarným 

uměním. (Pospíšil: 2006, 125–134) 
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2.6 Oděv a jeho symboly sociální identity 

Jednou ze základních potřeb jedince je uvědomění si sebe sama. Sociální identita je 

dlouhodobý proces formující se lidským kontaktem. Společnost vymezuje svá pravidla a 

jazyk a očekává, že každý jedinec tyto zásady naplní. Každý zodpovídá za své jednání ve 

společnosti, pokud jeho jednání vybočuje z normy, riskuje, že ho společnost odsoudí a 

vyřadí. 

V této problematice je důležité nahlédnout na self-koncept. Je to obraz toho, jakým 

způsobem vnímáme sami sebe, a jak si myslíme, že nás vnímá okolí. Tuto zkušenost získává 

ze sociálních rolí, které jsou mu přiděleny – dcera, žák a rolí, které si vybíráme sami – matka, 

manažer, učitelka. Výsledky svého sebepojetí může být nejistota, pýcha, stud, arogance atd. 

Díky sociálním rolím víme, jak se ve společnosti chovat. Naše identita se vymezuje tedy 

normami a kulturou dané společnosti, ve které žijeme. Je čím dál složitější sociální identity 

vymezit kvůli složité společenské struktuře. 

Oděvem člověk vyjadřuje svou jedinečnost a postavení v konkrétním společenství. Oděv 

ovlivňuje naše sebevědomí, tím se váže na vystupování ve společenství, kde se jedinec 

nachází. Dříve byl oděv spojen se společenským statutem. Oděv byl spojen s celkovým 

vystupováním – vzhled, chůze, úroveň jazyka. Odvozovali tedy svou identitu podle místa, 

kde žili a podle biologického a sociologického postavení muže a ženy ve společnosti.  

V dnešní moderní společnosti toto vnímání oslabilo. Dnes je prezentováno jako zdůraznění 

své individuality a nic není dáno předem. Oslabila také společenská a kulturní tradice 

v porovnání s minulostí. Můžeme tedy říct, že dříve bylo důležité splynout se společností, 

teď je to ale přesně naopak. Oděvem, ale můžeme vyjadřovat i nepravou identitu. 

(Skarlantová: 2007, str. 32–37) 



23 

 

2.6.1 Gender a oděv 

Ve společnosti fungují společenské role, tyto role byly po tisíciletí rozdělovány podle 

pohlaví. Jasně rozdělené role a oděv můžeme vidět už v Bibli – zahalení Adama a Evy. 

V evropské kultuře je pohlaví také odlišováno znakovým vyjádřením oděvu. Gender není 

spojován pouze s pohlavím, ale i s kulturními formami, mezi které patří feminita 

maskulinita.  

 

 

 

 

 

 

 

Do středověku měl mužský a ženský oděv stejný tvar a byl ušit ze stejného materiálu. 

Jediným odlišujícím znakem v antice a starověkém Římě byla délka oděvu. Dámsky oděv 

sahal až ke kotníkům. Ve středověku se změnil pohled na ženské pohlaví, proto byly jasně 

oddělené znaky ženského oděvu od mužského. Tyto pohlavní znaky v odívání se 

prohlubovaly. Hlubší společenské rozdíly mezi mužem a ženou znamenaly razantní rozdíl 

v odívání. Závisí tedy na rovnoprávnosti obou genderů. Mužské oblečení je prezentováno 

jednoduchostí a praktičností. To ženské bývalo nepraktické a zdobené. Aplikace tvořila 

ženskost oděvu.  

Otázka je, zda ženy chtějí ukazovat ženskost, a jestli muži chtějí vystupovat jako muži. 

Emancipace žen během první světové války zásadně změnila dámský oděv a začal se 

přibližovat tomu mužskému – nástup žen do práce, vzdělání a sportovní aktivity. Nová idea 

v odívání vznikla koncem 60. let 20. století. Tato idea přinesla unisex – móda stejná pro obě 

Obr. 4: Albrecht Dürer – Adam a Eva 1507 
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pohlaví. Unisex změnil nejen rovnost mezi pohlavími z právního hlediska, ale i v intimním 

životě a mateřství. V dnešní době unisex není nic neobvyklého a většina módních značek 

nese své modely v tomto duchu. (Skarlantová: 2007, str. 47–54) 

2.7 Vývoj módy v západním světě 20. století  

Tato kapitola rekapituluje vývoj módy v západní Evropě a USA ve 20. století. Je členěna po 

dekádách a snaží se zachytit to nejdůležitější z módy, co se v daném desetiletí událo. 

Snažíme se zjistit, zda byla móda využívána jako nástroj feminismu. Pokud feministické 

aktivistky využívaly módu jako jeho nástroj, tak jakým způsobem. Pro tento výzkum jsem 

využívala česky přeložené knihy o historii módy, ale ty nebyly dostačující, proto jsem text 

doplňovala aktuálními elektronickými zdroji ze zahraničí, které téma feminismus ve spojení 

s módou řeší. 

2.7.1 Uvolňování módy (1900–1910)  

První desetiletí 20. století probíhalo v porovnání se zbytkem století velmi pomalu. Tempo 

života bylo stejné jako na konci 19. století. Společnost upřednostňovala patriarchální pohled 

na život – postavení žen v domácnosti. Reakce na vývoj průmyslové módy byly velice 

konzervativní. Vznikaly první progresivní myšlenky na sociálně-ekonomickou rovnost. 

V roce 1903 Emmeline Panhurstová založila v Manchesteru Světové sociální a politické 

sdružení žen, které podporovalo boj za volební práva žen. (Foggová: 2015, str. 204–205)  

Dámská móda na přelomu století byla elegantní. Ženy oblékaly šaty, halenky, dlouhé sukně, 

vysoké límce a dlouhé rukávy. (Máchalová: 2003, str. 12–25) Stále se nosily korzety, které 

zdůrazňovaly ženskou siluetu esovité křivky s holubí hrudí. Na konci první dekády se korzet 

přemístil dolů přes boky – ženy mohly stát rovně. Kolem roku 1907 vznikla dámská 

sportovní móda. I při sportu se nosily korzety, ale méně vyztužené. Toto sportovní oblečení 

se skládalo z oděvů, které mohly využít i na jiné akce. Na některé sporty jako byl šerm se 

používaly kalhotové sukně. Dámské sportovní oblečení bylo převážně doplněno pánskou 

vázankou.   

Ideálem krásy byly červené tváře, červené rty a bledá pokožka, která naznačovala vysoké 

sociální postavení. Gibson girl vznikla ilustrátorem Charlesem Danem Gibsonem a byla 
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ideálem krásy celé dvě dekády. Gibson girl byla vyobrazována jako vysoká žena se štíhlou 

siluetou.  

 

 

 

 

 

 

Nejvýznamnějším módním návrhářem byl Paul Poiret. Uměl spojit oděv s avantgardním 

uměním a zavedl trend orientalismu. Vysvobodil ženy z krinolín a v roce 1906 přináší 

empírovou siluetu a poprvé od renesance zbavil ženy korzetů. Nepoužíval složité aplikace a 

vrstvení látek. (Móda: Obrazové dějiny oblékání a stylu: 2013, str. 228–244) V druhé 

polovině dekády se móda uvolňovala a stala se funkčnější pro běžný život. Ženy se začaly 

oblékat do oblečení podobné tomu mužskému – košile, neutrální barvy, ale i kravaty. To 

můžeme považovat za první krok přibližování ženské a mužské módy. (Máchalová: 2003, 

str. 12–25) 

Moment, kdy vnímáme, že feminismus využívá módu jako jeho nástroj, je odívání britských 

Sufražetek. Bylo od nich očekáváno, že se vzbouří oděvem maskulinních znaků, ale 

stoupenkyně tohoto hnutí využívaly právě feminní znaky odívaní jako ostatní ženy. Tyto 

šaty se lišily pouze barvou – bílá. Použití tohoto znaku sloužilo k eliminaci mužské kritiky. 

Symbolem byla tříbarevná šerpa – zelená barva pro naději, fialová pro loajalitu a bíla se 

vyznačovala čistotou a cností. Roku 1908 se barvy stávají oficiálními pro WSPU a obecným 

symbolem ženských hnutí. Klíčovým identifikátorem se tedy nestává kus konkrétního 

oděvu, ale barva, což znamená, že se bílá stává politickou uniformou pro ženy každé barvy 

pleti a sociálního postavení. Proto i v současnosti můžeme vidět političky nosit bílou – 

Obr. 5: Gibson girl od ilustrátora Charlese Dana 

Gibsona 
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prezidentská kampaň Hillary Clinton nebo zvolení Shirley Chisholm jako první 

afroamerickou ženu do kongresu v roce 1968. (CR Fashion Book: 2/2/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 6: Móda amerických sufražetek roku 1913 

Obr. 7: Hillary Clinton během své prezidentské kampaně v roce 2016 podporující feministické 

hnutí bílým kostýmkem odkazujícím k tradiční barvě sufražetek 
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2.7.2 Válečná a průmyslová móda (1910–1920) 

Začátky 20. století změnily společnost mnoha způsoby a v tomto duchu se nesla i druhá 

dekáda. V letech 1910–1920 stále pokračovaly boje za volební práva žen. Ve Velké 

Británii roku 1918 dostaly ženy nad 30 let volební právo. První světová válka drasticky 

změnila každodenní život. Mnoho žen muselo převzít práci mužů, aby udrželi ekonomiku a 

muži šli do války. V roce 1914 válka značně ochromila distribuci módy. Muselo se začít šít 

prakticky a levně. Když válka skončila, mnoho žen se snažila pokračovat ve své práci. Tyto 

události poté vyústily ve šťastná 20. léta. (Foggová: 2015, str. 204–207) 

Móda byla na začátku dekády stále romantická. Na konci desetiletí se móda změnila 

především proto, aby byla funkční. Poslední roky této dekády přijaly jednodušší principy –

délka šatů k lýtkům, rovná silueta bez korzetů. Stále se nosily šaty, sukně, halenky a 

klobouky, ale byly vyráběny jednoduše. Válka změnila společnost v tom, že se snažila být 

praktická. Za prvních unisex oblečení můžeme považovat těžké zimní kabáty, které byly 

původně zamýšleny pro důstojníky za války, ale nosily je obě pohlaví. Tento unisexový 

kabát, ale primárně nespojujeme s feministickým myšlením, protože šlo o nedostatek 

materiálů. (Móda: Obrazové dějiny oblékání a stylu: 2013, str. 238–241) 

Důležitý byl stále důraz na dekolt a dlouhé rukávy. Klobouky byly důležitým doplňkem 

s masivními ozdobami peří a květin. V roce 1910 otevírá své první kloboučnictví Coco 

Chanel, kde se vyráběly minimalistické klobouky. V pozdějších letech se barevná škála 

oblečení ztmavila a oblíbené byly námořnické barvy. Ideálem krásy byl silnější společensky 

přijatelný make-up. Obočí bylo tence vytrhané a rty přirozeně červené. V módě byly vlnité 

vlasy stažené do drdolu. 

V tomto desetiletí začalo mnoho návrhářů svou sólovou kariéru. Poiret byl stále 

nejdominantnější módní inspirací. Coco Chanel se dokázala plně prosadit až ve 20. letech. 

V době války se rozšířil americký časopis Vogue i do Velké Británie, který se na konci 20. 

století stává platformou pro částečné módní feministické vyjádření. (Máchalová: 2003, str. 

36–41) 
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2.7.3 Zlatá dvacátá léta (1920–1930) 

Dobu mezi 1920–1930 považujeme za období glam. Po skončení 1. světové války v roce 

1918 se společnost snažila vzpamatovat a dařilo se jí to. To znamenalo ukončení staré 

hierarchické společnosti. Vznikala takzvaná střední třída a zábava byla poprvé otevřena 

všem. Ženy přejímaly mužské zvyky – přes den pracovaly a večer se chodily bavit. 

(Foggová: 2015, str. 238–239) 

Na výsluní byl se svými filmy Hollywood, jazz a Charleston. Dříve byla společnost a móda 

vedena secesí – inspirace přírodou. Móda 20. let byla ovlivněna uměleckým směrem Art 

Deco. Tento umělecký směr byl reakcí na organické tvary secese, proto vycházel z afrického 

a japonského umění. Art Deco se projevovalo ve vzorech – pruhy a geometrické vzory. Tyto 

zlatá léta končí v roce 1929 zhroucením Wall Street. (Kybalová: 2009, str. 22–66)  

Obr. 8: Šaty z kolekce Paula Poireta z roku 

1913 
Obr. 9: Obálka amerického Vogue z roku 1917 
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Večerní šaty zlatých 20. let jsou to, proč právě tuto dobu obdivujeme. Šaty zvané Flapper 

byly symbolem pro jazzovou kulturu. Byly zdobené flitry a peřím. Silueta byla rovná a volné 

sukně umožnovaly svižný tanec.  Často byly šity bez rukávů, to posunulo hranice etikety a 

sexuality. Neodmyslitelnými doplňky byla čelenka, pásek, dlouhý náhrdelník a rukavice 

sladěné s barvou šatu. (Foggová: 2015, str. 238–241) 

Velkou otázkou 20. let bylo kouření cigaret, které bylo akceptovatelné pouze pro muže. Při 

emancipačním boji za rozhodování o svém vlastním těle se cigareta stává módním doplňkem 

stoupenkyň feminismu. Společnost Lucky Strike se od roku 1917 zaměřila na ženy. V 

reklamách ženy kouřící cigarety byly považovány za atraktivní. Cigarety jako aktivní nástroj 

feministek se stávají o čtyři desetiletí později, kdy reklamy spojily potěšení z cigaret 

s rovností žen. Cigaretu jako módní doplněk později využívá Yves Saint Laurent ve své 

kampani. (The Washington Post: 3/11/2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konečně v roce 1924 se plavky stávají součástí ženského šatníku. Byly to spíše plážová 

pyžama. Dříve byla bledá kůže znak bohatství, ale ve 20. letech 20. století se přestaly bát 

slunce.  (Móda: Obrazové dějiny oblékání a stylu: 2013, str. 260–261) 

Obr. 10: Plakát I do společnosti Lucky Strike z roku 1917 zaměřený na ženy 
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Ženy začaly nosit výrazné a dramatické líčení. Tato revoluce se týkala hlavně společnosti 

spojené s Hollywoodem. Typické byly tmavé kouřové stíny, tmavé ostře vydefinované rty a 

tenké obočí. Vše bylo doplněno účesem Bob. Účes nosila ikona své doby hvězda němého 

filmu Louise Brooks. Tento účes končil těsně pod ušima. Linie účesu byly velmi ostré a 

typická byla ofina končící nad obočím. Tento účes se stává symbolem feministek po celém 

světě, které odřízly tradiční vnímání feminity spojené s dlouhými vlasy. K tomuto účesu se 

stoupenkyně feminismu vrací do dnes.  

 

Královnou módy se stala Coco Chanel. Kariéru začala už v roce 1910. Její móda byla 

jednoduchá a vytvořená pro každodenní život emancipované ženy. Inspirovala se pánským 

oblečením. Zásadní pro módu 20. let byl její trojdílný komplet z pleteného žerzeje. Komplet 

se skládal z pletené vesty, sukně a pulovru. Využívala obyčejné materiály jako je žerzej a 

skotský tvíd, jelikož vyrůstala v sirotčinci. V roce 1926 vymezila módu zavedením šatů 

Obr. 11: Herečka němých filmů 

Louise Brooks v šatech Flapper 

v roce 1927  

Obr. 12: Stejnojmenná herečka s ikonickým 

účesem Bob   
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Little black dress. Tyto šaty navrhovala od roku 1913, ale v roce 1926 dostaly dramatický 

geometrický střih, který vycházel z Art deco. Je to základní kousek oděvu demokratizované 

elegance. Malé černé šaty se vyznačují sníženým pasem, luxusním materiálem a 

dekorativností aplikací. (Foggová: 2015, str. 222–227) 

Coco Chanel je obecně vnímána za ikonu feminismu. Přestože její móda byla inspirována 

pánskou módou, si nemyslíme, že její záměr při tvorbě byl feministický, ale spíše vycházel 

z jejích životních zkušeností. Ikonou feminismu se stala koncem 20. století a v dnešní době, 

kdy její odívání kladeno na individualitu, a právě ona předčila její dobu svou individualitou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.4 Sofistikovaná elegance (1930–1940)  

Třicátá léta se nesly úplně v jiném duchu. Atmosféra nebyla tak optimistická a společnost 

trápila velká hospodářská krize, která vyústila v druhou světovou válku. Móda byla touto 

situací ovlivněna a glam 20. let byl vyměněn za styl praktický. Používaly se levnější 

materiály. Lidé potřebovali únik od reality a ten našli v hollywoodských filmech, ve kterých 

byla vyobrazena luxusní móda a dokonalé filmové hvězdy. (Kybalová: 2009, str. 98–105) 

Obr. 13: První představení šatů Little black dress 

v listopadovém čísle Vogue roku 1926 
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Toto desetiletí se vyznačovalo sofistikovanou elegancí. Hospodářská krize neumožňovala 

použití extravagantních detailů, tím pádem se ženy vracely k tomu, co již existovalo. Ženy 

na místo flitrů získaly pozornost mužů šaty, které byly ušity tak, aby zdůrazňovaly jejich 

ženské křivky. (Móda: Obrazové dějiny oblékání a stylu: 2013, str. 272–273) 

Celá tato dekáda byla inspirována uměleckým proudem Surrealismus. Umělci surrealismu 

spolupracují s módními návrháři. Nejintenzivněji se oděvem zabýval Dalí, který tvořil 

ilustrace do módních časopisů. (Kybalová: 2009, str. 105–107) Začal se používat potisk na 

oblečení ve vzorech květin, aut a zvířat. Ke konci desetiletí byl oblíbený kostkovaný vzor. 

Šaty byly doprovázeny krajkami, límci a pásky. Barvy šatů se nesly v odstínech červené, 

růžové a hráškově zelené.  

V této dekádě se kalhoty začínají nosit jako kus dámského oblečení. Byly s vysokým pasem 

a širokými nohavicemi. Kalhoty pomohla zpropagovat Katharine Hepburn nebo Ingrid 

Bergman, které kalhoty nosily vyloženě jako módní kousek. Ovšem významnou osobností, 

která inspirovala módu feministek po desetiletí byla učitelka ve školce Helen Hulick, která 

v roce 1938 přišla k soudu v kalhotách. Pro Los Angeles Times se poté zmínila, že pokud by 

jí soudce nařídil převléknout se do šatů, neudělala by to, protože má svoje zásady. (Los 

Angeles Times: 23/11/2014) 

Večerní šaty byly odrazem denního oblečení. Délka šatů sahala na podlahu a zdůrazňovala 

ženské tělo. Často byly bez rukávů s odhalenými zády. Tkaniny byly lesklé a používalo se 

hedvábí nebo satén. Začalo se vyrábět stahovací spodní prádlo, aby ženské tělo vypadalo 

v obepnutých šatech, co nejlépe. (Móda: Obrazové dějiny oblékání a stylu: 2013, str. 272–

281) 

Jednou z klíčových osobností módního průmyslu byla Italka Elsa Schiaparelli. Snažila se o 

to, aby móda byla více umělecká. Přinesla do módy zábavné vzory, střihy a detaily, ve 

kterých vycházela právě ze surrealismu. Vyráběla například knoflíky ve tvaru zvířat. 

Ikonické jsou od ní šaty s potiskem raka z roku 1937 ve spolupráci se Salvádorem Dalím. 
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Spolupracovala také s umělcem Jean Cocteau. Mezi jejími často používanými materiály 

patří nylon a viskóza. (Móda: Obrazové dějiny oblékání a stylu: 2013, str. 297) 

 

 

2.7.5 Poválečná móda „The New Look“ (1940–1950)  

Čtyřicátým létům dominovala atmosféra způsobena 2. světovou válkou. Stejně jako u 1. 

světové války muži předali práci ženám. Zaměření společnosti na každodenní život se změnil 

v boj o přežití a podle toho se také ženy oblékaly. Po skončení války se společnost snažila 

zotavit. Móda byla obnovena Diorem a jeho The New Look, filmový a hudební průmysl se 

rozšířil a lidé zažívali nový druh života. (Sbírka Kyoto Costume Institute: 2011, str. 500–

501) 

Móda první poloviny dekády byla praktická, drsnější verze módy z 30. let. Látky a oblečení 

bylo během války určováno na příděl. (Móda: Obrazové dějiny oblékání a stylu: 2013, str. 

298–305) Celková silueta byla poměrně štíhlá a dlouhá, tudíž ženy vypadaly elegantně. 

Obr. 14: Inspirace feministek Helen Hulick 

v kalhotách u soudu roku 1938 

Obr. 15: Wallis Simpson pro Vogue z roku 1937 

v Lobster dress od Elsi Schiaparelli ve spolupráci 

se Salvádorem Dalím 
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Britský Vogue napsal, že tato praktická silueta je ta jediná pravá. Celkový vzhled dámské 

módy 40. let byl spíše mužský s feminními prvky – make-up, mírně definovaný pas atd. 

Vzniká také americká konfekce, jelikož USA byly odstřihnuty od módy francouzské. 

(Foggová: 2015, str. 282–283) 

V roce 1943 vznikl plakát We can do it! J. Howarda Millera pro Westinghouse Electric. 

Reklama měla posílit morálku žen ve fyzicky náročných zaměstnání během války. Tento 

plakát nikdy nebyl určen pro reklamu a veřejnost, přesto se začal masově šířit a žena 

z plakátu se stala ikonou. Je to jedno z prvních vyobrazení emancipované ženy v reklamě a 

v 80. letech se plakát stává nástrojem feministických hnutí, které nosí červený šátek a 

modrou kombinézu. Symbolem feministek se v roce 2014 stává módní ikona a zpěvačka 

Beyoncé, která sama sebe přetransformovala do plakátu We can do it! a fotku umístila na 

Instagram. (Orr: 2014)  

 

 

 

 

Obr. 16: Plakát We can do it! z roku 1943 od 

Howarda Millera 

Obr. 17: Zpěvačka Beyoncé v roce 2014 využívá 

transformaci plakátu We can do it! na podporu feminismu 
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V druhé polovině dekády se objevuje Christian Dior s jeho vizí dámské módy plné ženskosti. 

V roce 1947 přišel se vzhledem The New Look, který se zaměřil na ženský tvar pomocí 

korzetu, těžké široké sukně a halenky. Diorova představa se ztotožňovala spíše s počátky 

módy 20. století, kdy móda byla zaměřena více na vizuál než na praktičnost. Přezdívku New 

look dala kolekci Carmel Snow z amerického Harper’s Bazzaru. Jeho šaty zdůrazňovaly 

úzký pas a dekolt. Zdobení bylo ve formě knoflíků a kapes. Typický vzor byly květiny a 

puntíky. Silueta konce 40. let se ujala rychle, jelikož Princezna Margaret v roce 1948 nosila 

kousky z jeho kolekce. (Móda: Obrazové dějiny oblékání a stylu: 2013, str. 314–317) 

Christian Dior v roce 1947 přepsal dějiny módy s jeho kolekcí La Corolle. The New Look 

byl bezpochyby dominantou této i následující dekády. Byla to oslava haute couture a luxusu. 

Diora nebavila jednoduchá a praktická móda 30. let. Oživil siluetu přesýpacích hodin, která 

byla populární na přelomu 19. a 20. století. Jeho módou se inspirovaly módní značky, ale i 

Hollywood. (Móda: Obrazové dějiny oblékání a stylu: 2013, str. 319) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 18: The New Look Christiana 

Diora z roku 1947 
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2.7.6 Řízená dokonalost (1950–1960) 

Západní společnost tlačila na dospělé ženy, aby se přizpůsobily a znovu zastaly role žen 

v domácnosti. Nastal tedy návrat k tradičním genderovým rolím. Doba od roku 1950 se zdá 

radostnou, ale ve společnosti byla cítit probíhající Studená válka. Koncem 50. let byla 

společnost ovlivněna hnutím za občanská práva. Padesátá léta byla desetiletí mládeže. 

Rodičům se finančně dařilo a jejich děti měly možnost studovat. Dospívající byly inspirováni 

hollywoodskými hvězdami a hudbou. Ikony módního stylu 50. let byly například Audrey 

Hepburn, Marilyn Monroe a Elizabeth Taylor.  

Silueta přesýpacích hodin byla definována Diorem už ve 40. letech. Dospělé ženy se snažily 

vypadat dokonale, jelikož se to od nich očekávalo. To stejné se očekávalo i od jejich 

domácností. Vařili učesané a nalíčené. To vše způsobila reklama a vznik televizoru. Barevná 

škála byla zaměřena do pastelových tónů. Oblíbené také byly květinové vzory. Paralelně 

s ženským stylem Diora byl vyvinut i více chlapecký vzhled Audrey Hepburn – Capri 

kalhoty. (Foggová: 2015, str. 320–345) 

Charakteristické pro 50. léta jsou košilové šaty a ve vlasech stuha. V roce 1947 vznikají 

bikiny a ke konci dekády se stávají prototypem mladých dívek v USA. Způsobily sexuální 

revoluci 50. let. Módní trend byla špičatá podprsenka, jelikož se ukázala v hollywoodském 

filmu Psanec. (Foggová: 2015, str. 320–325) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Marilyn Monroe v bikinách roku 1951 
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Na formální příležitosti dostala šanci haute couture. Plesové šaty se nosily na formální 

příležitosti a křičelo z nich bohatství. Bylo zde pravidlo, že nezadané ženy nosily šaty 

s ramínky a vdané bez ramínek. Koktejlové večírky pořádané doma byly typické pro toto 

období. Tyto šaty se šily z luxusních materiálů jako je například brokát. Sukně byla 

nadýchaná a celý vzhled doplňovaly rukavice. Tato dekáda patří módnímu návrháři 

Hubertovi de Givenchy.  

V polovině století se objevovalo mnoho sexistických reklamních plakátů, které jasně 

určovaly role ženy a muže. Tyto plakáty využil ve své sérii fotografií In a Parallel Universe 

libanonský umělec Eli Rezkallah. V sérií fotografií otočí genderové role za pomoci 

identického oděvu z původních plakátů. Snaží se upozornit na nerovnosti genderových rolí, 

které přetrvávají do současnosti z 50. let. (Wanshel: 2018)  

 

 

 

Obr. 20: Jedna ze série fotografií In a Parallel Universe od Eli Rezkallah 

odkazující na sexistické reklamy z 50. let 
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Symbol feministických spolků v 50. letech, ale i současnosti se stává Marilyn Monroe 

oblečená v pytli od brambor. Tvrdí se, že Monroe dostala kritiku za své provokativní šaty, 

které působily vulgárně a ohranila se tím, že bude vypadat lépe s pytlem od brambor. Toho 

se chytlo filmové studio 20th Century Studios a tuto myšlenku nafotilo. (Rollenhagen: 2018)  

Ikonou pro LGBT komunitu se stala Christine Jorgensen z Dánska, která se stala první 

transgender ženou. Roku 1952 podstoupila operaci změny pohlaví. Christine se stala nadějí 

a módním vzorem pro americkou transgender komunitu. Brzo začala pracovat pro 

Hollywood a divadlo. (Hadjimatheou: 2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 21: Marilyn Monroe pro 20th Century 

Studios v pytli od brambor 

Obr. 22: První transgender žena Christine Jorgensen  
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2.7.7 Experimentování a feminismus (1960–1970)  

V mnoha ohledech společnost 60. let pokračovala stejnou cestou jako 50. léta. Ve 

společnosti byl strach z příchodu další války. Na konci 60. let se dámské oblečení vyvinulo, 

protože začala druhá vlna feminismu spolu s dalšími sociálními hnutími, která pokračovala 

do 80. let a postupně zesilovala. 

Zmizela extrémní silueta přesýpacích hodin a délka šatů nikdy nebyla kratší. Minisukně a 

silueta písmene A byla znakem feminismu a liberalizace žen. Osvobozená móda ukazovala 

na progresivní pohledy mladé generace. Britská modelka Twiggy se stala ikonou, jelikož 

svou siluetou připomínala chlapce. Londýn se stává městem módy. (Móda: Obrazové dějiny 

oblékání a stylu: 2013, str. 354) Šedesátá léta zažívala revoluci ve vnímání ženského těla. 

Rudi Gernreich se snažil o unisexovou módu a v roce 1964 přichází s modelem odhalující 

poprsí zvané monokiny. Tento střih plavek zbořil všechna tabu. (Foggová: 2015, str. 362–

379) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 23: Twiggyy na vrcholu své kariéry 

v roce 1967 
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Kromě minisukně, kterou navrhla Mary Quant, byly různobarevné minišaty inspirovány op 

artem a pop artem. Oblíbené vzory byly pruhy, květy a geometrické tvary. Mini šaty ve stylu 

op art zpopularizovala módní návrhářka Betsey Johnson v roce 1966. Módní svět se v 60. 

letech také inspiroval kosmonautiku. Tuto myšlenku přinesl na scénu Pierre Cardin v roce 

1964 ve své kolekci Space–Age. Pro tuto kolekci využíval syntetické materiály jako je PVC 

a lesklé látky.  

Důležitou postavou módního průmyslu byl Yves Saint Laurent. V 50. letech byl pomocník 

Diora, ale v roce 1962 vytváří svou módní značku. Ženám dal jednoduchou siluetu a bořil 

hranice mezi dámským a pánským oděvem. V roce 1966 vytvořil ženskou verzi smokingu, 

kterou nadšenkyně emancipace brali jako novou etapu vnímání ženy, která má vysoké 

postavení ve společnosti, ale zároveň může být matkou. Tento kousek se stává součástí 

oděvu političek bojující za ženská práva. (Foggová: 2015, str. 382–385) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 24: Le Smoking z roku 1967 od YSL 
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Za nejdůležitější osobností spojující módu a feminismus v 60. a 70. letech považujeme Glorii 

Steinem. Je spoluzakladatelka feministického časopisu Ms. Magazine a organizace National 

Women’s Action Alliance. Ms. Magazine je první časopis, který propojuje feminismus a 

módu. Spolu s módními návrháři jako Gurung a Maria Grazia Chiuri se snaží informovat o 

módě a popkulturách prostřednictvím tohoto časopisu. Právě módní návrhář Prabal Gurung 

v roce 2017 představil sérii feministických triček. Maria Gratia Chiuri navrhla ikonické 

tričko pro Dior We should all be feminists. Glorii Steinem poznávací prvek byly modře 

zatónované sluneční brýle, které nosily ženy podporující její feministické smýšlení. Dostala 

cenu nadace DVF, která podporuje ženy v celoživotním boji věnovaném ženám. (Darcella: 

2017) 

 

 

2.7.8 Unisex v módě (1970–1980)  

Sedmdesátá léta byla charakterizována hnutími. Velký rozmach zažívá druhá vlna 

feminismu, která řeší rovnost žen, rasismus a přijetí LGBT komunity. Feminismus a ostatní 

hnutí vyvolaly otázky genderové identity a alternativních způsobech života. Všechny tyto 

Obr. 25: Gloria Steinem a její ikonické zatónované brýle Obr. 26: První obálka Ms. Magazine z jara 

roku 1972 
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otázky definovaly tuto módu. (Máchalová: 2003, str. 119–133). Důležitou roli zde sehrál 

newyorský klub Studio 54. Mezi návštěvníky patřili Andy Warhol, Liza Minnelli, David 

Bowie atd.  

V 70. letech se nedá hovořit o jednom dominantním stylu. Celková silueta byla vytvořena 

do obráceného Y – úzká horní část těla a široké kalhoty nebo sukně. Sedmdesátá léta byla 

desetiletí přirozených vlasů. Tím společnost ukazovala vznik nové vrstvy pracujících žen. 

Populární mezi nimi byly kombinovatelné komplety z drahých materiálů. Dostává se tedy 

do popředí luxusní konfekce jako je Calvin Klein. (Foggová: 2015, str. 398–407) 

Liberální styl hippies se objevuje v roce 1967. Tento životní styl mladých lidí se nebál 

projevit a promítl své názory do volných kusů oblečení jako jsou tuniky a maxi šaty. 

Experimentování s drogami, zájem o planetu a životní prostředí se odrazily i v barevných 

pozemských odstínech. Bojovali proti rasové nerovnosti a diskriminaci pohlaví, proto 

podporovali unisexovou módu – košile, denim, květované potisky. Oblíbené doplňky byly 

čelenky, dlouhé náhrdelníky a velké sluneční brýle. (Móda: Obrazové dějiny oblékání a 

stylu: 2013, str. 374–387) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 27: Denimový unisex 70. let 
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Hranice mezi dámským a pánským oděvem definitivně zmizela. Ženy se tedy konečně 

dočkaly unisexových myšlenek ve společnosti. Typický pro každodenní oblečení byl denim, 

který byl nošen oběma pohlavími. Denimové kalhoty se širokými nohavicemi jsou 

charakteristické pro 70. léta. Ikonická byla ovšem kombinéza se širokými nohavicemi. Stala 

se charakteristická pro rovnost pohlaví. (Móda: Obrazové dějiny oblékání a stylu: 2013, str. 

372–373) 

Opakem hippie života byl styl glam rock a disco. Disco – glam verze života vzniká v roce 

1976. Reagovali tím na hospodářskou depresi. Sexualita hudebních žánrů, kterým bylo disko 

inspirováno se odráželo v módě přiléhavého oblečení. Typické byly flitry, třpytky, těsné 

kombinézy. Boty byly vyráběny na vysoké platformě s vysokým podpatkem. (Foggová: 

2015, str. 406–407) 

Reklamní kampaň Yves Saint Laurena z roku 1971 je inspirovaná obrazem Snídaně v trávě 

od Maneta. Tato reklamní kampaň na parfém inspirovaná malbou Snídaně v trávě v čele 

s Kate Moss identicky přetransformovala tento obraz. Pouze otočila genderové role. Muži 

byli nazí a modelka měla na sobě jeho ikonický smoking. To mělo poukazovat na to, že 

genderové role jsou podle nich dávno překonány, ale nebylo tomu tak. Myslíme si, že 

problematika genderových rolí není překonána ani v roce 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28: Reklama na parfém od YSL inspirovaná obrazem Snídaně v trávě od Maneta 
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Jedna z nejvýznamnějších feministicky laděných módních návrhářek v historii je Diane von 

Furstenberg.  Byla provdána za prince, přesto se chtěla postavit na vlastní nohy. Za to byla 

ženami obdivována, protože svou činnost nedělala kvůli penězům, ale jako poslání. V roce 

1974 vytvořila zavinovací šaty s dlouhými rukávy zvané wrap dress. Tyto šaty se staly 

nebývalou možností pohyblivosti. Stále měly feminní prvky, tudíž se v nich mohly cítit 

žensky a nebyly potlačovány formou. Wrap dress matkám poprvé umožnovaly pohodlné 

kojení. Diane se stala nejprodávanější módní návrhářkou po Coco Chanel. Tento typ šatů 

můžeme vidět i dnes – Madonna v roce 2004. Snažila se o to, aby její odkaz v módě umožnil 

sebevyjádření pro ženy všech barev pleti. (Medium.com: 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.9 Vliv hudby a showbyznysu (1980–1990) 

Přechod ze 70. let do 80. byl velmi přirozený. Jak dekáda pokračovala, silueta se mírně 

změnila z obráceného Y na klasické Y. Ramena byla zvětšována a kalhoty se zužovaly. Disco 

život byl na výslunní. Práce a životní styl se odrážel na výběru oblečení. Byla zde zastoupena 

Obr. 29: Diana von Furstenberg ve svých Wrap dress v roce 1976 



45 

 

škála od podnikatelů po rockery. Ženy v tuto dobu byly na vrcholu a získávaly pracovní 

postavení stejně jako muži. (Máchalová: 2003, str. 135–145) 

Hudební scéna zažila zlatou éru. Lidé se oblékali podle svých slavných zpěváků jako 

Michael Jackson, Prince nebo Madona. Populární byly také supermodelky. Velký vliv měl 

samozřejmě stále Hollywood, ale hlavní módní ikonou se ovšem stala princezna Diana. Po 

rozvodu s princem Charlesem se Diana stává i módní ikonou pro feministicky laděné ženy, 

které poté přejímaly její módní styl. 

Nastává revoluce při vzniku materiálu. Objevuje se elastan, tudíž vznikají šaty tak přiléhavé, 

že vytváří druhou kůži. Z těchto šatů promlouvalo mládí a osvobození. Králem přiléhavých 

šatů se stal v roce 1980 módní návrhář z Tunisu Azzedine Alaïa. Calvin Klein přišel s novým 

typem džínů, které obepínají nohy a zdůrazňují linii hýždí. Džíny slavily úspěch především 

kvůli reklamní kampani s Brooke Shields. Objevila se zde nenápadná nezletilá sexualita, 

která vyvolala spoustu negativních ohlasů.  

Hiphop se zabýval sociálními problémy Afroameričanů. Tento styl byl úzce spjat s hudbou 

a módou. Během vzniku na přelomu 70. a 80. let využívali tradiční africké tkaniny. V roce 

1989 vzniká společnost Karl Kani, která vyrábí první hiphopové oblečení. Tento styl odmítal 

luxusní módní značky. Typický vzhled obou pohlaví byl klobouk Kangol, oversized Adidas 

tepláková souprava a tenisky. Tanečníci breakdance nosili volná trička a volné široké 

kalhoty, které měly odkazovat na vězeňský oděv. Tato móda je stále dominantní u 

mladistvých 21. století. (Foggová: 2015, str. 424–447) 

Business styl byl charakteristický velkými rameny a jasnými kontrastními barvami. Funky 

styl se vyznačoval objemnými vlasy a neonovými barvami. Ženská móda byla v tomto 

ovlivněna princeznou Dianou. Fatální pro bussiness styl byl módní návrhář Giorgio Armani. 

Sportovní videa s aerobickem na VHS se dostávala do popředí a sportovní móda se nosila 

ve velkém i na každodenní nošení. Byl to znak posunu od formálního oblečení k funkčnímu 

oděvu. Trend zpopularizovala herečka Jane Fond. Typickým kouskem oděvu bylo body a 

legíny. Převážně byly sladěny do neonových barev. Body ve spodní části bylo vyříznuté – 

prodlužovalo to nohy. Tyto VHS kazety měly dopad na fitness průmysl, popkulturu a 

feminismus. 
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Jean Paul Gaultier bořil genderové stereotypy. Jeho inspiraci čerpal z pouliční módy a 

hudby. V roce 1984 se ve své kolekci vrací k minulosti a představuje šaty, které nosila také 

Madonna, tudíž se staly symbolem ženské síly. Fotografie s Tanelem Bedrossiantzem 

zbořila genderové stereotypy mužského oděvu. (Móda: Obrazové dějiny oblékání a stylu: 

2013, str. 388–397) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příkladem toho, jak rozšířené byly trička s feministickými labely je umělkyně Lady Pink. 

Tato ekvádorská streetart umělkyně v New Yorku se hlásila k feministické ideologii. V roce 

1983 byla pořízena fotografie Lady Pink, která měla na sobě tílko vyjadřující se k zneužívání 

moci Abuse of power comes as no surprise. V rozhovoru pro Artnet News sama tvrdí, že se 

stala feministkou ještě předtím, než věděla, co slovo feminismus znamená. Fotografii 

pořídila její přítelkyně Jenny Holzer, která patří ke skupině feministických umělců 80. let. 

Jenny se snažila ovlivňovat módu svou kolaborací na reklamě pro parfém rakouského 

umělce Helmuta Langa. (Cascone: 2019)

Obr. 30: Tanel Bedrossiantz 

v šatech zimní kolekce 1984 od 

Jeana Paula Gaultiera 
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Ikonickou značkou se opět stává Chanel, který převzal Karl Lagerfeld a haute couture je 

opět na vrcholu. Coco Chanel oblékala ženy emancipovaně a nezávisle od roku 1910, to je 

důvod, proč se značka Chanel stává v 80. letech oblíbená. Karl Lagerfeld dokázal převzít 

původní myšlenku návrhů Coco Chanel a přetvořit je v nové a svěží kousky. Také kabelku 

2.55 z roku 1929 zpopularizoval, jelikož zvýraznil její charakteristické znaky a zvětšil logo. 

Tradiční Little black dress dostaly novodobý vzhled změnou materiálu – černý vinyl a 

polyesterový žerzej. (Foggová: 2015, str. 450–455) 

2.7.10 Konec milénia (1990–2000)  

Poslední dekáda 20. století se podobá 80. létům. Oblečení na přelomu dekád je velmi 

podobné a prakticky se nedá oddělit, což naznačuje že móda není už tak vyhraněná a volně 

přechází. Také neodmyslitelně určila módu 21. století. Během let se silueta změnila na velmi 

štíhlou postavu. Nejpopulárnější celebrity, které hýbali světem módy, byly například Kate 

Moss, Naomi Campbell, Claudia Schiffer a Linda Evanngelista.  

S koncem Studené války se 90. léta považovala za začátek moderní společnosti. Přichází 

technologická inovace s rostoucí popularitou počítačů a mobilních telefonů. Umělci a 

Obr. 31: Lady Pink s tričkem Abuse of power comes as no surprise v roce 1983 
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celebrity měly a stále mají velký dopad na zbytek společnosti. Vznikají chlapecké kapely a 

R&B je na vrcholu. Mezi nejpopulárnější ve světě showbyznysu jsou Backsreet Boys, 

Britney Spears a Spice Girls, které šíří myšlenku girlpower. Velký vliv na módu má také 

film – Pulp Fiction, Forrest Gump a Notting Hill.  

S italským módním návrhářem Gianni Versace vstupuje do módy dekadence a extravagance. 

Snažil vyvolat ve svých modelech sex-appeal, a to se odrazilo i v jeho logu – dekadentní 

hlava Medusy. V jeho kolekcích se objevovaly převážně luxusní večerní šaty. Byly zdobené 

korálky a výšivkami zlaté barvy. Rád používal komiksové vzory nebo díla Andy Warhola. 

Od roku 1992 se jeho značka zaobírala fetišistickým oděvem z černé kůže. (Foggová: 2015, 

str. 466–471) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32: Naomi Campbell v šatech Gianniho Versace s motivem sítotisků Andy Warhola v roce 1991 
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Undergroundová kultura přichází s novým typem antimódy. Vzniká hudební styl grunge, 

který je typický pro Nirvanu. Ženy nosily oblečení z druhé ruky, mezi které patřily roztrhané 

džíny a flanelové košile. Tento styl se během 90. let stal klíčovým a přijímali ho i značky 

jako Calvin Klein. (Foggová: 2015, str. 482–483) 

Móda se v 90. letech se stává konzumní a tento problém se objevuje i v současnosti. Tomuto 

fenoménu se říká fast fashion a dnešní společnost se snaží eliminovat negativní dopady 

tohoto fenoménu.  S touto myšlenkou eliminace fast fashion si pohrávali už v 90. letech, 

proto vzniká ekomóda.  Udržitelná móda se snaží o použití kvalitních přírodních materiálů. 

Otevírá možnosti i řemeslné tvorbě v rámci módy. Firmy, které podporují tuto ideologii, 

mají ekologické certifikáty. Spolu s ekofeminismem přichází hnutí Fair trade, které se snaží 

o dobré pracovní podmínky pro zaměstnance, kteří vyrábějí oblečení pro konzumní módní 

značky. (Foggová: 2015, str. 466–499) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 33: Udržitelná móda s feministickým labelem značky Viktor & Rolf z módní kolekce pro rok 2019 
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2.8 Móda v Československu 

Tato kapitola se snaží analyzovat československou módu 20. století. Československo 

v tomto případě reprezentuje módu východního bloku. Snažíme se najít rozdíly mezi módou 

tuzemskou a zahraniční. Zkoumáme také, zda se feminismus v československé módě 

objevil.  

2.8.1 První polovina 20. století 

Snaha o emancipaci žen zpočátku 20. století byla uplatněna v období první republiky. 

Vznikala řada ženských spolků, které rozvíjeli ideje feminismu v Československu – Ženská 

národní rada. V tomto období se ženám otevíral nový svět volebního práva, vzdělání i 

profese. Dosahovaly stejného platového ohodnocení jako muži a byl zrušen celibát 

v zaměstnání a byly umožněny také rozvody.  

To vše utvářelo moderní československou ženu, která se stává individualitou. Na 

československé ženě byly aplikovány stejně módní principy jako v západní Evropě. 

Každodenní oděv se v tomto období především lišil inspirací z národních krojů. Později se 

využíval jen při slavnostních příležitostech. Mezi lety 1917 a 1920 soudkovitá silueta mizí 

a nahrazuje ji francouzská silueta volného střihu. České večerní šaty byly identické s večerní 

róbou západní Evropy 20. let. Francouzská móda byla v Československu velice oblíbená, 

jelikož byla publikována v časopise Moda a vkus.  

Oblíbeným kouskem se staly košilové šaty označovány jako šaty kytlové, jelikož byly volné, 

minimalistické a mírně přepásané v pase, které prezentoval ve své kolekci z roku 1919 salón 

Hany Podolské. Ve vydání časopisu Moda a vkus z roku 1919 se ženy dozvěděly 

že Pařížanky nenosí korzet, ale kaučukové pásy s podprsenkou. Dovoz těchto pásů nebyl do 

Československa možný, tudíž si ho ženy vyráběly samy doma. Od roku 1925 se ve všech 

směrech života uplatňuje sportovní styl. V roce 1927 Hana Podolská ve své kolekci 

představuje kalhotovou sukni. V široké společnosti se nerozšířila, ale ženy podporující 

ženské spolky je využívaly jako svůj prostředek.  

V roce 1928 feministické myšlenky emancipace odrážené v módě končí a opět přichází 

dámský oděv inspirovaný typickým patriarchálním stylem odívání. V tomto momentě se 
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ozývají avantgardní umělci, kteří varují před zánikem ženského demokratického oděvu. Od 

roku 1929 se opět móda orientuje na dlouhé sukně, které jsou propagované v časopise Eva.  

Třicátá léta jsou ikonické pro své společenské šaty. Jednou z charakteristik je zmenšující se 

výstřih na zádech a v pase přestřiženou úzkou sukní na zem. V roce 1935 se stávají trendem 

dvoudílné šaty – dlouhá sukně a smokingové sako, které zmiňuje časopis Eva.  

Dámský oděv se koncem 30. let mění s přicházející politickou situací. Dámský oděv 

vycházel z pánského oblečení a zastával převážně praktickou funkci. Oblečení se šije opět 

doma a Eva dává ženám rady, jak vytvořit šaty ke všem účelům. (Uchalová: 1996, str. 50–

94)  

Obr. 34: Elegantní úbory denní – Móda a vkus 1919 Obr. 35: Večerní komplet z hedvábí a tylu – 

časopis Eva 1936 
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2.8.2 Módní návrhářství Československa v podání Hany Podolské 

Po rozpadu Rakouska-Uherska se pro Čechy nově stává místem inspirace Paříž, která 

vystřídala Vídeň. Vedoucí závodů jezdili na pařížské módní přehlídky, aby zkušenosti, které 

načerpali, využili ve svých závodech. Nejdůležitější prvek, o který se snažili byla elegance. 

Oblíbený byl také anglický styl, který se odrážel v praktičnosti oděvů. Velkou roli zde 

sehrály módní časopisy, vedené mladými žurnalistkami, které zastávaly demokratické a 

feministické myšlení. Právě tyto ideje sdělovaly ženám prostřednictvím módních časopisů.  

Československo zažilo rozmach módních závodů. Mezi nejdůležitější pařil závod Femina 

v Brně, Oldřich Rosenbaum, Arnoštka Roubíčková a salón Hedy Vlkové. V obuvnictví 

vítězí Tomáš Baťa, který proslavil Československo po celém světě. Ovšem nejluxusnější 

salón své doby byl ten Hany Podolské.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začínala s dílnou, kde zaměstnávala jednu švadlenu, ale už v roce 1915 vyšla reklama 

v časopise Český svět na její salón. Přes velkou konkurenci se Podolské získat stálou 

klientelu, mezi kterou patřila česká smetánka. V šatech Hany Podolské se fotí např. Olga 

Scheinpflugová, Růžena Junková nebo také Hana Benešová. V roce 1939 získává cenu 

v Berlíně za její filmové kostýmy.  

Obr. 36: Hana Podolská v roce 1933 
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Nejdůležitější osobou v salónu Hany Podolské byla módní návrhářka Hedvika Vlková, která 

u Podolské pracovala mezi lety 1922 a 1938. Vyučila se v družstvu krejčích Maison Louvre 

v Praze a studovala kresbu na UMPRUM a AVU. Hedvika Vlková pracovala také 

v časopisech Eva a Vkus, tím pádem bylo jednoduché závod Hany Podolské zpropagovat.  

(Uchalová: 1996, str. 17–24)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.3 Druhá polovina 20. století 

S příchodem komunismu by se mohlo zdát, že na módu bude kladen minimální nárok. 

Naopak KSČ si uvědomovalo, že móda je odrazem kultury a ekonomiky státu. Komunistická 

strana se snažila stát se centrem módy pro střední a východní Evropu. Jako platforma pro 

šíření této ideje v roce 1945 sloužil časopis Styl. Od roku 1946 se móda v časopisech stává 

politickoideologickou záležitostí řízenou komunistickou stranou. Československo se módní 

velmocí pro východní blok prozatím nemohla stát, jelikož chyběl potřebný materiál.  

Obr. 37: Salón Hany Podolské 

v časopisu Eva v roce 1936 
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Kvůli znárodnění podniků většina módních haute couture salónů zanikly a oděvní průmysl 

se zaměřil na konfekci. V roce 1949 vznikl podnik Textilní výroba, který měl fungovat jako 

centrální orgán textilního průmyslu., ale tato strategie nefungovala. Z módy se vytratila 

elegance a do popředí se dostal oděv dělnické třídy. Ideologie komunismu a cenzura 

v ženských módních časopisech (např. Žena a móda) nedovolily k jakémukoliv prosazení se 

feminismu.  Česká móda procházela krizí v inspiraci, jelikož nemohla čerpat z Francie, ale i 

tak se částečně prosadila Diorova silueta. Novinka z roku 1951, která se inspirovala právě 

touto siluetou, byla barevná sukně Textilní tvorby v Brně.  

 

Po masových protestech a měnové reformě v roce 1953 nastává změna v odívání a ustupuje 

se od strohosti. Časopis Žena a móda začíná ženy pravidelně informovat o módě v západní 

Evropě. Po vydání článku Ludvíka Veselého vyjadřujícího se k módě na filmovém festivalu 

v Cannes definitivně zaniká ideologie socialistického oděvu. Přichází liberální myšlení 

v módě stejně jako na západě, které dosáhlo svého vrcholu v 1968. Přejímá se silueta H jako 

ve Francii a hitem se stávají balónové pláště. Sukně se nosily široké, ale i pouzdrové.  

Obr. 38: Titulní strana časopisu Žena a móda 1952 Obr. 39: Barevné sukně Textilní tvroby v Brně 1951 
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Otevřely se hranice se západním světem a ženy mohly vidět, jakým způsobem funguje módní 

průmysl mimo Československo. Ani během této uvolněné doby nedošlo k rapidnímu 

propuknutí feministického myšlení v módě. Ženy pouze přejímaly módní trendy ze západu 

bez hlubší analýzy kontextů.  Dostávají se k nám v 60. letech poprvé džíny. Přichází 

inspirace britskou Twiggy, ale také hnutí hippies, které jako jediné částečně sympatizuje 

s myšlenkami feminismu. Jediné období, kdy vnímáme příklon žen k feminismu je uvedení 

antikoncepční pilulky na československý trh v roce 1965. Od té doby se v dámském odívání 

objevovaly feminní prvky a feministického smýšlení stejně jako v západní Evropě a USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se znovu uzavřením hranic se kontakt s módním průmyslem západu eliminoval na 

minimum. Československo omezilo vývoz textilu do východní Evropy a soustředilo se na 

tuzemský trh. Vzniká tu střet dvou rovin – zůstat v duchu módy 60. let a návrat 

k socialistické módě 50. let. Móda mladé generace ovládal styl hippies, později tento styl 

vystřídá punk, kterým se vyjadřoval odpor k režimu. Oblečení už nezastává pouze estetický 

dojem, ale vyjadřují tím svoje názory. Po Sametové revoluci se móda začíná přejímat ze 

zahraničí stejně jako feministické myšlenky, které neprošly prakticky žádným předchozím 

vývojem kvůli předchozímu režimu. Zásadní rozvoj feministických myšlenek v české módě 

probíhá až po roce 2000. (Hlaváčková: 2016, str. 10–51)  

Obr. 40: Odpolední šaty Zdeňka Křečka 1966 
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3 Závěr teoretické části 

V teoretické části jsme si kladli otázku, zda feminismus využíval módu jako jeho nástroj. 

Naše odpověď je – ano využíval. Před zkoumáním jsme se mylně domnívali, že jednotlivé 

kousky oblečení jako kalhoty nebo zkracování sukní už je primární projev feminismu. Tento 

vývoj je, ale spíš výsledek automatického vývoje spojený s praktičností oděvu, v souvislosti 

s vývojem pracovního trhu. Výzkumem jsme došli k závěru, že všechny tyto kousky oděvů 

mohou být nástroji feminismu, ale jen díky určitým lidem a příběhům, kteří za ním stojí.  

Velkou roli v používání módy jako nástroje feminismu hraje módní reklama a propagace 

v módních časopisech. Právě reklama dodá danému oděvu příběh svým sloganem nebo 

osobností, která daný produkt propaguje. Často takové reklamy odkazují ke genderovým 

rolím nebo k myšlenkám feminismu. V ten okamžik se oděv stává symbolem dané 

myšlenky. Často se reklamy nestávají symbolem feminismu v té dané době, kdy vzniknou, 

ale o několik dekád později, kdy se k tématu feministky vrací. Jako příklad můžeme uvést 

plakát We can do it! z roku 1943 od Howarda Millera, který se stává symbolem feminismu 

až na konci 20. století, kdy ženy používají stejné oblečení jako žena z plakátu za účelem 

podpory a souhlasu s danou myšlenkou. Dále považujeme reklamu YSL z roku 1971 

inspirovanou malbou Snídaně v trávě, která odkazuje k překonání nerovnosti genderových 

rolí otočením oděvu – žena oblečená ve smokingu a muži nazí.  

Ovšem nejzásadnější pro vliv feminismu v módě jsou konkrétní osobnosti a jejich činnost 

nebo životní příběh. Myšlenka Sufražetek nosit jednotně bílou barvu šatů, ovlivnila módu 

političek bojujících za ženská práva až do současnosti – prezidentská kampaň Hillary 

Clinton. Většina z nás kalhoty považuje za symbol feminismu, ale tento oděv vznikl za 

praktickým účelem. Tuto feministickou myšlenku kalhotám dodala Helen Hulick v roce 

1938, kdy k soudu přišla právě v kalhotách a prohlásila, že pokud by po ní soudce chtěl, aby 

se převlékla, tak by to neudělala, protože stojí za svými zásadami a postoji.  

V 60. a 70. letech měla zakladatelka feministického časopisu Ms. Magazine Gloria Steinem 

stejně jako Sufražetky svůj poznávací prvek – modře zatónované sluneční brýle. Tento 

módní doplněk se stal nástrojem feminismu z toho důvodu, že ženy podporující její ideje a 

názory tyto brýle také nosily. Wrap dress od Diane von Furstenberg se staly feministickým 

nástrojem ze dvou důvodů – praktičnost šatů a životní příběh módní návrhářky. Měla za 
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manžela bohatého prince, a přesto se vydala svou cestou a svoji slávu si sama od začátku až 

dokonce vybojovala.  

Dále jako nástroj feminismu můžeme vnímat rebelii v nošení oblečení určené pro opačné 

pohlaví. Jako příklad můžeme uvést smoking od YSL z roku 1967. Zbořením hranic 

dámského a pánského oblečení tímto smokingem dalo ženám pocit nové etapy emancipace. 

Pro opačný případ bych uvedla módního návrháře Jean Paul Gaultier a jeho pánskou kolekci 

z roku 1984, kdy muže oblékl do šatů.  

Aktuálně nejrozšířenějším vyjádřením feminismu v módě jsou trička s labelem. Tento trend 

vnikl už v 80. letech, kdy společnost vyjadřovala jejich názory za pomocí labelů. Jako 

příklad jsme v teoretické části uvedli streetartovou umělkyni Lady Pink a její fotku z 80. let 

s tričkem vyjadřujícím se k zneužívání moci.  

Co se týče Československa jsme nezaznamenali ani jedno ze zmíněných forem 

feministického projevu ve spojení s módou. To vše je spojeno s komunistickým režimem, 

který potlačil jakýkoliv vývoj feminismu. Po revoluci v roce 1989 se situace změnila a ženy 

od 90. let začaly přejímat stejné feministické myšlenky jako na západě. To stejné platí i pro 

módní průmysl.   
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4 Didaktická část  

Cílem didaktické části je nahlédnout do problematiky genderových stereotypů a feminismu. 

Vytvoření didaktické řady je určeno středním školám a gymnáziím. Didaktikou řadu tvoří 

čtyři výtvarné transformace týkajících se pojmů – feminita, maskulinita, gender, 

feminismus. Výtvarné aktivity přechází od jednodušších, které využívají barvy v abstraktní 

malbě spojené s feminitou a maskulinitou. V úkolu zabývajícím se genderem se poukazuje 

na textilní tvorbu jako součást výtvarného umění. Tento úkol byl jako jediný z didaktické 

řady aplikován v rámci jednoho z předmětu na Pedf UK. Závěrečný úkol propojuje módu a 

feminismus za pomoci labelu. K tomuto úkolu se využívají techniky z předchozích 

výtvarných aktivit. 

4.1.1 Struktura výtvarné aktivity č.1 – Feminita 

Námět: Feminita jako typické chování očekáváné od biologicky ženského pohlaví. 

Kategorie identity, která se vztahuje k sociálním a kulturním charakteristikám ženské 

existence. Kulturně regulované chování, které je pokládáno za společensky přiměřené. 

Koncepty: FEMINITA, GENDER, FEMINISMUS, ŽENA, SOCIÁLNÍ ROLE, POHLAVÍ 

Východisko pro didaktickou transformaci: Louise Fishman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 41: Louise Fishman – Time And Change (2014) 
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Záměr: Seznámení se s tématem feminity. Diskuse na téma feminity – Co vnímáme za 

feminní? Kde jsou společenské hranice mezi feminitou a maskulinitou? Výtvarná 

transformace abstraktní malbou. Vnímání barev v rámci tohoto tématu.  

Postup práce:  

1. Uvedení do tématu – Diskuse ve skupině – Co je feminita? Co vnímáme za feminní? 

Kde jsou hranice mezi feminitou a maskulinitou? 

2. Vlastní výtvarná transformace – Vytvoř abstraktní malbu, ve které barvami vyjádříš 

feminitu. 

3. Závěrečná reflexe – Proč tyto barvy považujeme za feminní? Porovnání názorů na 

toto téma. Sebereflexe výtvarné transformace 

Pomůcky: čtvrtky, štětce, tempery, vodovky 

Reflektivní otázky: 

- Byl ti pojem feminita známý před touto výtvarnou aktivitou? 

- Pomohla ti diskuse ve skupině k ujasnění tohoto termínu? 

- Povedla se tvá představa transformovat do výsledného vyjádření? 

- Potýkal jsi se s nějakými problémy během své výtvarné transformace? 

- Jaký pocit jsi měl z výtvarného úkolu? Byl čas k tvorbě dostatečný? 

4.1.2 Struktura výtvarné aktivity č.2 – Maskulinita 

Námět: Maskulinita je opak feminity – atributy mužského chování a osobnosti. Představy 

identity spojené s mužským pohlavím. Kategorie identity, která odkazuje ke kulturním 

charakteristikám spojeným s mužskou existencí. Maskulinita není esenciální vlastností 

tělesných subjektů, ale věcí reprezentace. 

Koncepty: MASKULINITA, GENDER, MUŽ, MASKULINITA, SOCIÁLNÍ ROLE, 

POHLAVÍ  

Východisko pro didaktickou transformaci: William de Kooning, Barnett Newman  

Záměr: Seznámení se s tématem maskulinity. Diskuse na téma maskulinity – Co vnímáme 

za maskulinní? Kde jsou společenské hranice mezi feminitou a maskulinitou? Výtvarná 

transformace abstraktní malbou. Vnímání barev v rámci tohoto tématu. 
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Postup práce: 

1. Uvedení do tématu – Diskuse ve skupině – Co je maskulinita? Co vnímáme za 

maskulinní? Kde jsou hranice mezi feminitou a maskulinitou? 

2. Vlastní výtvarná transformace – Vytvoř abstraktní malbu, ve které barvami vyjádříš 

maskulinitu. 

3. Závěrečná reflexe – Proč tyto barvy považujeme za maskulinní? Porovnání názorů 

na toto téma. Sebereflexe výtvarné transformace 

Pomůcky: čtvrtky, štětce, tempery, vodovky 

Reflektivní otázky:  

- Byl ti pojem maskulinita známý před touto výtvarnou aktivitou? 

- Pomohla ti diskuse ve skupině k ujasnění tohoto termínu? 

- Povedla se tvá představa transformovat do výsledného vyjádření? 

- Potýkal jsi se s nějakými problémy během své výtvarné transformace? 

- Jaký pocit jsi měl z výtvarného úkolu? Byl čas k tvorbě dostatečný? 

 

Obr. 42: Willem de Kooning – Untitled XXII Obr. 43: Barnett Newman - Cathedra 
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4.1.3 Struktura výtvarné aktivity č.3 – Gender 

Námět: Koncept genderu stojí v kontrastu k pojmu pohlaví. Gender jako termín používaný 

pro skupiny vlastností a chování formované kulturou a spojené s obrazem muže a ženy. 

Odkaz ke kulturním předpokladům, které ovládají sociální konstruování mužů, žen a jejich 

sociálních vztahů. Feminita a maskulinita jako výsledek kulturní regulace chování k danému 

pohlaví.  

Koncepty: GENDER, FEMINITA, MASKULINITA, FEMINISMUS, SOCIÁLNÍ ROLE, 

IDENTITA, MUŽ, ŽENA 

Východisko pro didaktickou transformaci: Tracey Emin – I do not expect (2002), Ghada 

Amer – Girl with garden carnation (2017) 

 

 

 

 

Obr. 44: Tracey Emin – I do not expect (2002) Obr. 45: Ghada Amer – Girl with garden carnation (2017) 
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Záměr: Nahlédnutí do problematiky genderu. Brainstorming nad společenskými rolemi, 

které ve společnosti máme. Formování své osobní identity. Výtvarná transformace textilním 

materiálem s cílem vyjádřit svůj postoj na tuto problematiku. Vznik osobitého labelu, který 

se dá použít na oblečení. 

Postup práce: 

1. Uvedení do tématu – Brainstorming ve skupině na téma genderu. Co pro nás 

znamená a jak vnímáme gender? Jaké genderové role známe? 

2. Vlastní výtvarné zpracování úkolu – Pomocí textilních materiálu vyjádři svůj názor 

na jakoukoliv genderovou roli. Textilní materiál vnímej jako výtvarný nástroj. Úkol 

můžeš vztáhnout sám k sobě nebo ho pojmout obecně. 

3. Závěrečná reflexe – Popis výtvarného procesu ve skupině. Porovnání názorů 

k tématu a výtvarné aktivitě ve skupině.  

Pomůcky: látky, jehly, špendlíky, nitě, bavlnky, stuhy, panama, nůžky 

Reflektivní otázky: 

- Jaká byla tvoje původní představa využití tématu ve výtvarné tvorbě? 

- Povedla se tvá představa transformovat do výsledného vyjádření? 

- S jakými problémy jsi se potýkal během plnění výtvarného úkolu? 

- Jaký pocit jsi měl z výtvarného úkolu? Přišlo ti téma zajímavé?  

- Jaká byla atmosféra ve skupině během tvorby? 

- Bylo pro tvorbu dostatek času? 

4.1.4 Struktura výtvarné aktivity č.4 – Feminismus 

Námět: Původně ženské hnutí vycházející z přesvědčení o nevýhodném postavení žen ve 

společnosti. Pojímání ženy jako individuality se svými vlastními právy. Zdůrazňuje rovné 

příležitosti pro ženy ve všech sférách. 

Koncepty: FEMINISMUS, FEMINITA, MASKULINITA, IDENTITA, SOCIÁLNÍ ROLE, 

MUŽ, ŽENA, GENDER, MÓDA, SEXUÁLNÍ ORIENTACE 

 

Východisko pro didaktickou transformaci: Dior (Maria Grazia Chiuri) – „We sould all 

should be feminists“ T-Shirt, Prabal Gurung 

 

 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záměr: Seznámení se s feminismem. Závěrečná diskuse a propojení všech pojmů – feminita, 

maskulinita, gender a feminismus. Spojení této problematiky s výtvarnou aktivitou. Použití 

oděvu jako nástroje feminismu. Vytvoření feministického labelu/nápisu na tričku textilními 

barvami nebo výšivkou.  

 

Postup práce: 

 

1. Uvedení do tématu – Brainstroming ve skupině na téma feminismu. Co znamená 

feminismus a jak ho vnímáme? Jakým způsobem se termín feminismus propojuje 

s termíny z předchozích hodin (feminita, maskulinita, gender)? Jakým způsobem se 

feminismus projevuje v módě? 

2. Vlastní výtvarné zpracování úkolu – Vytvoř si svůj vlastní label, který nějakým 

způsobem vyjadřuje feministické ideje. Tento label použij na tričku. Využij techniku 

výšivky nebo malby textilními barvami. 

Obr. 46: Tričko We sould all should 

be feminists od Maria Grazia Chiuri 

pro Dior (2017) 

Obr. 47: Kolekce  feministických 

triček podzim/zima 2017 módního 

návrháře Prabal Gurung 
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3. Závěrečná reflexe – Porovnání výsledků a sebereflexe výtvarného úkolu.  

Pomůcky: tričko, tužka, papír, nitě, jehly, špendlíky, bavlnky, textilní barvy, kartón 

 

Reflektivní otázky: 

- Je ti pojem feminismus blízký?  

- Pomohlo ti propojení všech pojmů k pochopení problematiky feminismu? 

- Jaká byla tvoje původní představa využití tématu ve výtvarné tvorbě? 

- Povedla se tvá představa transformovat do výsledného vyjádření? 

- S jakými problémy jsi se potýkal během plnění výtvarného úkolu? 

- Jaký pocit jsi měl z výtvarného úkolu? Přišlo ti téma zajímavé?  

- Jaká byla atmosféra ve skupině během tvorby? 

- Bylo pro tvorbu dostatek času? 

4.1.5 Klíčové kompetence (RVP Gymnázií) k celé didaktické řadě 

Kompetence k řešení problémů: 

- rozpozná́ problém, objasní jeho podstatu, rozčlení́ ho na časti 

- uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a 

dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s 

použitím představivosti a intuice  

- je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých 

stran 

 

Kompetence komunikativní: 

- vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý 

k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci  

- prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým 

publikem  

- rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně 

interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných 

komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění  
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Kompetence sociální a personální: 

- posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe  

- přispívá k vytváření a udržování hodnotných mezilidských vztahů založených na 

vzájemné úctě, toleranci a empatii 

- rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským i mediálním 

tlakům  

 

Kompetence občanská: 

- respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí  

- rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a 

chrán  

- promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých 

povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje 

proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování  

4.2 Pedagogická reflexe didaktického úkolu č.3 – Gender 

Didaktický úkol byl aplikován v rámci předmětu – Výtvarná výchova v sociální a 

terapeutické praxi 2 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy na katedře výtvarné 

výchovy pod vedením Mgr. Zuzany Svatošové. Úkol byl připravený pro skupinu 15 

studentů. Zadání bylo koncipováno přesně pro tuto skupinu, jelikož pedagog didaktického 

úkolu všechny zúčastněné zná. Tento úkol by se dal také aplikovat na studenty středních 

škol a gymnázií. 

Východiskem pro didaktickou transformaci byla díla od Tracey Emin – I do not Expect 

z roku 2002 a Ghada Amer – Girl with garden carnation (2017). Obě umělkyně se zabývají 

genderem, feminismem a sexualitou a jako prostředek používají výšivku. Tracey Emin 

využívá techniku vrstvení látek a používá ve své tvorbě slogany/nápisy. Ghadda Amer 

používá klasickou techniku vyšívání.  

Záměr hodiny a didaktický úkol byl představen den před realizací v rámci předmětu 

Pedagogika umění. Studenti měli tedy den čas na promyšlení jejich tvorby. V den realizace 
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už byly všechny pomůcky a materiál pro tvoření připraveny – panamu, jehly, nitě, stuhy atd. 

Zúčastnění tedy nepotřebovali žádné pomůcky z domova. 

Hodina začala vysvětlením úkolu a poté byl zahájen s celou skupinou brainstorming/diskuse 

– Jaké genderové role známe a co považujeme za gender. Nejdříve nastalo ticho, ale po pár 

vteřinách se rozvinula diskuse. Mohlo být pedagogem připraveno více otázek pro jednodušší 

rozvedení tématu nebo rozdělit studenty do dvojic a poté se bavit hromadně, jelikož téma 

genderu je náročné a není každému příjemné. 

Poté se přešlo k realizaci výtvarného úkolu. Zúčastnění si mohli vybrat styl Tracey Emin 

nebo styl tvorby Ghady Amer. Na tvorbu byla hrazena jedna hodina, ale tvorba se protáhla 

asi o 20 minut. Během výtvarné činnosti nastala velmi dobrá atmosféra, která probíhala celou 

dobu. Diskutovalo se na téma genderu a feminismu, ale i na ostatní témata. Někteří své 

výtvory nestihli, ale činnost je bavila natolik, že si půjčili pomůcky domů a dokončili to, co 

započali v hodině. 

 

 

Na konci hodiny vyučující požádala o závěrečnou reflexi studentů, kdy všichni ukázali, co 

vytvořili a proč. Jak se u toho cítili, a co by popřípadě zlepšili pro příště. Vzniklé výšivky 

převážně obsahovaly tématiku ženství a mateřství, ale i podporu mužského pohlaví. 

Obr. 48: Tvorba studentů při výtvarném úkolu - Gender 
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Důvodem byl nepoměr zúčastněních mužů a žen, jelikož součástí skupiny byl pouze jeden 

muž.  

Aktivitu vyučující hodnotí jako zdařilou, jelikož ve skupině panovala přátelská atmosféra a 

studenty tato činnost bavila. Jako slabinu považuje brainstorming na začátku hodiny, jelikož 

neměla připravených dostatek návodných otázek. Určitě by toto cvičení chtěla zopakovat 

s jinou skupinou, kde zúčastněné nebude znát.  

4.3 Reflexe studentů 

Tato část nabízí reflexe studentů, kteří se zúčastnili výtvarné aktivity spojené 

s problematikou genderu. Všechny tyto reflexe jsou anonymní a jsou doplněné fotkami 

výsledné tvorby. Studenti byli předem informováni, že průběh celé hodiny a jejich výsledné 

práce budou fotografovány. Taktéž souhlasili s použitím reflexí v této bakalářské práci. 

Kompletní reflexe studentů jsou uvedeny v přílohách.  

Reflexe studenta č.1 

„Tento úkol byl velmi zvláštní, byla jsem s tématem obeznámena chvíli dopředu a stejně jsem 

si nebyla jistá co budu dělat nebo k čemu přesně bych se chtěla vyjádřit. Byl pro mě vcelku 

náročný na techniku, krom dětských přáníček, kde byli přesně dírky na to, kam se s jehlou 

trefit jsem nevyšívala nikdy. Téma bylo zajímavé a diskuze nad daným tématem též. Jen mě 

mrzí že jsem si špatně rozvrhla čas a podle toho i výšivka vypadá“  

Reflexe studenta č.2  

„Hodina začala diskuzí týkající se tématu. Bavili jsme se o tom jak to vnímáme a jaký na 

toto téma máme názor. Bavili jsme se o genderových rolích a stavu současného pojímání 

společnosti ohledně této problematiky. Nakonec navzdory tíživosti tohoto tématu, jsem díky 

této hodině došla k tomu, že si vážím toho jaká jsem a že mám stále možnost poznávat sebe 

sama jako člověka a tuto možnost mají ostatně všichni. Šití pro mě nebyl zas takový problém, 

ale mám na to hodně svůj přístup a mnoho technik neovládám, ale vnímám šití jako druh 

umění a možnost vyjádření. Mým záměrem bylo na výšivku vyšít ŽENSKOST.“  

Reflexe studenta č.3 
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„Činnost vyžadovala prostor, kde bychom mohli sedět v kruhu, kvůli sdílené atmosféře, 

debatě i kvůli dostupnosti materiálů, proto jsme se setkali v keramické dílně. 

Monika vše měla předem nachystané – materiál k tvorbě (látky, panama, nitě apod.)  

Následně nás přivítala a začala debatu k tématu genderu, sociálních rolí, sexuality atd. Po 

15 minutách nás požádala o vytvoření výšivky na dané téma – co sám řešíš či k jakému 

problému by ses rád vyjádřil. Vyjádření mohlo být ve výšivce slovní, konkrétní obrazové či 

abstraktní. Na vyšívání jsme měli hodinu času, při které stále proudila debata.  

Na závěr přišla společná reflexe. 

Tento úkol mě bavil moc. Ze začátku, jsem měla problém najít vyjádření, jelikož mám pocit, 

že nic s tím spojeného nemám potřebu řešit. Když se do toho však člověk ponoří, zjistí, kolik 

potřeb/otázek své sociální role či transmisního vztahu řeší. Já sama nejvíce řeším 

partnerskou oblast. Naprosto skvělé zadání. Libí se mi, že technika je aplikovatelná 

k jakékoliv problematice – ať už je to gender, šikana, nebo i jak se dneska máš?“  

 Obr. 49: Práce studentů 
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5 Závěr 

V teoretické části bakalářské práce se nám podařilo propojit oblasti módy a feminismu. 

Načerpali mnoho nových inspirativních podnětů pro budoucí tvorbu, ať už teoretickou nebo 

výtvarnou. Začínáme stručným vysvětlením, základních pojmů – gender, feminita a 

maskulinita, které pomáhají k lepší orientaci v textu. Feminismus jsme dokázali popsat 

z historického, sociologického kontextu nebo také z hlediska kulturálních studií. Velmi 

stručně jsme nastínili historii prvních dvou vln feminismu v západní Evropě a USA. Tyto 

události jsme porovnávali se situací v Československu. 

Hlavním cílem byla otázka, zda feminismus využíval módu jako jeho nástroj. Při našem 

výzkumu jsme došli k závěru, že ano. Naše očekávaní s výsledky zkoumání se značně liší, 

jelikož to, co jsme před výzkumem považovali za nástroj feminismu, byl výsledek 

přirozeného vývoje společnosti. Ovšem se nám v každé dekádě podařilo najít alespoň jeden 

důkaz nástroje feminismu, které zmiňujeme v závěru teoretické části. Překvapilo nás, jak 

náročné je najít literaturu, která by řešila tyto dvě témata dohromady. V tuzemských zdrojích 

můžeme najít pouze knihy popisující historii módy, ale nezmiňují se o žádných vlivech 

feminismu, proto jsme museli využít zahraniční elektrické zdroje, které tuto problematiku 

řeší. Přesto si myslíme, že se nám alespoň částečně podařilo tuto otázku zodpovědět a 

informace srozumitelně předat.   

Závěry z teoretické části jsme se pokusili reflektovat v části didaktické. Vytvořili jsme 

didaktickou řadu, která využívala základní pojmy z teoretické části – gender, feminita, 

maskulinita, feminismus. Úkoly postupovaly od jednoduššího k nejsložitějšímu, a to jak 

v tématu, ale i náročnosti provedení výtvarného úkolu. Podařilo se nám v didaktické řadě 

propojit feminismus a módu, stejně jako v teoretické části. Výsledkem je tvorba vlastního 

trička s feministickým labelem. Z didaktické řady jsme uskutečnili jeden ze čtyř úkolů, který 

se zabýval výšivkou a genderem. S výsledkem transformace didaktického úkolu jsme 

nadmíru spokojeni a chceme s tímto tématem pokračovat. 
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Přílohy 

Reflexe studenta č.1 

„Tento úkol byl velmi zvláštní, byla jsem s tématem obeznámena chvíli dopředu a stejně jsem 

si nebyla jistá co budu dělat nebo k čemu přesně bych se chtěla vyjádřit. Byl pro mě vcelku 

náročný na techniku, krom dětských přáníček, kde byli přesně dírky na to, kam se s jehlou 

trefit jsem nevyšívala nikdy. Téma bylo zajímavé a diskuze nad daným tématem též. Jen mě 

mrzí že jsem si špatně rozvrhla čas a podle toho i výšivka vypadá“  

Reflexe studenta č.2  

„Hodina začala diskuzí týkající se tématu. Bavili jsme se o tom jak to vnímáme a jaký na 

toto téma máme názor. Bavili jsme se o genderových rolích a stavu současného pojímání 

společnosti ohledně této problematiky. Osobně je pro mě toto téma vzdálené, ale zároveň 

blízké. Vzdálené jsou mi moderní pojímání genderu a rozdělení do několika pohlaví. Osobně 

je mi jedno, jestli je člověk homosexuální nebo heteresexuální, to je každého svobodná volba. 

Zároveň však z psychologického hlediska vnímám tu diverzitu pohlaví a disharmonii 

současné spol., jako důkaz něčeho hodně hlubokého na úrovni podvědomého problému, 

který pomalu vyvstává v této podobě. Když o této problematice přemýšlím, spíše cítím 

ohlášení konce lidstva anebo jenom konec této společnosti, proto se raději do tohoto hlouběji 

nepouštím. Avšak vážím si toho, že jsem žena a i toho, že se takové diskuze vedou. Nakonec 

navzdory tíživosti tohoto tématu, jsem díky této hodině došla k tomu, že si vážím toho jaká 

jsem a že mám stále možnost poznávat sebe sama jako člověka a tuto možnost mají ostatně 

všichni. Šití pro mě nebyl zas takový problém, ale mám na to hodně svůj přístup a mnoho 

technik neovládám, ale vnímám šití jako druh umění a možnost vyjádření. Mým záměrem 

bylo na výšivku vyšít ŽENSKOST.“  

Reflexe studenta č.3 

„Činnost vyžadovala prostor, kde bychom mohli sedět v kruhu, kvůli sdílené atmosféře, 

debatě i kvůli dostupnosti materiálů, proto jsme se setkali v keramické dílně. 

Monika vše měla předem nachystané – materiál k tvorbě (látky, panama, nitě apod.)  

Následně nás přivítala a začala debatu k tématu genderu, sociálních rolí, sexuality atd. Po 

15 minutách nás požádala o vytvoření výšivky na dané téma – co sám řešíš či k jakému 
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problému by ses rád vyjádřil. Vyjádření mohlo být ve výšivce slovní, konkrétní obrazové či 

abstraktní. Na vyšívání jsme měli přibližně hodinu času, při které stále proudila debata.  

Na závěr přišla společná reflexe. 

Tento úkol mě bavil moc. Ze začátku, jsem měla problém najít vyjádření, jelikož mám pocit, 

že nic s tím spojeného nemám potřebu řešit. Když se do toho však člověk ponoří, zjistí, kolik 

potřeb/otázek své sociální role či transmisního vztahu řeší. Já sama nejvíce řeším 

partnerskou oblast. Nikoliv s konkrétním partnerem, myšleno obecně z nadhledu. Mám 

pocit, že v dnešní době by žena měla být za každého okamžiku dokonalá – krásná, chytrá, 

vzdělaná, co mluví deseti jazyky, má rodinu, stará se o domácnost, zvládá karierní růst, do 

toho všeho je schopná si přivrtat poličku, a to vše s dokonalou manikúrou.  

Tohle vše zní dokonale, nicméně ve skutečnosti je to nedosažitelné. Přesto mám pocit, že 

společnost (i samy ženy od sebe) to tak chtějí a vyžadují.  

Při tom všem se však zapomíná na mužskou roli – od chlapa najednou není 100 % 

vyžadováno, že to musí být ON, kdo zabezpečuje rodinu. Nyní ON nemusí umět zacházet 

s vrtačkou. Ovšem nezlobila bych se, kdyby se naučil prát, a občas vytřel. 

Myslím, že to vše nabourává zajeté stereotypy, což samo o sobě nemusí být problém. Problém 

je, že si z dopadů tohoto bourání stereotypů, už neumíme poradit.  

Já sama, se s tímto mnohokrát potýkám. Sama studuji vysokou školu, mám dvě práce. Bydlím 

sama, spořím peníze, vlastním auto, umím dobře vařit, o vše se dokážu sama postarat, 

mužské práce (jako je např. přivrtat poličku, sestavit skříň z IKEI či přeskládat balíky sena 

z traktoru) mi nejsou cizí, udržuji aktivní a častý kontakt s rodinou, můj sociální život taky 

nikterak nezaostává. U výše vyjmenovaného si samozřejmě ráda potrpím na hezké nehty a 

make-up. I přesto jsem stále pro někoho nedokonalá, nedostatečná. Navíc v partnerském 

vztahu se to vždy překlopí v to, že muž (aniž bych to vědomě vyžadovala/dávala mu najevo) 

pod tíhou postoje dnešní společnosti, se stane, a ještě klade nároky – to že vše zastanu je 

přece samozřejmost. Proč by se staral, když vše zvládnu. Nejen z mých zkušeností, ale 

v celkovém vnímání okolí vidím, že muži začínají rezignovat na svou mužnost.  

Proto jsem svou výšivku pojala jako ÓDU NA PENIS. Vše je zde v růžových, holčičích 

barvách, tak jako je v dnešní společnosti nadvláda žen, ale i v ní se muž může postavit, hrdě 

stát a být milován a opěvován! Naprosto skvělé zadání.  


