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RESUMÉ 

Bakalářská práce Oděv jako komunikační prostředek v dětském kolektivu se 

zabývá neverbální formou komunikace prostřednictvím oděvu v sociálním kontextu 

studentů tercie soukromého gymnázia v Praze. 

Teoretická část vychází z poznatků sociální psychologie o neverbální 

komunikaci a oblečení jako jednom z prostředků neverbální komunikace, o prezentaci 

sama sebe, prvním dojmu a hodnocení, jako jevu, který se neustále prolíná 

s poznáváním druhých a tvořením si úsudku o druhých lidech. Teoretická část se také 

zabývá normami v malých skupinách, protože právě v nich se odehrává komunikace 

studentů. 

Praktická část vychází z interpretace analyzovaných dat získaných během 

výzkumu prostřednictvím pozorování studentů a rozhovorů s nimi. Oblastmi zkoumání 

jsou osobnosti studentů vyjádřené pomocí oděvu, co a kdo má vliv na výběr oděvu, co 

vše se může oblečením vyjádřit, jak je pro studenty důležitý vzhled a zda mají vliv na 

odívání genderové stereotypy. 

Úprava zevnějšku je podle mě opomíjené téma neverbální komunikace. Oděvem 

můžeme vyjádřit sebe, svou osobnost, ale také se do oblečení schovat, vytvořit masku, 

hrát svou roli. My sami si často neuvědomujeme, že oděvem vysíláme signály k druhým 

lidem, nepřemýšlíme o tom, ale úpravu zevnějšku druhých sami hodnotíme a je součástí 

prvního dojmu, podle kterého si tvoříme obraz o druhém. 

SUMMARY 

The bachelor thesis Clothes as a means of communication in the children's 
collective focuses on non-verbal communication mediated through clothes worn by 

students of the third year of a private grammar school in Prague. 

Theoretical section of the thesis works with the findings of social psychology 

about non-verbal communication and clothes as one of the means of non-verbal 

communication, about presentation of the self, the first impression and assessment of 

others, as phenomena which penetrate social contact and our judgement of others. The 



theoretical section also discusses conventions within small groups, as these are where 

the students' communication takes place. 

Practical section is comprised of an analyses of data collected in a research 

conducted during observations of and interviews with the students. The themes 

researched include characters of the students expressed through clothes, what and who 

influences the choice of clothes they wear, what can be expressed by clothes, 

importance they assign to look and whether gender stereotypes have any influence on 

their clothing. 

I believe that look is a neglected topic of non-verbal communication. Clothes 

can be used to express our inner self, our personality, but at the same time, clothes also 

provide shelter, a disguise we can put on to play a certain role. Very often, we do not 

realize that our clothes give signals to the people around us, we evaluate the look of 

others without even thinking about it, as it is an integral part of the first impression 

someone makes on us. 
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1. ÚVOD 

Komunikace je tématem sociální psychologie. Komunikace prostřednictvím 

oděvu se dotýká také oboru kulturní antropologie. Komunikace oděvem patří mezi 

formy neverbální komunikace. Prostřednictvím oděvu vyjadřujeme sebe, vysíláme 

k druhým lidem signály. Práce Oděv jako komunikační prostředek v dětském kolektivu 
je zaměřena na studenty třídy tercie soukromého gymnázia. 

Pomocí kvalitativní metody výzkumu - rozhovoru - jsem se chtěla dozvědět, 

jaký mají studenti tercie soukromého gymnázia, jakožto specifický vzorek mládeže, 

vztah ke svému oblečení, ke stylu. Co si myslí o stylech oblečení, jak se v tomto mezi 

sebou liší. Zajímalo mě, zda oni sami vnímají oblečení jako formu komunikace. Práce 

se zaměřuje také na to, co vše se oblečením může vyjádřit, co jednotlivé prvky mohou 

znamenat. Mezi výzkumné otázky patří také, jak studenty ovlivňuje/neovlivňuje 

instituce školy, autorita rodičů, vrstevníci ve výběru oděvu. Práce se dotýká též 

tématiky fyzického vzhledu. Jaký má vzhled význam v životě studentů, co je důležité, 

zda je vzhled předmětem hodnocení u druhých lidí a zda jsou si studenti vědomi 

hodnocení svého vzhledu druhými lidmi. Zajímalo mě také, zda se u studentů objevují 

genderové rozdíly na poli módy a jestli v myšlení studentů figurují stereotypy a 

předsudky týkající se odívání. Jestli v oblasti módy pociťují přítomnost druhého pohlaví. 

Práce se skládá zmenší části teoretické, ve které jsou uvedeny základní 

informace a definice jevů objevujících se během výzkumu. Hlavní část práce je 

praktická. Ta je tvořena interpretací dat nasbíraných během výzkumu a je zakončena 

shrnutím výsledků výzkumu. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část práce pojednává o oděvu jako prostředku neverbální komunikace. 

Dále se text zabývá sebeprezentací jako formou představení své osobnosti. Na tento 

odstavec navazuje část o problematice prvního dojmu, který má velký vliv na utváření 

našeho úsudku o druhých osobách. S tím úzce souvisí tématika hodnocení osob, jevů. 

Teoretická část je zakončena textem o normách v malých sociálních skupinách, protože 

právě ty jsou komunikačním prostorem studentů. 

2.1 Neverbální komunikace 

S lidmi komunikujeme verbální i neverbální formou. Verbální komunikace se 

odehrává pomocí jazyka a řeči v mluvené a psané podobě. Neverbální komunikace řeči 

napomáhá, doplňuje nebo ji může úplně nahradit. (Hayesová, 1997) 

Komunikaci ovlivňují naše představy o sociálních znalostech našeho 

komunikačního partnera, naše domněnky, očekávání. V doprovodu sřečí používáme 

neverbální signály. Ty se mohou s promluvou shodovat, ale i rozcházet. To, jak jsme 

schopni reagovat na komunikační signály partnera, určuje míru našeho zařazení do 

společenského života. Mezi neverbální signály patří například pohledy, doteky, gesta. 

Formou neverbální komunikace je i tzv. metakomunikace (tón hlasu, rychlost mluvy, 

pomlky, kterými lze obohatit řeč). (Hayesová, 1997). 

Metakomunikací se dostávají k lidem různá sdělení. Předáváme si mezi sebou 

informace, sdělujeme emoce, regulujeme svoje chování. Metakomunikací si tedy 

můžeme sdělovat: 

• Stav našich emocí. 

• Jaký máme vztah a postoj k předmětu rozmluvy. 

• Obvykle mimoslovní formou si lidé mezi sebou sdělují, 

jaký mají vztah k sobě navzájem. 

• V sociální komunikaci si lidé navzájem sdělují, kdo jsou, 

jak se sami vidí, za koho chtějí být druhým považováni. 

• Lidé si sdělují vztahy, které si přejí udržovat. 
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• Dáváme najevo pravidla společné komunikace. 

• Existuje i nicneříkající sdělování. 

(Mareš, Křivolavý, 1989) 

Ekmanova definice popisuje neverbální chování jako „tělesné pohyby organismu, 

skládající se z motorických projevů, které mohou mít původ v různých částech těla". 

(Slaměník, Výrost, 1997, s. 132) Mimo neverbálních signálů vycházejících z pohybů 

těla (pohledy, mimika, pohyby, fyzické postoje, gesta, doteky, přiblížení nebo oddálení) 

komunikujeme sokolím i úpravou zevnějšku (oblečení, účes) a úpravou životního 

prostředí. (Mareš, Křivohlavý, 1989) 

Člověk komunikuje beze slov. Druzí lidé zněj „čtou" - z jeho pohybů, z toho 

jak vystupuje, z vnějších atributů (fyzický vzhled, oblečení, upravenost). Vším tím 

člověk signalizuje informace. (Vybíral, 1999) 

2.2 Obležení jako prostředek neverbální komunikace 

Mezi neverbální prostředky patří podle některých autorů i umělé předměty, jako 

je oděv a kosmetika. (Slaměník, Výrost, 1997) Já s tímto názorem souhlasím. Způsob 

oblékání, výběr doplňků, úprava vlasů, různé ozdoby, to vše jsou prvky neverbální 

komunikace. Především v době dospívání patří tyto symboly (odznaky, náušnice, líčení) 

k projevům hledání dospělosti, k cestě k autonomii a svéprávnosti. (Nelešovská, 2005) 

„Stylem oblékám nereprezentujeme jen sami sebe, ale často dáváme najevo 

příslušnost k určité skupině (v extrémních případech punk, skinheads, hippies). Podle 

oblečení lze poznat i profesi (uniformy, lékařský plášť, číšnický oblek)." (Machová, 

Šamalová, 2005, s. 148) 

2.3 Sebeprezentace 

Člověk své ,já" může vědomě prezentovat v mnoha podobách. Mnohé z těchto 

reprezentací jsou spojené s konkrétní společenskou rolí (já jako dívka, jako dcera, jako 

sestra, jako studentka, jako spolužačka). Role člověka jsou vzájemně provázány, proto o 

sobě člověk může uvažovat současně v několika vztahových rámcích a souvislostech. 
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Reprezentace ,já" jsou určeny různou mírou důležitosti. Ty nejvíce důležité tvoří jádro 

sebepojetí. Ty na periferii nabývají důležitosti podle momentální situace. Reprezentace 

,já" se často vztahují k představám pro nás důležitých osob (já podle matky, podle otce, 

já podle učitele, představa, jak si myslím, že mě vidí partner). Identita je odpověď na 

otázku, „kdo a čím jsem". „Slovníky uvádějí jako synonymum slova identita také 

individualitu, osobnost; skutečnost, že osoba je sama sebou, a nikoli něčím 

jiným." (Hrabal, 1989, s. 109) 

2.4 První doiem 

Posuzujeme zevnějšek člověka stojícího před námi, tón hlasu, způsob jeho 

chování, jednám s jinými lidmi, sledujeme vzdálenost, kterou náš protějšek zaujal, 

analyzujeme jeho fyzické postoje i pohledy. Takto beze slov hledáme odpověď na 

otázku „Kdo je můj protějšek?", beze slov si vytváříme první dojmy. (Křivohlavý, 

Mareš, 1995) 

Utvoření dojmu o druhé osobě je výsledkem meziosobní percepce. První dojmy 

získané o jiné osobě hrají důležitou roli. Utvořený dojem je závislý na informacích, 

které o sobě poskytuje poznávaná osoba, na vlastnostech poznávajících a na situaci, ve 

které se poznávání odehrává. (Výrost, Slaměník, 2008) Na straně poznávaného a 

poznávajícího člověka existují různé charakteristiky, které ovlivňují průběh a výsledek 

utváření dojmu. Na straně osoby, která druhého poznává, je důležitý momentální 

psychický stav, jeho emoční naladění, očekávám. Vliv mají i jeho schémata a stereotypy. 

U osoby, kterou poznáváme, mají vliv fyzické charakteristiky, efekt primárnosti, 

novosti, rozptýlenosti, nápadnosti. (Výrost, Slaměník, 2008) 

Hayesová (2007) uvádí stejná tvrzení jako Výrost a Slaměník (2008). Tedy, že 

při vytváření dojmu o druhém člověku hraje úlohu více faktorů. Často používáme 

nevědomé teorie o osobnostních rysech našeho protějšku. Vytváříme si osobní 

konstrukty o druhých. Je důležité, v jakém kontextu získáváme informace o druhé osobě. 

Při posuzování mají vliv stereotypy, druhé si zařazujeme do kategorií. 

„Stereotypizace znamená klasifikaci lidí podle předem daných kriterií na základě 

povrchních charakteristik - jako je například barva pleti nebo sexuální orientace. Při 
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stereotypizaci nebereme vůbec ohled na to, jaký člověk ve skutečnosti je. Jednoduše si 

ho zařadíme do předem daných „šuplíků"." (Hayesová, 2007, s. 74) 

První informace, které získáme o druhém člověku, mohou do značné míry 

určovat, jaký celkový dojem si o něm utvoříme. (Hayesová, 2007). „Podle Fiskeho a 

Coxe (in Hayesová, 2007, s. 75) si lidé zapamatovávají informace o druhých osobách 

v následující posloupnosti: 

• Fyzický vzhled 

• Chovám osoby 

• Osobnostní a charakterové vlastnosti" 

Naše vnímání druhého je silně ovlivněno prvním dojmem, ten ale může být 

chybný: 

• „Haló efekt: Jednotlivá vnímaná vlastnost osoby určuje 

celkový dojem: ze sympatie se hned usuzuje na 

inteligenci, humor, snášenlivost, z neudržovaného 

oblečení a neupravených vlasů se usuzuje na asociální 

postoj. 

• Středová tendence: Na základě dojmu přizpůsobíme 

úsudek střední hodnotě, vyhýbáme se extrémním 

úsudkům. 

• Chyba shovívavosti: Osoba je celkově posuzována příliš 

dobře, místo aby se brala v úvahu větší variabilita. 

• Projekce: Vlastní rysy nebo potíže, obavy a přání 

rozpoznává člověk na druhém, „promítá" je do něho. 

• Falšování dojmu „sociálními stereotypy": Jestliže druhý 

(např. žák) neodpovídá běžnému klišé o jeho roli, je 

snadno považován za vzdorného. 

• Mezipozorovatelský efekt: Mnozí pozorovatelé si 

v důsledku výměny informací navzájem přizpůsobují svůj 

úsudek a dojmy." 

(Vybíral, 1999, s. 80) 
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2.5 Hodnocení 

„Hodnocení je porovnávání skutečnosti, procesů, osob, předmětů s jejich 

žádoucím stavem." (Hrabal, 1989, s. 115) To platí i pro hodnocení v interakci a ve 

vztazích. Hodnocení je všudypřítomné, je to završující atribut sociálního kontaktu a 

vztahů, je spjaté zvláště s kognitivními dispozicemi. Hodnotíme vědomě i nevědomě, 

především v nových situacích, kdy je třeba rozhodování. To platí i pro okamžité 

rozhodování v interakci. Hodnocení souvisí s emocemi a motivací, s hierarchií potřeb a 

hodnot, s našimi osobními normami. Hodnocení partnerů je vzájemné. Základní význam 

pro hodnocení našeho protějšku mají kritéria, podle kterých ho posuzujeme. V kritériích 

se odráží nejen náš kognitivní, ale i sociální a morální rozvoj. (Hrabal, 1989) 

2.6 Normy v malých skupinách 

Člověk jako sociální bytost patří po celý život do nějaké malé sociální skupiny. 

Například rodina, školní třída, patra vrstevníků, kancelář na pracovišti. „Za malou 

skupinu je pokládáno nějaké formální či neformální sdružení osob, které se navzájem 

znají." (Nakonečný, 1995, s. 55) Pokud člověk patří do takové malé sociální skupiny, 

objevuje se u něj „vědomí my" - „my rodina", „my třída". „Za základní znaky života 

malých skupin lze pokládat: 1. vytváření struktury, 2. komunikaci ve skupině, 3. 

vytváření závazných norem chovám, 4. vytváření ideologie a programu činnosti, 5. 

vnitřní skupinovou dynamiku a činnost skupiny." (Nakonečný, 1995, s. 55) Skupina 

očekává od jedinců, že se budou chovat v souladu s normami, které vytvořila. 

„Skupinové normy jsou nepsané požadavky, které se utvářejí v průběhu činnosti 

skupiny tak, že vyjadřují přirozené tendence a hodnocení." (Nakonečný, 1996, s. 56) 

Normy jsou vlastně představy skupiny o tom, co je konformní, akceptabilní. Zda člověk 

normy uznává záleží jen na něm. Ale při nedodržování norem, které uznává společnost, 

ve které se člověk právě nachází, může dojít k sankcím ze strany skupiny. Člověk může 

být na základě svého nevhodného chování, oděvu terčem posměšků nebo dokonce ze 

společnosti vyloučen. „Skupinový konformismus (názorová i behaviorálm shodnost) 

znamená postupné přizpůsobování se skupinovým normám" (Nakonečný, 1995, s. 57). 
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Malá sociální skupina, ke které se pozitivně vztahujeme, určuje, jaké chování je 

standardní, má vliv na cítění a myšlení jedince a působí také jako „sociální zrcadlo". 

3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Pasportizace Skolv 

Výzkum jsem vedla na soukromém víceletém gymnáziu v Praze - Vysočanech. 

Osmileté gymnázium bylo založeno v roce 1991 s cílem poskytovat špičkové vzdělání 

v studijně náročném, ale zároveň komorním, až rodinném prostředí. Studenti jsou 

rozděleni do deseti tříd maximálně po 24 žácích. Gymnázium jsem si vybrala, protože je 

blízko mému bydlišti, patří mezi fakultní školy při Pedagogické fakultě Karlovy 

univerzity a dostala jsem kontakt na paní ředitelku. 

Soukromé gymnázium sídlí v menší budově, k níž náleží jídelna a venkovní 

sportoviště umístěné za školou. Byť je budova šedivá, nepůsobí omšele, ale velká okna 

a sloupořadí jí dodává oficiální ráz. Budova je elektronicky chráněna. Gymnázium tvoří 

suterén, přízemí a tři patra. V suterénu školy se nachází šatna, sprchy a posilovna. 

V přízemí sídlí hned vedle klubovny pro studenty paní vychovatelka, paní psycholožka 

a pan školník. Klubovna, jak jí nazývají samy žáci, se skládala z místnosti s počítači, 

malé místnosti se stolem a židlemi a z místnosti sfotbálkem, křesly, pohovkou a 

konferenčním stolkem. Dále jsou v přízemí sprchy, šatna a také tělocvična a jídelna. 

V prvním patře můžeme nalézt dvě WC, dva kabinety, tři třídy a laboratoř. V druhém 

patře se nachází ředitelna, kancelář, dvě jazykové učebny, tři třídy, kabinet pro učitele a 

dámské WC. V posledním patře najdeme kabinet, čtyři třídy a pánské WC. 

Gymnázium je moderně zařízené, prostory mají sloužit především studentům; na 

chodbách jsou křesla a pohovky, na věci mají uzamykatelné skříňky; dvakrát v týdnu 

mohou studenti navštívit školní psycholožku; a podle stylu studentů jsou názvy učeben 

psány jako grafitti; na WC jsou od studentů ručně malované cedulky s panáčkem a 

panenkou; všude jsou nádoby na třídění odpadu; ve škole nezvoní, ale hraje hudební 

znělka. K dispozici jsou také automaty na jídlo a pití, kopírka. Jsou zde tři kompletně 
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vybavené multimediální učebny, k dispozici je v celé budově rychlé bezdrátové 

připojení k internetu a studenti mohou pracovat kdykoli na počítačích ve Školním klubu. 

Ke gymnáziu patří také víceúčelové hřiště s umělým vodopropustným povrchem a 

vlastní fitcentrum. Ve všech třídách je již nový nábytek. Gymnázium poskytuje žákům 

zajímavé využití volného času v rámci Školního klubu, kde nabízí - a to za vedení 

kvalifikovaných pedagogů - sportovní hry, specializované sportovní kroužky podle 

výběru žáků, několik divadelních kroužků, kroužek autorské tvorby, výtvarný kroužek a 

kroužek programování. Gymnázium se účastní již deset let zcela unikátní zahraniční 

výměny v rámci Evropské unie, při níž naSi žáci studují v multinárodních třídách po 

celé Evropě. Na škole se vyučují cizí jazyky na takové úrovni, že studentům umožňují 

skládat již v septimě státní zkoušky či mezinárodní zkoušky (např. FCE, TOEFL). 

Pedagogové gymnázia jsou natolik kompetentní, že na ně dostatečně připraví zájemce 

z řad svých studentů. 

Stěny budovy jsou vyplněny výtvarnými pracemi studentů - fotografiemi, 

malbami, kolážemi. Dále jsou zde zarámované diplomy ze znalostních i sportovních 

soutěží. V jednom poschodí jsou také na zdi fotografie všech učitelů, paní ředitelky a 

zástupkyně ředitelky. 

Ve vedení školy je paní ředitelka, která současně vyučuje matematiku. 

Manažerem školy je její manžel. Vedení školy doplňuje zástupkyně paní ředitelky, která 

vyučuje biologii. Pedagogický sbor tvoří deset třídních učitelů, dále 28 pedagogů včetně 

rodilých mluvčích a výchovné poradkyně. Pedagogické pracovníky doplňuje skupina 

nepedagogických - sekretářka a vedoucí jídelny v jedné osobě, školní psycholožka, 

školník, IT specialista, mzdová účetní, tři kuchařky a uklízečka. 

Vedle vchodu do ředitelny je nástěnka s prospěchem žáků (statistické grafy 

s jedničkami, čtyřkami a pětkami a se zameškanými hodinami pro jednotlivé třídy), 

nástěnka se zprávami jako je suplování, rozvrhy nebo akce školy (projektový den aj.), 

nástěnka s fotkami z hor, z návštěv divadelních představení. Třída tercie, kterou jsem si 

vybrala pro své zkoumání, má na chodbě vystavený projekt z výuky španělštiny. 

Za dobu své existence se gymnázium zařadilo mezi nejprestižnější ústavy v 

celostátním měřítku. V březnu 1997 provedla Česká školní inspekce v rámci realizace 

celostátního projektu Sonda MATURANT 1997 testování výsledků vzdělávání v oktávě. 

V porovnání s celostátním průměrem byly dosažené výsledky ve všech testovaných 

14 



předmětech nadprůměrné. Vysoce nadprůměrných výsledků dosáhli studenti v českém 

jazyce, matematice a zejména v anglickém jazyce. V biologii bylo gymnázium nejlepší 

v celé České republice. Gymnázium zaručuje vysokou pravděpodobnost přijetí 

absolventů na vysoké školy v České republice i v cizině. Maturanti se v téměř 100% 

případů dostávají na medicínu a přírodovědné obory. Gymnázium má absolventy 

studující dnes souběžně práva a psychologii, matematiku a germanistiku. Jiní se dostali 

bez problémů na neobyčejně exponovanou anglistiku na FFXJK. Úspěšně dostudovali 

studenti gymnázia architekturu, politologii, ekonomii. 

Vstup do školy 
Kontakt na gymnázium jsem dostala od bývalé zaměstnankyně Školy, která měla 

s paní ředitelkou gymnázia pozitivní zkušenosti. První setkání s paní ředitelkou jsem si 
domluvila telefonicky. Budova je elektronicky chráněna, proto mi přišel otevřít pan 
školník, který mi ukázal směr k ředitelně. 

Paní ředitelka 
Ředitelna je malá - 2 stoly pro paní ředitelku a její zástupkyni, konferenční 

stolek a křesla pro návštěvy, skříně. Na monitoru jednoho počítače byly puštěné 
venkovní bezpečnostní kamery. Paní ředitelka mě vyzvala, abych si sedla ke stolku. 
„Moc jsem z vašeho telefonátu neporozuměla tomu, co ode mě chcete? "1 

Začala jsem tedy vysvětlovat téma své bakalářské práce „Oděv jako 
komunikační prostředek v dětském kolektivu". „ Tak na tu módu oni asi dají Jednou mě 
jedna studentka upozornila, že máme stejný svetřík Asi mi tím chtěla naznačit, abych ho 
nenosila " Prosila jsem paní ředitelku o možnost pozorování třídy studentů věku 14 let 
Paní ředitelka mi vyšla vstříc - ukázala mi rozvrh tercie. Zda mi jednotliví profesoři 
dovolí účastnit se jejich výuky a pozorovat studenty, to už bylo na mé domluvě s nimi. 
„Jen opravdu nevím, co tady budete zkoumat. Naši studenti nejsou nijak výstřední 
Myslím si, že na základní škole nebo učilišti by bylo zajímavější zkoumáni " Ujistila 
jsem paní ředitelku, že si myslím, že studenti v tercii budou dostatečně reprezentativní 
vzorek. 

1 Kurzívou jsou označeny výpovědi informantů výzkumu. 
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„M> nevím, jen vás chci upozornit, že jsme soukromé gymnázium, naši studenti 
jsou z prestižních rodin. Zakládáme si na vhodném a umírněném oděvu. Jednou přišla 
studentka s napletenými copánky a do odpoledne je musela sundat. Naštěstí se zjistilo, 
že to byl jen příčesek " 

Paní ředitelka mi po prozkoumám rozvrhu tercie doporučila hodiny českého 
jazyka. „Pan učitel je nový, mladý. Bude se k vám hodit, budete si rozumět. Mezi žáky je 
oblíbený, ale mám pocit, že si v jeho hodinách dělají, co chtějí. Nemá u studentů moc 
velkou autoritu, to bude jeho věkem a málo zkušenostmi. Když tam budete sedět, tak 
byste mi pak mohla říct, jak ta výuka probíhá. " 

Začala jsem tedy vysvětlovat paní ředitelce, že se do výuky vůbec nebudu 
zapojovat, budu sledovat jen děti, ne probíranou látku a navíc mi přijde v mé pozici 
neadekvátní nějak hodnotit nebo se vyjadřovat k interním záležitostem. Na to paní 
ředitelka jen kývla. Dostalo se mi i připomínky. „Ještě jsem vás chtěla upozornit, když o 
žácích mluvíte a pak i s nimi budete jednat - jsou to studenti, neříkejte jim děti. 
Přistupuje se k nim jako k dospělým. " 

Pan učitel 
Paní ředitelka mi představila pana učitele českého jazyka záhy po naší rozmluvě. 

Setkám bylo příjemné. Pan učitel byl nadšen, že se někdo zajímá o školáky a zajímá se 
o jejich společenský život. Vyslechl si, co budu při sběru materiálu dělat, pozorování 
v jeho hodinách mu nevadilo, reagoval kladně. 

„Kdybyste potřebovala nějaký prostor, klidně se můžeme domluvit na hodinu, 
kdy nebudu vykládat látku a můžete s dětmi pracovat chvíli vy. Jak budete 
potřebovat." Mimo hodin českého jazyka jsem jednou navštívila výuku dějepisu. Pan 
učitel mi říkal, že mu nevadí, když u něj na hodině budu sedět a pozorovat děti, ale měla 
jsem pocit, že je z toho nervózní a chová se k dětem nepřirozeně. 

Studenti 
Při mém prvním vstupu do třídy mě pan učitel představil studentům jako 

studentku psychologie, která ve zde bude dělat výzkum určený pro bakalářskou práci. 

Studenti na mne hleděli s očekáváním. Krátce jsem se jim představila a vysvětlila náplň 

své bakalářské práce - sledovat, jak komunikují oděvem. Nejdříve nastal rozruch. 
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„Wow, tak já jsem asi skejťák, co tím chci říct?" Nakonec byla reakce studentů 

neutrální - moje přítomnost neznamenala nic mimořádného, nevyžadovala jsem po nich 

aktivitu. Jedna dívka mi věnovala jejich rozvrh. 

„ Klidně si ho nechte, můžu si ho když tak okopírovat, ale já už ho stejně znám. " 
Na konci hodiny za mnou přišla dívka. „Můžeme tu práci pak vidět? " Vysvětlila 

jsem jí, že to bude trvat ještě tak rok, než jí budu mít napsanou. 

Pan školník 
Pan školník byl první zaměstnanec gymnázia, se kterým jsem se setkala. 

Pokaždé mi přicházel otevřít dveře budovy, prohodil se mnou pár slov. Když jsem 
chodila na gymnázium již pár týdnů, zastavil mě na chodbě s otázkou: „ Vy sem budete 
chodit ještě dlouho? " Odpověděla jsem, že po celý školní rok. „ Tak to už sem jako taky 
patříte. Víte jaký je kód od dveří? Je to hrozně jednoduchý číslo. " 

Paní vychovatelka 
S pam vychovatelkou jsem se setkala za účelem provádění rozhovorů se 

studenty. Měla tercii na starost o jejich volnou hodinu, kterou trávili ve školní klubovně. 
„ To nebude žádný problém. Volnou hodinu má vždy jedna polovina, ta druhá je 

na angličtině. Další hodinu se vystřídají. Většinou tady nic nedělají, hrají na počítači, je 
tu fotbálek, někdo se učí. " 

Obávala jsem se, že studenti mi ve svém volném čase nebudou chtít poskytovat 
rozhovory, přece jen by pro ně bylo přijatelnější, kdyby byli uvolňováni z výuky, a 
neměla jsem žádnou moc je nutit. Někdy mi pomohla autorita paní vychovatelky. „Ale 
tak Matěji běž, stejně bys tady byl na počítači jako vždycky, to můžeš i doma, ještě sis se 
slečnou nepovídal." 

Charakteristika třídy tercie 
Třídu tercii navštěvuje 24 studentů. Poměr dívek a chlapců je vyrovnaný - 12 

studentek a 12 studentů. Průměrný věk studentů je 14 let. 
Studenti pocházejí převážně z dobře situovaných rodin s kvalitním 

sociokulturním zázemím. Jejich rodiče jsou převážně vysokoškolsky vzdělaní a velmi 
podporují vzdělám svých dětí. 
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3.2 Metody vfzkumu 

Téma mého výzkumu je zaměřené na kvalitu a interpretaci vztahů v malé 

skupině - školní třídě. Z tohoto důvodu jsem volila kvalitativní metody, tak jak jsou 

známy a užívány školní etnografií - pozorování a polostrukturovaný rozhovor. Na 

základě několika pozorování v tercii jsem generovala otázky pro rozhovory, které dále 

slouží k hlubší analýze a interpretaci dat.. 

Pozorováni 
2. listopadu 2007 jsem prováděla první pozorování. Do školy jsem docházela 

jednou týdně na jednu vyučovací hodinu.Navštívila jsem ji celkem šestkrát. Vše jsem 
zapisovala do terénních poznámek. Sebraná data jsem bezprostředně po pozorování 
přepisovala do počítače. Nevím, zda to bylo mým špatným pozorovacím talentem, ale 
měla jsem pocit, že už se nic nového nedozvím, nic nového neuvidím. Studenti si na mě 
již zvykli, a tak jsem se rozhodla, že začnu s rozhovory. 

Jak bylo řečeno výše, navštěvovala jsem hodiny českého jazyka, kde mě pan 
učitel dobře přijal. Jednou jsem byla na výuce dějepisu. Najedno z mých pozorování v 
hodině českého jazyka přišla paní ředitelka na hospitaci. „Nenechte se rušit. Je před 
čtvrtletím, chci znát vaše studijní výsledky a podívat se, jak pracujete." 

Paní ředitelka se usadila vedle mě a sledovala dění v hodině. Několikrát do 
hodiny vstoupila. „Tak se snad budete hlásit, ne. Nevykřikujte!" Přítomnost paní 
ředitelky mi byla opravdu nepříjemná. Během pozorování jsem si toho moc nezapsala, 
protože se mi dívala do poznámek. Kdyby nebylo čtvrtletí, měla bych pocit, že přišla 
zkontrolovat mne. 

Rozhovory 
Na základě toho, že jsem si s paní ředitelkou při své první návštěvě dohodla 

pouze pozorování studentů během výuky, domluvila jsem si s ní další setkání, které by 
se týkalo zjištění možnosti vedení rozhovorů během docházky studentů do školy. 

Předběžně jsem již mluvila s panem učitelem českého jazyka, zda by to bylo 
možné v jeho hodinách. „To jistě nebude žádný problém. Když si vezmete na chodbu 
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jednoho studenta za hodinu, nijak nám to výuku nenabourá. Já vám vždy vyberu někoho, 
kdo je třeba v literatuře dobrý a nemusel by na hodině být. A kdybychom psali písemku 
nebo jsem vysvětloval novou látku, včas vám řeknu, abyste sem nechodila. A ještě vás 
chci poprosit, abyste se svou prací skončila do konce května. To je pak spoustu práce 
s uzavíráním známek, vše se dohání a jezdí se na výlety." 

Začala jsem tedy vysvětlovat paní ředitelce, že pozorování již zdárně proběhlo a 
já jí děkuji za jeho umožnění, ale zda by bylo možné si s dětmi na to téma také povídat. 
„ Tak tercie má v úterý a ve čtvrtek volnou hodinu, kterou tráví dole v přízemí s paní 
vychovatelkou. Tam budete mít klid, můžete šije brát na chodbu. Domluvte se s ní." 

S prvními rozhovory jsem začala 11. března 2008. Docházela jsem do školy 
jednou týdně na dvě hodiny, během nichž jsem stihla provést dva rozhovory. Někdy se 
stalo, že studenti byli na výletě nebo se žádný nechtěl bavit, protože měli právě před 
testem, na který se připravovali. Rozhovory se odehrávaly v klubovně, kde studenti 
trávili volnou hodinu. Seděli jsme stranou, v malé chodbičce, kde jsme měli klid. 
Během tří měsíců se mi povedlo interviewovat všech čtyřiadvacet studentů. Průměrná 
délka rozhovoru byla 30 minut. 

Popis analýzy dat 
Všechny rozhovory se studenty, které jsem měla nahrané na diktafonu, jsem 

přepsala do elektronické podoby. Jednotlivé rozhovory jsem si pročítala a k odpovědím 
studentů psala své poznámky. Po okomentování všech rozhovorů jsem si vytvořila 
charakteristiky studentů, které se skládaly z hesel, jež zastupovaly jak výroky typické 
pro onoho jednotlivého studenta, tak výroky společné všem studentům. Podle 
charakteristik jsem vytvořila oblasti zkoumám, které obsahovaly jednotlivá témata 
vyplývající z odpovědí studentů. Oblasti zkoumaní jsem znovu přeskupila do úžeji 
vymezených témat a podtémat. Tato témata jsem porovnávala s výzkumnými otázkami, 
které jsem si vytyčila na začátku práce: „Jaký vztah mají studenti ke svému oblečení, 
stylu?"; „Jaký je vliv instituce školy, autority rodiny?"; „Jaký vliv mají vrstevníci?"; Jak 
studenti vnímají druhé pohlaví?"; „Hodnotí druhé lidi, co hodnotí, záleží jim na 
hodnocení druhých?". Během rozhovorů se studenty se vynořila i nová témata. Vzniklo 
tak šest velkých témat - pracovně nazvaných: „osobnost studenta", „vliv", „druzí", 
„vzhled", „dospělost" a „gender". Vytvořila jsem si tabulku, kde horizontální políčka 
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obsahovala šest témat Knim jsem doplnila jména studentů. Vyplněná tabulka se 

skládala z heslovitých výpovědí jednotlivých studentů k těmto tématům. Takto jsem si 

vytvořila osnovu, obsah práce - co vše pod jednotlivá témata patří, co studenty 

charakterizuje jako jednotlivce i jako skupinu. Jednotlivá témata jsem charakterizovala 

z hlediska studentů, jejich názorů a postojů. 

3.3 Studenti a studentky 

Každý ze studentů je originál, individualita. Právě v jeho stylu oblékání je 

otištěna jeho osobnost, ať už se o módu zajímá, obléká se ve značkových obchodech, 

záleží mu na vzhledu, a nebo je mu móda lhostejná. Tím, jak se obléká, vyjadřuje svůj 

názor, komunikuje s ostatními. Někteří lidé jsou si více vědomi neverbálních signálů a 

jsou vnímavější při jejich přijímání. Fyzický vzhled člověka u ostatních vždy vyvolává 

reakce. Tyto reakce se odehrávají buď jen v nitru člověka nebo se projevují skrze 

jednání/chování k protějšku. Pokud si člověk uvědomuje vliv svého vzezření na druhé, 

může oblékáním a úpravou vzhledu své působení na ně ovlivňovat. 

Každý ze studentů se projevuje jedinečným způsobem, v postojích ukazuje svou 

osobnost. Přesto některé rysy v jednání, názory jsou všem studentům společné. To je 

dáno jejich věkem, ve kterém je patrný vliv vrstevníků, rozvíjení vlastních názorů a 

první osamostatňování se od rodičů. Pohled studentů na svět také ovlivňuje prostředí, ze 

kterého pocházejí. Ve vzorku, který jsem sledovala, je většina studentů z rodin 

s vysokým sociálním statusem, pro které je vzdělám velice důležité. A nejen vzdělání, 

ale i dobrá sebereprezentace, kníž patří i upravený vzhled, oblečení. To, jak vidí 

studenti módu, je i výsledkem působení školy, kterou navštěvují. Většinu dne se 

pohybují v prostředí s vrstevníky, ale na poli formálním, tedy školy, pod vedením 

autority paní ředitelky a učitelů. 
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3.3.1 Vztah studentů a studentek ke stylu 

Co je podle studentů styl oblečení 
Studenti pojímali styl oblečení dvojím způsobem. Pro jedny byl styl oblékání to, 

co nosí na sobě. Jejich oblečení, vybrané podle jimi zvolených kritérií, vyjadřuje jejich 

David: „ Můj styl je to, co se mi líbí. " 
Františka: „ Můj styl je to, co se mi líbí a je mi příjemný. " 
Karolína: „Styl oblečení není ovlivněný tím, jakou hudbu člověk poslouchá. 

Třeba Lenka poslouchá heavy metal a vůbec to na ní není vidět." 
Pro druhé byl styl oblékaní to, co je dané, jaké styl jsou známé, společnost je 

pojmenovala (skejt, hip hop, sportovní či elegantní styl). Ester: „Svůj styl bych 
pojmenovala jako sportovní." 

Martin: „Můj styl je skejt. " Styly oblékání se řídí určitými estetickými zákony. 

Oblékání „podle svého stylu" 
Každý ze studentů tvrdil, že se obléká podle nějakého stylu. V rozhovorech, 

které jsem se studenty prováděla během výzkumu, často uváděli, že se oblékají „podle 
svého stylu". Což znamená oblečení, které se jim líbí, je jim v něm pohodlně. Chtějí, 
aby jim seděl střih a líbily se jim barvy, materiál byl příjemný. 

Anežka: „No tak není to jako že bych se na něco měřila, jako na rockovej styl 
nebo hip hopovej styl. Jako jednoduchej, normální. " 

Styl oblékání vyjadřoval to, co se studentům líbí (batika). Přesto bylo možné 
vysledovat i u studentů, kteří se neřídili módními styly a vyjadřovali oděvem sebe, vliv 
spolužáků. „Být jako spolužáci" vychází z vnitřně dané potřeby být přijat vrstevnickou 
skupinou. 

Karolína se vyjadřovala k tomu, jak hodnotí její styl spolužáci: „No tak, třeba 
všichni říkaj, že je to styl jako batika, tak to by tomu docela odpovídalo, protože ty 
sukně jsou většinou batikovaný. No ale třeba si i zajdeme do nějakýho HM, C&A a 
koupíme si kalhoty a já to pak přimíchávám do toho svýho stylu. Někdy si třeba vezmu 
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džíny, abych byla jako ostatní." Odpověď vyjadřovala Karolíninu touhu zapadnout mezi 

spolužáky. 

Ztotožnění se s určitým stylem 
Určitá část studentů se oblékala cíleně podle jednoho daného stylu. Ten je daný 

nejen tím, jak má člověk celkově vypadat, jaké prvky oblečení obsahuje, jaké střihy se 
nosí, ale i to, v jakých obchodech se toto oblečení nakupuje a jakých má být značek. 

Martin: „No to je můj styl, no skejt. Skejt se pozná podle značky. Nakupuju 
v různejch skejt shopech. Džíny se nosí níž, volnější, nic upravenýho nebo takhle." 

Takovýto styl je udáván z vnějšku, studenti ho vidí kolem sebe ve výlohách 
obchodů, v časopisech a katalozích, v televizi. Studenti se neztotožňovali jen se stylem 
oblečení, ale se všemi atributy tohoto stylu včetně vystupování, chování. 

Důvodem vytváření určitého stylu oblečení bylo to, že patří k náplni volného 
času (street dance, golf, horolezectví, graffiti). Vašek: „ Mám na sobě tričko s límečkem 
Madeira, protože hraju golf." 

Andrea: „My děláme s taťkou různý túry, tak teď jsme tam třeba kupovali 
vybavení nějaký a byli jsme ve Vysokejch Tatrách. Já si tam kupuju trička. " 

Kryštof: „Moje nejoblíbenější tričko je s takovým nápisem, jako graffiti. Vypadá 
pěkně a já jsem dřív graffiti maloval." 

Často se nejednalo o styl oblékání jako takový, jako utvořený celek, ale pouze o 
použití jednotlivých oděvních prvků jako znaku stylu, který nese určité oznámení -
„hraju golf, „jsem horolezkyně" nebo „dělám graffiti". 

Oblečení, které se studentům líbí, ale nenosí ho 
Někdy se studentům líbil styl oblečení například spolužačky nebo známé 

osobnosti, ale sami by se takto neoblékli. I když se se stylem oblečení neztotožňovali, 
líbil se jim, hodnotili ho kladně. Ale mysleli si, že se k nim takový styl oblečení nehodí, 
nebo že by oblečení nebylo tak pěkné na jejich postavě. Ne každé oblečení, které se 
člověku líbí, ale chce, je schopen nebo ho může nosit. 

Tomáš: „No třeba se mi líbí, jak chodí oblíkanej Shaggy. Ten zpěvák. No on ty 
styly hodně mění, ale líbí se mi, jak chodí oblíkanej, to jo. A třeba v televizi ty skejťáci, 
tak na něm, v tý kombinaci, jak je stavěnej, tak to vypadá dobře - džíny roztrhaný, 
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rozkrok u kolen, velká mikina. Když to na něm sedí, takt o vypadá dobře, ale já bych si 

to nevzal." 

Ester: „ Tak třeba Tereza s Kačou se mi líběj. Ty maj na to postavy, takže je to 

hezký na nich. No úzký džíny, ty cigareťáky. Ale na to člověk musí bejt hubenej. No mě 

to nesluší tolik Nosej i mikiny s obrázkama. Ale to bych si nevzala. Líbí se mi to na nich, 

ale sama bych to nevzala." 

Odmítání stylů 
Někteří ze studentů se proti „daným" stylům vyhraňovali, neměli rádi zařazování 

podle určitých stylů. To totiž znamená vytvořit si image, stylizovat se a tím se přiřadit 
k určité skupině ve společnosti, například k většině spolužáků ze třídy. 

Vašek: „Pocit, že jsem hoper, to teď vyjadřuje polovina třídy." (Výrok byl 
pronesen se stopami znechucení v hlase.) 

Dan: „Já nějak nemusím hopery, punkisty a tak Když to vezmu ke svýmu 
oblečení (tričko, tříčtvrteční kalhoty), to je takový normální, tak tohle už je pro mě 
nenormální." 

Stylizováním se člověk „ztrácí", může se oblečením změnit na koho chce. Často 
nejde jen o oblečení jako takové, ale studentům vadí i projevy chování, které 
k takovému stylu patří (Barbie). 

Kryštof o stylu Barbie: „No já nevím, růžový trička a všechno, nějaký kozačky. 
Mě se to prostě fakt nelíbí. A teda hlavně chováním mi nevyhovujou." 

Studenti se v rozhovorech prováděných během výzkumu často ve spojitosti se 
stylem oblečení zmiňovali o stylu Emo. Ze studentů tercie se s tímto stylem nikdo 
neidentifikoval, ale popisovali, jaké lidi vidí ve škole nebo potkávají na ulici. Emo není 
jen styl oblékám, jedná se i o „filozofii života", která je spojena s prožitkem. 

Matěj o stylu Emo: „Tak choděj tak jako smutně oblečený v černý a růžový. A 
jak se litujou, poslouchaj nějakej metal, rock Maj černý nebo blonďatý vlasy, jak kdy, 
nosej je sčesaný do očí. Nosej takový ty boty, nevím, jak se tomu říká, takový jako ty 
přezuvky, jak nemaj ty tkaničky, takový ty Converse, Once." 

Tomáš o stylu Emo: „ To je styl života, oblíkání, hudby. Emocional. Jako hodně 
emoce, že poslouchaj smutnou hudbu, celý v černým. Nelíbí se jim, jak žijou. Takový ty 
hodně radikální páchaj sebevraždu. " 
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O stylu Emo studenti v rozhovorech mluvili negativně a s odstupem. Andrea: 

„No moc se mi nelíbí styl emo. No choděj v černý, taky růžová, jsou tam kostlivci. Mně 

teda černá nevadí. No ale ta růžová. Ty lidi maj většinou obarvený vlasy na blonďato 

nebo na černou barvu. Většina z nich se malujou, i kluci, černý stíny a linky. Nosej 

kruhy. No a taky maj patku. Jako většina z nich, tak přes jedno oko, že pak šilhaj. 

Takový různorodý." 

Marek: „Nelíběj se mi emo sukničky, rukavičky a tak." Zdrobněliny mají 

ironický nádech a podtrhují studentův odstup od tohoto nejen stylu oblékání, ale i života. 

Střídání stylů 
Studenti někdy nezůstávali jen u jednoho stylu oblékání, ale v krátké době se 

jejich styl měnil (z hip hopu na sportovní) a nebo nějaké střídali (hip hop a Barbie). 
Valentýna: „No něco takovýho hip hopovýho jako hoperský džíny. Pak nosím, jako 
třeba nosej barbíny jako třeba krátký sukně, upnutý kraťasy, topy, růžová a tak " 

Lenka: „ Tak něco je sportovní a pak si zase ráda vezmu sukně, který nejsou zase 
tolik sportovní, ale zase víc ženštější a tak " 

Ve věku, kdy hledají sami sebe, utváří se jejich osobnost, zkouší různé věci a 
nemají vyhraněný styl oblékám, je toto střídám různého oblečení a tím stylizování se do 
„různých osob" příznačné. Střídání stylů oblečení může to být zapříčiněno i změnou 
společnosti, party, ve které se nacházejí. Ester: Nedávno jsem měla takovou hoperskou 
čepici, ta se mi líbila. Tak občas, někdy to změním to sportovní, třeba i na koncerty to 
měním. No většinou na hip hoperský, punkový a tak Podle typu hudby." 

Nebo si studenti našli nový zájem, koníček a ten s sebou již nenese stejný styl 
oblékání jako ten předchozí. Změna nastává s jiným zájmem. Marek: „Ještě donedávna 
jsem poslouchal hodně hip hop, takže jsem nosil ty rovný kšilty a tak, ale teď už ne." 

Vyjádření skupinové identity 
Na tom, že se oblečením může člověk přiřadit k určité společenské skupině, se 

shodla většina studentů. Jako příklad uvádějí styl Emo. I mezi studenty tercie byli tací, 
kteří chtěli vyjádřit, kam patří, kjaké skupině se hlásí. Například studentka Karolína 
měla takový styl oblékání (batikované oblečení, sukně), kterým příliš nezapadala mezi 
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ostatní spolužáky a spolužačky (rifle, mikiny). Ti ji často uváděli jako příklad osoby ze 

třídy, jejíž oblečení se jim nelíbí. 

Tereza odpovídala na otázku, kdo sejí ze tříd nelíbí, jak se obléká: „ Třeba Kája, 

ona nosí všechno batikovaný, až je to přehnaný, že má i batikovaný ponožky." Matěj 

shodně reagoval na otázku, kdo se mu ze třídy nelíbí, jak se obléká: „No Kája, mě se 

moc nelíběj ty batikovaný trička a tak " 

Karolína o sobě říkala: „Tady na škole asi moc nepatřím k žádný skupině. Ale 
zase jinde bych se možná přiřadila. Třeba u Porgu (všeobecné gymnázium). Tam chodí 
sestra a oni tam choděj všichni podobně jako já. A mám tam svýho kluka." 

Nezájem o módu 

Z rozhovorů se studenty vyplynulo, že ve třídě se nachází i skupina studentů, 

kterým je oblečení lhostejné. Nezajímali je různé styly oblékání, neukazovali oblečením, 

co je jejich zájem, co se jim líbí. K žádné ze skupin ve třídě se nepřiřazovali, vůči 

ničemu se nevyhraňovali. 

Kryštof: „Já to neřeším. Nějak extra mi na tom nezáleží. Nosím oblečení. Žádný 
styl nemám. Nemám ani oblíbené oblečení." 

Rozdělení třídy podle stylů oblečení očima studentů 
Z odpovědí studentů během rozhovorů jsem vytvořila modelové rozdělení třídy 

podle módy. Výpovědi studentů zmapovaly styly oblečení, ve kterých dívky a chlapci 
z tercie chodí oblékaní do školy. V rozhovorech se objevily dva názory. Ten první zněl, 
že všichni spolužáci chodí oblékám podobně, žádné rozdíly v oděvu nejsou. Takový 
názor jsem zprvu zastávala i já, protože při pozorování třídy jsem viděla všechny, dívky 
i chlapce, oblečené do riflových kalhot a mikin. 

David: „ To nejde nějak rozdělit. " 
Kačka: „No jako že chodíme všichni tak nějak podobně. " 
Podle druhého názoru byli studenti oblečení odlišně, různě. K tomuto názoru 

jsem se přiklonila po bližším detailním pozorování a po rozhovorech se studenty. 
Všimla jsem si, jaké mají značky batohů či penálů. Zda nosí batoh nebo tašku přes 
rameno. Někteří studenti měli sladěné barvy pásku, trička a mikiny. Někteří studenti si 
nebrali přezuvky, protože by pantofle kjejich oděvu nevypadaly dobře. Některé 
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studentky se o přestávkách upravovaly, měly u sebe stále zrcátko a šminky. Záleželo 

tedy na detailech, kterých si byli někteří studenti při mapování módy ve třídě vědomi. 

Všechny odpovědi studentů jsem zobecnila do tohoto rozdělení třídy podle módy 

z hlediska studentů: 

• Studenti, kteří „nehledí na to" (oblečení), „nezáleží jim 

na tom " (módě) 

• Studenti, kteří mají „ oblečení sladěné, ale neznačkové " 

• Studenti, kterým „na tom (módě) záleží", mají „značkové 

oblečení" 

• Studenti, kteří nosí „ sportovní oblečení" 

• Studenti, kteří si oblékají „přírodní, doma udělané 
oblečení" 

Andrea: „ Třeba Karolína nosí batikovaný věci, nenosí třeba jako já. Takže je 
jiná od ostatních. Jinak lidi tu nosej spíš jako nějaký značky, že třeba oblečení u 
Quiksilver, takovej skejťáckej styl. " 

Kryštof: „No nějaký ty značkový obchody. Holky a kluci, co chodí do 
značkových obchodů. Potom jako nějaký ty sportovní. No a potom takový ty normální, 
co nosej jako, aby to taky trochu vypadalo, ale je jim to jedno. A potom ještě taky co jim 
záleží na tý módě, ale nechoděj do těch značkovejch obdchodů." M.B.2: „ A kam patříš 
ty? " Kryštof: „No asi do těch sportovních normálních. " 

Sofie: „ Takže by to asi bylo, vlastně třeba Kája, Lenka i Andrea možná ještě i 
Kristýna, tak ty jako že jim na tom možná tak nezáleží, nehleděj na to, není to pro ně 
důležitý. A pak teda třeba jsou u nás holky, i který se hezky oblíkaj, ale do jinýho stylu 
než já, ale líbí se mi to. " 

Někteří studenti pohlíželi na své spolužáky z hlediska stylů oblečení. Třídu 

podle módy někteří rozdělovali i dle toho, zda na módu dbají nebo ne. Jedním z kritérií 

bylo, zdaje oblečení značkové či ne. 

2 M.B. zkratka pro Markéta Bartošová 
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3.3.2 Komfort 

I studenti, kteří se o módu nezajímali, bylo jim lhostejné, co měli za oděv a 

oblékali se hlavně z praktického hlediska, měli jedno jasné kritérium výběru oděvu, na 

kterém se shodovali i se studenty, kterým na oblečení záleželo, chtěli být oděni do 

nejnovějších značkových trendů a sledovali, zda mají oblečení sladěné. Tím kritériem 

bylo pohodlí. To, aby bylo oblečení pohodlné, viděli jako důležité všichni, ať už se 

oblékali podle módních trendů, v nějakém stylu, nebo ne. Vzhledem k tomu, že studenti 

tráví ve škole šest a více hodin a povětšinou sedí, je jasné, že v oděvu, který by jim byl 

nepohodlný, by jim bylo jistě nepříjemně. Proto si vybírali střihy a materiály, které 

přinášejí komfort. 

Sofie: „ No tak já když se třeba ráno oblíknu, vezmu si tričko a zjistím, že škrtí, je 
uplý nebo vyzývavý, tak se převleču. Pohodlí je pro mě důležitý." 

David: „ Vždycky, aby to bylo pohodlný." 
Mezi nepohodlné, nepříjemné oblečení patří i oděv pro formální příležitosti. 

Matěj: „No nemám rád třeba košile." 

Dívky uváděly, že nemají rády sukně. Shledávaly je nepohodlnými ve srovnání 

skalhotami, které poskytují větší komfort. Ester: „Sukně. Protože se vtom nemůže 
běhat, je to nepříjemný, musím si dávat pozor, jak sedím, jestli mi něco nekouká." 

Vzhledu před pohodlím by studenti dali přednost při nějaké příležitosti (divadlo, 

ples), nejlepší by však byla varianta hezkého, dobře vypadajícího oblečení, které by 

bylo zároveň pohodlné. 

Andrea: „Když musím někam na ples. Měla jsem teda šaty. No a boty jsem měla 
na podpatku, musela jsem mít půjčený a byly mi trochu velký. No tak to bylo trochu 
nepříjemný. Takže někdy to udělám, ale jen tak do školy ne." 

Kryštof: „Jestli by se dalo vzít něco jinýho, tak bych si vzal to pohodlnější. Ale 
jestli by to mělo bejt něco, co pro tu příležitost musí bejt, tak bych i to vzal." 
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3.3.3 Kdo má vliv na vvběr oblečení 

Někteří ze studentů tvrdili, že na ně nikdo nemá vliv při výběru oblečení. Při 

odpovědích na další otázky, jako například s kým chodí nakupovat, kdo jim radí, co jim 

sluší, však vycházelo najevo, že jsou vždy někým ovlivněni či podle někoho oděv 

přizpůsobují. 

Vliv rodičů 
Byť jsou studenti ve věku, kdy si začínají prosazovat své názory proti mínění 

rodičů, vliv rodičů byl stále hmatatelný. Jedním z důvodu byl fakt, že rodiče jsou 
zdrojem financí, studenti s nimi chodí nakupovat, tudíž rodiče ovlivňují výběr oblečení. 
Samostatnost v rozhodování studenti samozřejmě projevovali, ale stále zde byla 
závislost na rodičích v podobě peněz a tím pádem měli rodiče na oblékání svých dětí 
vliv. Oblečení bylo také jedním z dárků, které dostávali studenti k narozeninám, 
Vánocům, a i zde se projevil výběr rodičů. 

Kryštof: „ No asi táta na mě má vliv. Když se oblíknu, tak mi třeba řekne, jestli to 
nějak výrazně neladí nebo tak " 

František: „No chodil jsem do školy v maskáčích, ale to už nechodím, protože mi 
to mamka zakázala, že se jí to nelíbí. " 

Anička: „Protože můj šatník sponzorujou oni, tak to ani nejde nosit, co by se jim 
nelíbilo." 

Matěj: „Dostávám oblečení k narozeninám. Většinou se mi trefej do vkusu, když 
tak řeknu, že ne." 

Vliv sourozenců 
Vedle vlivu rodičů (tedy většinou matky, stou chodí studenti nakupovat 

oblečení častěji než s otcem) se projevil i vliv sourozenců (většinou starších). Studenti 
dědili po starších sourozencích oblečení a tím přejímali jejich oděvní prvky. Nebo 
považovali starší sourozence za „zkušenější" v oblasti módy a nechali si od nich radit 
při nakupování. 
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Tomáš: ,Jšestra už má jako takovej přehled, co je dobrý a takhle. A poradí mi. 
Jako ne že by mi říkala, co si mám koupit. To si vyberu sám, ale že mi trochu poradí. " 

Kačka: „No tak mám starší sestru, takže dědím. Ona mi sestra hodně radí, co si 
mám oblíkat. Ale ona je spíš taková moderní a to já nemám ráda." 

Vliv spolužáků 
Vliv vrstevníků byl značný. Projevoval se společným nakupováním 

s kamarádkami, kdy jedna druhé radí, co jí sluší. Nebo tím, že jedna dívka jde 
nakupovat s druhou, protože se jí líbí, jaký má spolužačka vkus nebo mají stejný styl. 
Společné nakupování s kamarády bylo typičtější pro dívky. Důvodem byla jejich záliba 
v nakupování oblečení, módě. Ale i to, že v některých ohledech dívky chlapce 
předhánějí a jedním z nich může být i samostatné nakupování bez rodičů. Vliv 
vrstevníků se projevoval v tom, že studenti chodí oblékaní podobně, chtějí zapadnout 
mezi ostatní. 

Lenka: „No asi ty kamarádky na mě maj vliv. Když si mám třeba koupit kalhoty 
a jsem v tý zkušební kabince, tak ony mi tam nosí, co je zaujalo a takhle se i dostanu 
k oblečení, který by mě nezaujalo, kdyby mi ho ona nevybrala." 

Anežka: „No to právě řeším s kamarádkama, co se nosí a co se komu líbí. Spíš 
s nima, protože rodiče nebo ty starší si představujou ten náš styl trochu jinak, takže spíš 
s těma mladšíma no." 

Vliv party mimo Školu 
Vedle vlivu vrstevníků se objevoval i vliv přátel, se kterými trávili studenti 

volný čas, měli společné zájmy. „Komunikačním prostorem" nebyla jen třída 
s vrstevníky. V partě byli mladí lidé různého věku, vliv měli hlavně ti starší. Být přijat 
partou znamená ztotožnit se s jejím stylem. 

Sofie: „Začala jsem se bavit se staršíma lidma, který nosej tenhle styl. Tak jsem 
postupně začala poslouchat tu hudbu a k tomu se mi to líbí. " 
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3.3.4 Finance 

Kritériem výběru oblečení byli i peníze, proto například nenosili někteří studenti 

značkové oblečení, které je dražší. David: „ Většinou se podívám, kolik to stojí a pak 
teprve vybírám, co se mi líbí." 

Sofie: „ Ty skateshopy jsou dražší no. " 
Nebo studenti rozumně kalkulovali, že za cenu jednoho kusu oblečení ze 

značkového obchodu mohou mít více kusů oblečení z jiného obchodu. Ester:,,Já právě 
nakupuju tam, kde to není zase až tak drahý, takže si toho můžu koupit víc a ne jeden 
dražší kousek." 

Někdy se nejednalo o problematiku financí, ale studenti měli jiné zájmy, než 

byla móda a oblékám a neměli důvod do oblečení investovat peníze. Lenka: ,Jtadši 
koupím knížku než nějaký oblečení. " 

3.3.5 Značka oblečení 

Důležitost značky oblečení 
Jak již bylo napsáno výše, mnohé styly jsou určovány značkami oblečení a 

doplňků. Kristýna: „ Tak třeba u skejťáků, tam jde o značku." 
Martin: „Rozliší to ta značka samotná. Jako že Nike a Adidas jsou značky 

sportovní a jiný jsou skejťácký, třeba Adio. " 
Mimo to, že určitá značka prezentuje určitý styl (skate, hip hop, sportovní), je 

podle studentů také známkou kvality. Kačka: ,JVe vždycky, ale většinou, když je to 
značkový, tak je to kvalitnější. " 

Kryštof: „Jako co se týče kvality, tak mi přijde, že ty dražší věci jsou trochu 
kvalitnější. A co se týká značky, tak v tom sportu asi trochu jo. Asi se mi líběj víc 
značkový kopačky, než nějaký hadráky." 

David: „Záleží jak u čeho, jak u kterejch značek Některý jsou jen pro parádu a 
některý, aby to bylo kvalitní. " 

Značkové oblečení má podle studentů mnoho atributů, které je „nutí" si ho 
kupovat. Podle některých je značkové oblečení prostě hezčí. Františka: ,JNo podle mě ty 
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dražší značky jsou hezčí. Když jsme někde v obchodě, tak si mi zásadně líběj nejdražší 
věci a ani se nemusím podívat na cenovku. Myslím si, že v těch dražších obchodech maj 
hezčí věci, ale jak v kterejch." 

Značka znamená „prestiž, „něco lepšího", „ve světě známého"," ne 
obyčejného". Značku představuje nějaké logo, nápis, obrázek - toho si druhý člověk 

všimne. Anežka: ,Jak kdy. Když jde o nějaký to sportovní, tak lepší nějaká ta Puma 
nebo Nike, je to hezký, když je to vidět. Ale pak nějak, že by na tom nějak extra záleželo, 
tak to zas ne. Je to pěkný vidět tu značku. Že je vidět, že to není obyčejný, že je to lepší." 

Studenti si uvědomovali vliv reklamy, marketingové tahy, které propagují 

značku oblečení, bot, slunečních brýlí, kabelek, sportovního náčiní ad. To v nich 

zanechává dojem, že dnešní svět je světem značkových věcí. 

Marek: „Když mám dvě mikiny a jedna je značková a druhá není, tak si radši 
vezmu tu značkovou. Je to asi nějaká známka kvality, i když to není vždycky pravda. 
Prostě ten marketingovej svět to udělal, že lidi přesvědčil, že je značka dobrá. " 

Ne oblečení od Vietnamců 
Často bylo porovnávané značkové oblečení, tedy kvalitní, s oblečením od 

Vietnamců. I ti studenti, kteří nepreferovali značkové oblečení, se shodovali na tom, že 
by nenosili do školy oblečení od Vietnamců. 

Kristýna: „Když je to nějakej Ťaman, tak mi to vadí. No vadí mi už to, že to vím 
já, i kdyby to ostatní nepoznali, tak se v tom budu cejtit špatně. Měla jsem jedno triko a 
po dvou nošení jsem ho musela dát někomu jinýmu, protože mi to prostě vadilo. " 

Vašek: „Jako asi od Číňanů bych si do školy nevzal věci. Jsem ovlivněnej 
společností no." 

Jednalo o subjektivní hodnocení. Studenti si byli vědomi toho, že není poznat 
oblečení z bezejmenného obchodu, značkového nebo od Vietnamců. Tereza: „No mám 
raději značkový oblečení, ale koupím si i tričko za 300 korun. Jako když si koupíte 
značkový džíny, tak ona tam ta značka stejně není nikde vidět. " 

Vašek: „ Já nosím vlastně jedny džíny od Vietnamců a jsou to úplně normální 
džíny, že byste to nepoznala, jestli jsou od Vietnamců, Mustangu nebo Pepe jeans. " 

Co však bylo kritizováno, jsou padělky značek ve vietnamských obchodech a 
tržnicích. Pokud se poznalo, že má někdo padělek, bylo to hodnoceno velmi negativně. 
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Františka: ,JCdyž třeba vidím, jak má někdo na rameni kabelku a 100% poznám, že je to 

padělek, tak to mi přijde hrozný. To bych nemohla nosit, když by tam byl nějakej velkej 

zkomolenej nápis od Vietnamců." 

3.3.6 Originalita 

Být jako ostatní 

Studenti se rozdělovali v názoru na originalitu, nápadnost. Byli tací, kteří chtěli 
zapadnout do kolektivu, splynout s davem, nevybočovat, nevyvyšovat se. Marek: 
„Splynout s davem jako většina. Záleží jak u koho, jakej je kdo charakter, já chci spíš 
splynout. No, já se nechci moc vyvyšovat nebo oddělovat. Tak chodím jako kluci od nás 
ze třídy. Si nenabarvím vlasy na červeno nebo tak " 

Někteří studenti si mysleli, že být originální v oblečení nemusí být dobré právě 
pro zapadnutí do kolektivu. Tomáš: „ Tak když je to originální, tak se to právě nemusí 
líbit. Chodím jako víc lidí. " 

Objevily se i případy, jak na tomto gymnáziu, tak i ve vyprávění studentů při 
vzpomínce na základní školu, kdy se dítě pokusilo zapadnout do kolektivu spolužáků 
skrze oblečení. Začalo se oblékat tak jako většina spolužáků, tak jak se oblékala parta, 
ke které chtělo patřit, nebo začalo nosit podobný styl oblečení jako výrazný vůdčí člen 
třídy. Jak se studenti (chlapci i dívky) shodovali, může se zdát, že stejně oblékané (ve 
stejných značkách, stylu) dívky či chlapci spolu i kamarádí, ale kamarádství není 
založeno jen na vnějších znacích (oblečení, hudba), ale hlavně na povaze a chování 
zúčastněných. Shrnuto, např. dívka se může pokusit dostat do party spolužaček tím, že 
se začne oblékat jako její oblíbenější spolužačka, dívky ji však nemusí na základě 
tohoto přijmout, protože záleží i na jejím chování, vystupování, povaze. 

Anička: ,Jtení pro mě důležitá značka, ale tahle doba značku hodně vyžaduje. 
Jako hele já mám mikinu Roxy, ty máš mikinu od Roxy. My ksobě patříme, budeme 
kamarádky. Mezi holkama to takhle chodí. Značka je důležitá, aby byla vidět. Kdybych 
měla mikinu od Číňanů, což není tak dobrá kvalita, ale měla bych na ní napsáno Roxy, 
tak mě vezmou mezi sebe. Třeba kdybych se před tím oblíkala jinak. Ale hele, ono se to 
stejně všechno vyrábí v Číně. I když teď zase Lenka, víš, změnila hodně styl oblíkání, ale 

32 



holky ji nevzaly do party. Nevím, jestli to dělá kvůli tomu, abysme jí vzaly do party. Ale 
ono je to hlavně o tom, jak se chová. " 

Marek: „Na základkách to je, že jsou tam takový jako frajeři a třeba když jsem 
chodil na základku, tak tam byl někdo, s kým se nebavili, tak se začal tak oblíkat a jako 
připojil se k nim a oni ho začali brát, že má dobrý, drahý oblečení. Ale to je blbost. " 

Byť někteří ze studentů tvrdili, že chtějí být originální, tato originalita spočívala 

především v tom, že nosili nejnovější trendy a tím vlastně spíše zapadali mezi stejně a 

podobně se oblékající, do uniformního stylu posledních módních výkřiků. 

Anežka: ,JVo tak pro mě je nejhlavnější, co se týče oblečení, pohodlnost. Abych 
se já v tom dobře cejtila. Ale i ta originalita se dá říct, když přijde něco novýho, tak 
bych si to ráda pořídila. " 

Být jedinečný 
Byli však tací studenti, kteří si na originalitě zakládali, ať již vědomě nebo 

nevědomě a chtěli se odlišovat od svých spolužáků, nezapadnout do davu a ukázat svou 
osobitost. Ester: ,J\fo protože stejný tkaničky má každej. Já chtěla bejt odlišená, tak je 
mám jednu modrou a druhou oranžovou. Já nemám ráda, když si někdo třeba koupí 
stejný tričko jako já. To si to tričko klidně převlíknu za nějaký z tělocviku, abych 
nevypadala jako někdo jinej. Chci bejt odlišná. Vhodně věcech. V oblečení, ale taky 
třeba ve sportu. Dělám karate a to tady třeba žádná holka nedělá. Chci se odlišit od 
ostatních holek " 

Sofie: „Nechci splývat s davem, aby to vypadalo, že něco kopíruju. Chci se 
oblíkat podle sebe." 

3.3.7 Co oblečení vyjadřuje 

Nálada 
Většina dívek v rozhovorech uváděla, že oblečením vyjadřují náladu. Chlapci 

říkali, že se oblečením dá vyjádřit nálada, ale že se takto spíše projevují dívky. Marek: 

„ Holky třeba - když má blbou náladu, tak si vezme černou, když je třeba smutná. " 
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Nálada se vyjadřuje pomocí barvy oděvu. A to hned několika způsoby. Když je 

člověk veselý, vezme si na sebe veselé barvy. Když je člověk smutný, obleče se do 

černé (často uváděn příklad pohřbu). 

Marek: „Na pohřby se nosí černá. To bych si nevzal pestrý barvy. " 
Kristýna: „No tak u těch Emařů, u nich je nálada vždycky blbá. " 
Matěj: „ Veselý barvy vyjadřujou radost. " 
Jinou možností je, že si na sebe člověk oblékne veselý oděv, aby si zlepšil svou 

špatnou náladu. Anička: „tVo to tričko, je takový veselý. Aby mi to zlepšilo náladu, 
protože jsme dneska psali fyziku a biologii, tak asi pro to. " 

Hodně studentů říkalo, že pokud jsou smutní, mají špatnou náladu, tak nehledí 

na to, co si vezmou za oblečení, zda mají oděv sladěný. Sofie: „Kdyžjsem smutná, tak i 
tmavší nebo nehledím na to, jestli mi to ladí, nezajímá mě to." 

Zájmy 
Již několikrát bylo zmíněno, že oblečení poukazuje také na zájmy, koníčky 

studentů (street dance, golf). Sofie: „No tak třeba já ráda tancuju, tak se i oblíkám 
podle toho stylu, co dělám. Někdo, když ho baví nějakej sport, tak se spíš oblíká 
sportovně." 

David: „ Když mám rád třeba hudbu, tak je to vidět na oblečení, třeba hip hop. " 
Vašek: „Kája se tak oblíká, že má ráda přírodu, mě to přijde jasný. Že má 

vybatikovaný zvířátka a kytičky, tak se to k ní prostě hodí. " 

Povolání 
Studenti podle oblečení poznávali různá povolám - popelář, zedník, právník 

v obleku s kufříkem, o uniformách a stejnokrojích nemluvě. Kristýna: „Když maj sako 
a oblek, tak jsou to většinou právníci, podle táty. A ženskou bych asi nepoznala, já jsem 
právničku nikdy neviděla, nebo o tom asi nevím. " 

Dan: „Můžu poznat třeba popeláře, montérky." 
Většinu povolám (učitelka, sekretářka, IT, prodavač ad.) však poznat nelze. 

Kačka: „Jako třeba dělník, ten se pozná hned. Právník zase ten nosí obleky. Ale takový, 
jestli je někdo prodavač nebo takový, tak to nejde poznat. " 
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Finanční situace 
Studenti z oblečení často vyvozovali společenské postavení a peníze. Člověk 

v obleku pro ně představoval někoho z vyšší vrstvy, který má hodně peněz. Také to, 

v jakém stylu, z jakých obchodů, v jakých značkách byl člověk oblečen, jim ukazovalo, 

kolik má peněz (jiné cenové relace jsou v obchodech C&A, jiné ceny má značka 

Lacoste). 

David: „Když jsou nějaký značkový oblečení, tak patří ktěm bohatejm, když 
nějaký starší, potrhaný, neznačkový, tak spíš k těm chudejm. " 

Dan: „Ta společenská smetánka, ty většinou nosej jenom takový drahý věci. " 
Martin: „Jako že když má nějaký roztrhaný hadry, tak je vidět prostě, že těch 

peněz nemá tolik jako člověk, co má sako." 
Někteří ze studentů si však uvědomovali, že jaké má člověk oblečení není jen o 

penězích, ale že ten člověk nemusí mít potřebu si kupovat drahé značkové oblečení, i 

když finančními prostředky oplývá. Nebo že rodiče investují peníze do dítěte jinou 

formou a móda pro ně není důležitá. 

Vašek: „ Ona Kája může mít stejně peněz jako Tereza, třeba do Terezy rodiče víc 
rvou peníze. Nebo by to Kája taky mohla nosit, ale prostě se jí to nelíbí. " 

Povaha 
Z rozhovorů prováděných během výzkumu vyplynulo, že studenti podle 

oblečení odhadují i povahu člověka. Dívka v sukni a zapnuté halence ke krku pro ně 
představovala hodného, poslušného člověka. Někdo v barevném extravagantním 
oblečení vypadal na exhibicionistu. Nejen vystupování, ale i oděv dotvářel člověka 
sebevědomého. Někoho v jednoduchém oblečení považovali za skromného. Říkali si, 
zda bude s takto oblečeným člověkem zábava, zda bude společenský. 

Anežka: ,JVo myslím, že o osobnosti toho člověka, jakej ten člověk prostě je a 
popisuje ho to. Když někdo nosí černou, tak třeba nepatří mezi veselý lidi, nezviditelňuje 
se a ty v tom barevným, to je vidět, že se snažej zviditelnit. " 

Matěj: „ Když někdo rád nosí extravaganci, tak se asi rád předvádí. " 
Sofie: „Podle oblečení poznám, jestli mu jde o to, jak vypadá, jestli se chce líbit 

nebo ne. Nebo jestli jsou to takový skromný lidi, že to neberou vážně a tak Prostě jejich 
charakter." 
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3.4 Vzhled 

V rozhovorech se studenty se jeden okruh otázek týkal problematiky vzhledu 

člověka. Vzhled není jen tělo, postava, ale vzhled člověka dotváří oblečení, účes, 

ozdoby, piercing nebo tetování. Vše, co je vidět, promlouvá k druhým. Zajímalo mě, 

zdaje fyzická, vnější krása, vzhled pro čtrnáctileté studenty důležitý a v čem je důležitý. 

Zda jim záleží na vzhledu jen u sebe nebo ho hodnotí i u druhých lidí a co hodnotí. 

K otázkám vzhledu patří i zda se chtějí líbit a komu. 

3.4.1 Normy 

Vzhled člověka je určován i vnějšími vlivy - normami. Jiné normy platí ve škole, 
jiné normy mají vrstevníci studentů. Společenské normy jsou však platné pro všechny. 
Studenti se v rozhovorech prováděných během výzkumu zmiňovali právě o tom, že 
existují tři druhy norem: společenské normy, normy ve škole a normy vrstevníků. 
Nejprve se zmíním o původu norem a důvodech dodržování norem, tak jak o nich 
mluvili studenti v rozhovorech. Následně popíši druhy norem podle toho, jak je rozdělili 
dívky a chlapci z tercie. 

Důvod dodržování společenských norem 
Společenské normy, které se týkají odívání nejsou nikde napsané, není to daný 

zákon. Proč je tedy studenti dodržují? Kristýna: „No mělo by se, já nevím no, já jsem si 
jednou vzala do divadla džíny a všichni na mě divně koukali. Prostě je blbý si vzít do 
divadla nebo na koncert džíny a normální triko, nesedí to. " 

Vašek: „ Všichni tam (ve společnosti ve smyslu ples, divadlo) budou nějak 
podobně (oblek), tak abych nebyl jako ten, jak se tomu říká... bílá vrána. " 

Matěj: „ No tak jako asi že se člověk cejtí podle toho, jak je oblečenej mezi lidma. 
No. A zase když je blbě oblečenej a lidi po něm koukaj nebo takhle, tak to není 
příjemný." 

Dan: „Abych se necejtil trapně, aby na mě každej nekoukal. Možná proto musím 
přijít do společnosti slušně oblečenej. " 
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Studenti často mluvili o nepříjemných pocitech, o pohledech ostatních lidí, 

pokud člověk nepřijde vhodně oblečen do společnosti. Pokud není oblečení adekvátní 

situaci, ostatní to dají najevo a tím onu osobu „potrestají" a ta si uvědomí, že 

společenské normy by se měly dodržovat. Pokud tedy není tak silnou osobností, která 

by zvládla konfrontaci s pohledy druhých lidí. Důvodem dodržování společenských 

norem je subjektivní pocit přináležitosti, tedy nevyčleněnosti ze skupiny. 

Tomáš se vyjadřuje k problematice společenských norem a shrnuje své postřehy: 

„Protože tak choděj všichni a je to takový, aby to nebylo popuzující, když jsou tam 
starší lidi, tak těm se nelíběj tyhle novodobý styly. No já myslím, že nemusej souhlasit 
s těma novejma trendama v oblíkání jako skejťáci a takhle. Jako, když se jde do 
společnosti, na nějakej koncert, tak jít v něčem jiným než do školy... Nechci, aby to ty 
lidi pobouřilo. Třeba by mě tam ani nepustili, že jsou nějaký pravidla. No asi to není 
nikde napsaný, ale už je to tak prostě daný jako slušnost." 

Studenti se shodovali v tom, co je vede k tomu, aby normy dodržovali. Oni sami 

se se svým oblečením pohybují v mantinelech společenských norem, oděvem 

neprovokují, neprotestují. Záleží jim na tom, aby nikoho ve společnosti nepobouřili, aby 

byli lidmi přijati, nedovolí si „být jim". Tato určitá konformita je dána i tím, že byli 

studenti vychovám v rodinách s vyšším sociálním statusem, ve kterých není vhodné 

odchylovat se od společensky přijatelných projevů. 

Tomáš: „No je vzhled důležitej. Asi v takovejch těch vyšších pozicích. Kdybych 
byl třeba poslanec a nepřišel bych v saku, tak by mě asi málo lidí poslouchalo, jako 
neměl by respekt." Tomáš udával příklad z prostředí, které mu sice nebylo osobně 

známé, ale odpovídalo prostředí rodiny, ze které pocházel. Vhodnost oděvu se 

neprojevuje jen při výběru k určité příležitosti, ale i určité sociální pozice a role 

vyžadují danou úpravu zevnějšku. 

Sofie: „No tak asi celkem jo, pro mě. Tak asi abych nebyla taková jako ta puťka 
nebo jak to mám říct, co se neumí ani oblíknout. Ale to je asi v těch vyšších kategoriích, 
někde se to ani nebere. No takhle, kdo má peníze. Ty to asi hodnotěj. A asi pro sebe, 
abych si řekla „ no vypadáš dobře, to je dobře ". Ale zase moc, že bych nějak tak to ne." 

Prostředí soukromého gymnázia představy studentů o společenských normách a 

standardech potvrzuje. 
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Původ společenských norem z hlediska studentů 
Se studenty jsme hovořili o tom, odkud normy pocházejí, zdaje někdo vymyslel, 

jak se normy objevily v naší společnosti. Studenti se shodovali na tom, že normy jsou 
tady již z předešlých historických období. Společenské normy jsou platné pro naší 
kulturu v určitém čase a na určitém místě. To, jaké uznáváme normy, je podle studentů 
reprezentací naší kulturní úrovně. Společenské normy, které se týkají nejen chování, ale 
i vystupování člověka jako celku včetně projevu oděvem, jsou ovlivňovány nejen 
morálkou, mírou slušnosti, ale i etiketou. Jak se sluší a patří chovat, se vyvíjí v průběhu 
doby stejně, jako jak se sluší a patří odít. 

Sofie: „ Tak určitě, aby se tam ty lidi i já cítila dobře, protože kdyby tam přišli 
v něčem volným jako na doma, tak by to nebylo slušný ani hezký ve společnosti. Tak 
možná už z dávna, jak bych to řekla. Že dámy chodily do společnosti v šatech a páni 
v oblecích, tak z toho to asi trošku vyplývá." Studentka mluvila spíše o vývoji norem, 
protože každá společnost, země, národ má normy jiné, A to nejen v prostoru, ale i 
v čase. Některé kultury mohou být normy podobně nebo stejné (v Evropě), jiné 
podoby norem se zase úplně rozcházejí (Evropa a Asie). Normy jsou tématem nejen 
sociální psychologie, ale také kulturní antropologie. 

Martin: „No to je prostě takovej nepsanej zákon. Prostě takhle do společnosti se 
chodí hezky a doma nebo na sport volnějc." 

Kája odpovídá na otázku, proč si myslí, že by lidé měli chodit slušně oblékaní 
do společnosti: „No asi aby se jako ukázalo, jak je ten národ kultivovanej. Jako že tu 
máme nějakou úroveň. Kulturní." Kulturní úroveň národa v sobě obsahuje mnoho 
atributů, od vývoje jazyka, literatury až k tomu, jak tráví volný čas obyvatelé země (zda 
chodí na balet nebo spíše na fotbalový zápas, čtou deník Blesk nebo Čapka). Studentka 
spojovala kulturní úroveň s tím, že se lidé oblékají slušně do divadla. Myslím, že zde se 
nejedná o úroveň kulturní, ale o míru přijetí společenských norem. 

Marek: „No já nevím, prostě je to jako nějaká etiketa, proč bejt tak oblečenej, 
stejně jako u stolu vím, že se nejí polívka vidličkou." 

František: „No tak choděj všichni, řek bych, že je to v podstatě zvyk. " 
Studentům jsou předkládány společenské normy. Oni je přijímají, nemusejí šije 

zvnitřnit, ale řídí se jimi. Nikdo však studentům neobjasnil původ norem a to, proč je 
důležité je dodržovat. Kvůli soudržnosti společnosti, předávání řádu z generace na 
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generaci. Studenti při odpovědích možná poprvé přemýšleli, kvůli čemu normy existují. 

Jejich vysvětlení, mnohdy tautologická, odpovídají věku, ve kterém se právě nacházejí, 

a jejich zkušenostem. 

Společenské normy 
Společenské normy udávají, které oblečení je na jakou příležitost vhodné. 

Studenti se oblékají jinak do školy, jinak doma, jiné oblečení si vezmou na formální 
událost (svatba, pohřeb, divadlo, koncert, ples). Společenské normy jsou jakýmsi 
nepsaným zákonem o tom, jaké oblečení se na jakou událost hodí. Některé normy jsou 
ale pevně dané, například na tzv. prodlouženou v tanečních by nemusel být návštěvník 
v riflových kalhotách puštěn. 

Studenti nejčastěji mluvili o tom, že tak, jak jsou oblečeni do školy, by ples nebo 
divadlo neabsolvovali. Andrea: „Na nějaký ples takhle asi nepůjdu (oblečena do 
riflových kalhot, trička a přes něj košili). Tohle tak do školy, do města, do kina, 
s kamarády. Na ples bych si vzala... no nějaký ne úplně dlouhý šaty, no šaty." 

Matěj: „No...Nevím, možná do divadla si asi nevezmu tohle (tričko, riflové 
kalhoty). Nevím, asi nějakej svetr a boty asi nějaký černý. Asi nějakej elegantní, černej 
svetr." 

Anička: „Ne to nešla bych takhle kamkoliv (má na sobě riflové kalhoty, tričko a 
mikinu). Asi jako na koncert třeba ne. Nebo do divadla. No já nevím, asi bych si vzala 
nějaký černý kalhoty a nějaký triko nebo sukni. No, ale zase jak do kterýho divadla. Na 
Spejbla a Hurvínka bych v tomhle klidně mohla." 

Marek: „ Tohle teda zrovna si myslím, že je univerzální (manšestrové kalhoty, 
tričko s límečkem). Že jako ty manžestráky se daj vzít i na nějakou větší slavnost, ale 
stejně bych si vzal víc nóbl kalhoty. No a to tričko s límcem je taky jako podobný jako 
košile. Takže tak " 

Studenti tak rozlišovali i mezi jednotlivými formálními akcemi, kdy každá 
vyžaduje oblečení podle jiné normy - některé více slavnostní, některé méně slavnostní. 
Společenský oděv je pro studenty oděv vhodný pro formální událost, jako je ples nebo 
divadlo. Chlapci takový oděv popisovali jako oblek, „ kvádro ", kalhoty a sako, k tomu 
košili a jako boty společenské polobotky. Takový oděv hodnotí jako elegantní. Pro 
méně formální příležitost, jako může být divadlo nebo přijímací pohovor, by pak volili 

39 



místo saka tmavý svetr, košili stačí nahradit tričkem s límečkem. Dívky by šly na ples 

v šatech, většinou uváděly, že v dlouhých. Některé studentky se zmiňovaly i o účesu. 

Pro ples je vhodný výčes, což je účes, který by si do školy neudělaly. Do divadla jako o 

adekvátním oděvu mluvily o sukni nebo kalhotách (látkové, ne riflové), které by 

doplnily halenkou nebo tričkem v ne výrazných barvách. Ve výběru barev se studenti 

shodovali na tmavých, většinou černé. Myslím, že předobrazem k takovému výběru 

oděvu jsou jim rodiče a další dospělí, které kolem sebe při takových formálních akcích 

vidí. Někteří studenti se přiznali (byli to většinou chlapci), že oblek vhodný do 

společnosti nevlastní. Důvodem bylo, že se ještě nezúčastnili například tanečních nebo 

maturitního plesu, takže takový oděv nepotřebovali. Na návštěvu divadla se školou si 

vystačili sméně formálním oděvem. Teoreticky ale mají představu společenského 

oděvu přesně danou. 

Lenka: „ No já nevím, jako hranice, tak aby to bylo tak v mezích tý základní 
slušnosti. Jinak bych řekla, že ne." M.B.: „A co je základní slušnost?" Lenka: „No já 
nevím, jak to vysvětlit. Tak aby člověk chodil přiměřeně svýmu věku a tak " 

Marek: „ Tak asi do nějákýho divadla bych si měl vzít něco slušnějšího. Košili a 
tak." 

Sami studenti uváděli, že to, co si oblékají, se řídí mezemi slušnosti. Určitá míra 

slušnosti je důležitá pro pohyb ve společnosti lidí, pro adekvátní projev, pro přijetí 

norem. 

Normy ve škole 
Se společenskými normami souvisí i otázka, jak se oblékat do školy, zda jsou ve 

škole nějaká pravidla, hranice, zákazy. Studenti totiž shodně odpovídali, že ve škole 
platí stejná pravidla jako v celé společnosti. Tedy pravidla slušnosti (nepřijít do školy 
nahý), pravidla adekvátnosti k situaci (neobléknout si do školy to, co nosím doma, ve 
volném čase). Nějaká daná pravidla ve škole (školním řádu) napsaná nejsou. Přesto se 
studenti určitými normami řídí. Studenti se ve škole prezentují před učiteli. Ti hodnotí 
nejen prospěch a chování studenta, ale vytváří si o něm obraz i podle vzhledu. Normy 
týkající se vzhledu některých učitelů jsou přísnější než jiných. Někomu vadí obarvené 
vlasy nebo roztrhané kalhoty, minisukně nebo výstřih. Jiným učitelům jsou tyto projevy 
studentů lhostejné. I studenti se staví k hodnocení učitelů různě. Někteří by se neoblékli 
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tak, jak by to učiteli vadilo, nechtějí ho provokovat, druzí chtějí být svobodní ve výběru 

oblečení, nechtějí se nechat svazovat konvencemi a nosí to, co se jim líbí. 

Anežka: „ Člověk nemůže přijít z poloviny svlečenej. Člověk by se měl oblíkat 
jako do školy a ne aby mu někde koukalo spodní prádlo a tak " 

Matěj: „No tak myslím, že by se neměly nosit úplně krátký sukně, moc odhalený 
oblečení." Překvapuje mě, že chlapec mluvil o oblečení dívek, hodnotil, co je podle něj 

u dívek nevhodné. Protože se o chlapcích nezmiňoval, měl pravděpodobně zkušenost 

s dívkou, která byla nevhodně oblečena ve škole a svojí zkušenost generalizoval na 

celou problematiku pravidel oblékání do školy. Stejně jako Anežka hovořil Matěj o 

projevech vulgarity, vyzývavosti v oblečení. Ty shledávají studenti jako nepřípustné. 

Kačka: „ Tak když jde člověk někam mezi lidi, tak se musí nějak prezentovat. Tak 
by měl chodit oblíkanej slušně. Tady (ve škole) zákazy nejsou. Ale záleží na 
jednotlivejch učitelích, co snesou. No tady ani ne, to na základní škole nám ještě říkali, 
že bysme si neměli určitý věci dělat. Ale tady třeba učitelka na matiku nemá moc ráda 
obarvený vlasy." 

Kristýna: „Já jsem měla kamarádku vprimě a ta měla roztrhaný kalhoty. A 
všichni jí říkali, že je to strašný, i učitelé, ale jí se to líbilo a nosila je. " 

Kryštof: „Myslím, že ne. Nebo jako asi jo, ale jako asi že bych si třeba nedovolil 
si vzít nějakej fotbalovej dres, to bych si jako asi nevzal. " 

Tereza: „Asi bych asi nepřišla v teplákách. Ale jinak nikomu nic nevadí, že když 
se tady třeba někdo obarvil na červeno, tak to nevadí. Spíš ty tepláky a něco takovýho." 

Martin: „Myslím si, že v řádu je něco jako že bysme měli chodit upravený, ale 
jinak ne." 

Normy vrstevníků 
Vedle toho, že se studenti při výběru oblečení do školy řídí společenskými 

normami, vliv na ně mají i normy vrstevníků, tedy to, co je podle jejich spolužáků 
přípustné a nepřípustné, co shledávají jejich vrstevníci jako adekvátní situaci, věku, 
sociální roli. 

V některých rozhovorech na téma pravidla oblečení ve škole studenti připouští, 
že škola explicitně žádná pravidla zavedená nemá, ale pokud by nebyli vhodně oblečeni 
a upraveni, mohlo by se stát, že jim to dají spolužáci najevo. 

41 



Dan: „Možná nějaký posměšky ve škole za oblečení." 

Marek: „No tak jako já mám občas problémy s tím, že se nečešu. Teď se snažím 

česat. No jako z legrace, od spolužáků: Ty máš ale afro. Je to ale z legrace." Přestože 

Marek říká, že je to z legrace, uvědomuje si svůj účes jako nedostatek a snaží se ho 

upravit, aby zamezil výrokům spolužáků. 

3.4.2 Příčiny důležitosti vzhledu 

Vzhled člověka promlouvá k druhým lidem, prozrazuje o nás, jak se vnímáme, 

či jak chceme, aby nás druzí vnímali. Oblečením a účesem prezentujeme sebe před 

druhými lidmi. 

Kačka: „No trochu je důležitej (vzhled). U mě i u ostatních. Protože, no kvůli 
mně, abych si připadala svým způsobem hezká, i když člověk nikdy není spokojen se 
sebou. A reprezentuje to, jak člověk vypadá." Pro Kačku je vzhled důležitý v tom, že 

tvoří obraz jejího já, svůj vzhled musí integrovat do své představy o sobě. Tuto 

představu pak předává lidem kolem sebe. 

Ester: „Je důležitej. V působení na ostatní. Protože je hodně důležitý, jak na 
první pohled působím na ostatní. Když mám nějaký rozcuchaný vlasy a divný oblečení, 
tak nezapůsobím tolik, jako když jsem upravená. " 

Anežka: „ Tak já myslím, že jako pro každýho je vzhled důležitej. A myslím si, že 
holt je to to první, čeho se vždycky všimne a pak až to ostatní, takže vzhled je důležitej, 
ale to zase ze všeho nejdůležitější." 

Anička: „No samozřejmě. Jako nemůže člověk vypadat jako úplnej houmlesák 
Tak jako jo no, je důležitej. Normálně." 

Vzhled studenti vnímali jako formu komunikace, jde o první informaci, kterou o 

sobě dáváme při styku s druhými. Pro studenty bylo důležité, aby informace poskytnutá 

druhým osobám byla „správná". 

Studenti při otázce, kdy je vzhled důležitý, odpovídali, že při výběru partnera. 

Jejich protějšek se jim musí líbit fyzicky. Kryštof: „No asi tak jako člověk, kterej by se 
mi nelíbil, tak s tím bych nebyl. Myslím, jako že třeba holka, kdyby se mi nelíbila 
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celkově, tak bych s ní nechodil. No tak to jo, to asi každej. Ne že bych na to nějak hodně 

dbal, ale snažím se nebrat oblečení, který by nevypadlo hezky." 

Studenti v rozhovorech mluvili i o estetickém hledisku. O jejich snaze líbit se, o 

tom, že se o sebe starají, dbají o svůj vzhled. Matěj: „Jepro mě vzhled důležitej. Abych 

vypadal nějak pěkně. Jo i u jinejch je důležitej." 

Kačka: „ No člověk se přece oblíká a stará o sebe, aby se líbil sobě a okolí." 

Kája: „ Chci se líbit, lidé to hodnotí." 

Valentýna: „No u nás holky ze třídy si asi trochu vytvářej image. Oni chtěj 

vypadat hodně dobře, záleží jim na tom. Podle mě vědí, že jsou nároky a chtějí je 

splňovat, vypadat hodně dobře. Móda právě, že mění takhle ty lidi." To, jak odpověděla 

Valentýna, odráží, jak velký vliv médií a reklamy je, a právě dospívající ovlivňuje 

v pojetí jejich osobnosti. Zde už nejde jen o to, že studentky chtějí vypadat hezky kvůli 

svému dobrému pocitu, o estetické hledisko jejich osobnosti, ale o diktát módy. Takto 

se určuje, co je v naší společnosti prestižní, oceňované (oblečení, tělesné míry...). 

Důvody důležitosti vzhledu byly podle odpovědí studentů i pragmatické. Jedná 

se například o hledání zaměstnám. Petr: „ Třeba když jdu sehnat práci, na pohovor. 

Nebo nevím. Může to určitě ovlivnit." 

Valentýna: „Je to lepší v tomhle světě bejt hezká. Dá se projít, i když člověk není 

úplně miss, ale ve směru kamarádů a práce je lepší bejt hezčí. Jako že v tomhle světě 

bude oblíbenější." 

Františka: „No tak v určitejch ohledech, jako když si třeba hledáš práci a přijde 

tam na recepční nebo servírku krásná prsatá blondýna a obtloustlá šedesátiletá babka, 

tak koho asi vezmou a je jedno, jaký jsou. " Opět se v odpovědích projevilo, jak studenti 

vnímají nastavení norem vzhledu v naší společnosti, a do jakých až sfér se toto pojetí 

prolíná. 

3.4.3 Hodnocení vzhledu 

Studenti hovořili o tom, jak vnímají hodnocení vzhledu druhými lidmi. 

Uvědomovali si, že je lidé kolem nich, jejich vrstevníci hodnotí. Právě i hodnocení 

druhými lidmi patřilo k jednomu z důvodů důležitosti vzhledu. 
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Martin: „No asi jo. Dneska je to důležitý (vzhled). Já nevím. Ale... Nevím. Tak 
jako vím, že kámoši, když někoho viděj, tak něco řikaj, hodnotěj ho. Nevím. No u mě jo, 
že bych nešel jako v nějakej hrůznejch." Martinovi evidentně záleželo na tom, aby se 

jeho oděv líbil kamarádům. Věděl, že jeho kamarádi hodnotí lidi podle vzhledu. 

Z odpovědi však nebylo jasné, zda se chce líbit jen kamarádům, aby nekomentovali jeho 

oděv, aby mezi ně zapadl a na názorech jiných lidí mu nezáleží, a nebo zda se chce líbit 

všem lidem, aby o něm kdokoliv neřekl něco špatného. Negativní hodnocení ve věku, 

v jakém jsou studenti tercie, by nepříjemně nabourávalo jejich identitu, která ještě není 

pevně ukotvena a mohou jí snadno ztratit. I proto studenti pečlivě až úzkostlivě pečují o 

svůj zevnějšek. 

Studenti si uvědomovali, že tak jako jejich vzhled hodnotí druzí lidé, tak ani oni 

se neubrání tomu, aby si podle vzhledu udělali představu o tom, jaký před nimi stojí 

člověk. Z rozhovorů vyplynulo, že vlastně všichni lidé hodnotí druhé, nejde se tomu 

ubránit, je to přirozená věc. Z takového hodnocení vzhledu však nejde dělat hluboké 

závěry. Studenti odůvodňovali, co a proč lidé (včetně nich) hodnotí. Oblečení, vlasy, 

piercing, tetování, upravenost nebo ledabylost - to vše vypovídá o jejich protějšku. 

Studenti přiznávali, že i když se hodnocení vzhledu chtějí vyhnout a záleží jim u lidí na 

jejich povaze, přesto má první dojem, který je vyvolaný vizáží člověka, velký vliv na 

jejich úsudek. Rozhodně si však podle vzhledu nevybírají přátelé, vědí, že kvalita 

člověka není určena jeho vzezřením, ale snaží se o hlubší poznání oné osoby. Přesto si 

podle prvního dojmu lidi, které potkávají, nějak rozřazují. 

Anička: „No když vidím někoho, kdo je zanedbanej, tak si řeknu, že ten o sebe 
vůbec nepečuje. A když vidím Terezu, tak je vždycky učesaná, jak ze škatulky, tak si 
řeknu jo, ta o sebe dbá. Jako ten zanedbanej člověk může bejt fajn a ten upravenej úplně 
charakterově vadnej. Pokud někomu je vzhled ukradenej, tak ho nehodnotí u druhejch. 
Jako já se taky snažím to nehodnotit, ale tomu se neubráníš. " 

František: „Myslím, že dost hodnotěj. Třeba když jsou lidi u soudu, tak je 
hodnotěj podle vzhledu." 

Františka: „No, když je neznám, tak jo. První dojem. Pro mě půl na půl. Tak 
třeba mám některý kamarády, který se oblíkaj, řekla bych ne moc hezky, ale zase, jak 
bych to řekla - „psychicky" jsou na tom dobře, takže je to jedno. No jako je vzhled 
důležitej, ale není nejdůležitější." 
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Kačka: „Možná trochu. Ne vždycky. Ale o každým něco vypovídá, jak je 

oblečenej. Když jsem třeba přišla sem, poprvé do třídy, tak jsem se podívala, co mají na 

sobě. Jestli bude sportovní nebo tak Takový to první setkání." 

Vzhled druhých slouží jako prostředek pro orientaci v nové situaci. Neznámé 

informace si utřiďujeme podle známých vzorců a kategorií. Tím se pro nás prostor stane 

známějším. 

Kryštof: „ Tak kdybych někoho viděl, tak bych si určitě něco myslel, ale pak bych 
si s ním musel popovídat, abych zjistil, jestli jsem si myslel správně." 

Studenti si uvědomovali klamnost prvního dojmu. Shodovali se, že ze vzhledu 

usoudí na určité vlastnosti člověka, jeho povahu, charakter, ale po bližším poznání 

člověka, po nějaké době, když se k nim dostanou nové informace o onom člověku, je 

někdy nutné zrevidovat svůj první dojem o tom člověku. 

Tereza: „Jako dneska většina lidí kouká, jakej je člověk zvenčí a pak ze vnitř. 
Jako mělo by to bejt obráceně, ale většina lidí koukám na ten vzhled." 

Tereza odsuzovala hodnocení lidí podle vzhledu, i když sama také takto hodnotí. 

Z etického hlediska viděla jako správné posuzovat lidi podle jiných atributů - charakter, 

povahové vlastnosti. 

Valentýna: „Jako že nesoudím, ježiš s tebou se nebudu bavit, protože vypadáš 
jako socka. No lidi to dělaj, že souděj druhý podle oblečení, vzhledu. Myslím, že třeba 
chtěj bejt oblíbený a tak nechtěj, aby je někdo viděl s takhle oblečenýma lidma, jako 
nehezky oblečenýma." 

Valentýnin názor ukazoval hodnocení vzhledu z ekonomického, statusového 

hlediska. O tom, že podle oblečení mohou lidé poznat, z jakého prostředí společnosti 

člověk pochází, bylo popsáno již v kapitole výše. Valentýnina odpověď tento názor 

potvrzuje. Ukazuje se, že oblečení je takový prvek, který ukazuje prináležitost k jedné 

skupině a od druhé distancuje. Oblečením dáváme druhým najevo, kam patříme, ale i 

kam patřit nechceme. „Být viděn s... " ukazovalo na to, že je pro studenty důležité, zda 

druzí vidí, ským se stýkají a ským není dobré být viděn, protože není z „té 

správné" společnosti. 

Někteří ze studentů si vzhledu druhých osob nevšímají. Pokud ale vidí něco 

nápadného, neobvyklého (například muže ve skotské sukni), i oni se neubrání 

45 



hodnocení. Kryštof: „Jako když je tak něco výraznýho, že má třeba pankáče, tak si 

pomyslím, že je to asi nějakej týpek " 

Lenka: „No asi mě to jako, že když je to něco zvláštního, netypického, tak mě to 

zaujme. Když je to normální, tak si toho nevšimnu. No prostě, že mě to zaujme, ne že 

bych toho člověka soudila, ale zaujme mě, že je zvláštně oblečenej. Já většinou 

nesoudím lidi podle toho, jak vypadaj." 

3.4.4 Tělesny vzhled 

Velice mě překvapilo, jak čtrnáctiletí studenti (nejen dívky, ale i chlapci) mluvili 

o své postavě, o tom, že nechtějí být tlustí, a co pro to dělají. V hodnocení postavy na 

sebe byli přísní. Kryštof: „Jo, jo já posiluju. No jinak občas třeba o víkendu jedu na 
kolo. No ale kdybych byl nějak extra tlustej, tak bych určitě držel dietu. Nejím úplně 
nezdravě, ale že bych to nějak dodržoval, nějaký zdravý výživy, to úplně ne." 

Sofie: „ Tak já si vždycky říkám, že budu něco dělat, a pak to poruším. Zdravá 
strava ne. Ale chtěla bych cvičit. Nějak se vypevnit. Jako bejt úplně hubená ne, ale spíš 
se udržovat postavu." 

Diety a posilování patří spíše do světa dospělých, ale právě fenomén štíhlosti 

postavy se objevuje již u dospívajících. Dospělí jsou pro ně vzory, podle kterých se 

chovají. Studenti takovýmto chováním dávali najevo příslušnost ke společnosti, pro 

kterou je pěstování postavy standardem. 

Pro péči o pleť používají nejrůznější kosmetiku, dbají o vlasy. V tomto věku je 

příznačné, že bojují s nedokonalostmi pleti v podobě akné. Některé studentky chodí i na 

kosmetiku do salonu, jedna dívka má udělané gelové nehty. 

Františka: „No mě vadí, že se mi nehty hrozně lámou, třepěj a musela jsem je mít 
co nejvíc zastřežený. Ono je to lepší i příjemnější ty gelovky. I kvůli vzhledu. Je to lepší, 
než jít do obchodu a podávat prodavačce peníze, ona má krásný nehty a ty ty svoje 
schováváš." Trendy kultu krásy ovlivňují myšlení studentů o sobě, ovlivňují jejich 

představu o tom, jak by měla žena/muž v dnešní době vypadat. Studenti se snaží 

v takovémto světě obstát. 
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Ke vzhledu patří i zdobení těla, jako je piercing a tetování. Právě piercing je u 

dívek v tercii velmi frekventovanou ozdobou a i chlapci ji hodnotí jakou hezkou. Tereza: 

„No tak já mám piercing v pupíku. Myslím, že se to nehodí na každého, kdybych byla 
třeba při těle, tak to není hezký. No tetování malý, černý, to ano. Třeba motýlka. Ale 
barevný potetovaný záda, to ne. Ale to je každýho věc. " Zajímavý je vztah studentů ke 

zdobení. Nechtějí být moc nápadní, spíše umírnění. Stejně jako hovořila o piercingu a 

tetování Tereza, vyjadřovaly se i jiné dívky - „být jemně sexy". V dívkách se střetává 

jejich touha pro projevení ženskosti s tendencemi rodinného i školního prostředí pro 

konzervativnost. 

Na druhou stranu jsou i studenti, kteří takovéto zdobení těla z nejrůznějších 

důvodů zavrhují. Anička: „Jednak se mi to (piercing) nelíbí a taky táta říká, že každá 
dírka snižuje inteligenci a každej blond pramínek taky. " V názorech studentů byl znát 

vliv rodiny, který nikdy nezmizí, protože je v člověku pevně zakořeněna výchova, 

kterou prošel. U studentů se jedná o zaujmutí postoje vůči rodičům, zda mají potřebu 

deklarovat svou nezávislost. 

Do celkového vzhledu studentů se nepromítá jen oblečení, úprava vlasů, různé 

ozdoby, ale například i nošení brýlí či rovnátek. Tématem rozhovorů se studenty bylo i 

to, zda tyto korigující prvky jejich vzhledu přijímají pozitivně či negativně. 

Kristýna: „Brejle podle mě vůbec nekazí vzhled, když vypadaj fakt dobře. Třeba 
jako ty tvoje, ty jsou fakt pěkný. Ale ty rovnátka, nevím. Ještě, že nejsou moc vidět. 
Třeba Ewě Farný i slušely, utý se každej soustředí na to, jak vypadá a ona je to hezká 
holka, má hezký vlasy, nosí hezký oblečení. Ale teď už ty rovnátka nenosí, tak je to 
jedno." 

Tomáš: „Ne určitě ne. Já myslím, že se brejle teď berou jako módní doplněk 
Teď se vyráběj takový obroučky. Myslím, že teď si každej může vybrat ty brejle, že když 
se zjistí, že je musí nosit, tak mu to ani nemusí vadit, protože šije může vybrat že ho to 
ještě dokonce zlepší. Takže já myslím, že v pohodě. " 

Studenti takový „handicap", jako je nošení brýlí či rovnátek, nepojímají 

negativně, ale právě módní průmysl a reklama jim umožňuje udělat z takové věci 

přednost. 
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3.5 Dospělost 

3.5.1 Vvběr oděvu 

Všemi rozhovory se studenty se prolínalo téma dospělost. Volba oblečení je 

možností k vyjádření sebe, svoji osobnosti. Výběr oděvu studenty prezentuje jejich 

samostatnost v rozhodování. 

Anežka: „No od tý doby, co mě přestala oblíkat mamka, připravovat mi oblečení. 

Když jsem chodila na základku, tak si pomatuju, že mi mamka připravovala oblečení, 

nosila jsem různý sukně často. A od tý doby pak, od toho, co jsem šla sem na gympl, tak 

si vybírám, co nosím, nakupuju." 

Martin: „No asi tři roky nosím skejtový. " 

Samostatný výběr oblečení nesouvisí jen s věkem studentů, ale i s tím, jakou 

školu navštěvují. Mnoho studentů uvádí, že dokud chodili na základní školu, vybírali 

jim oblečení rodiče. Se vstupem na víceleté gymnázium přebrali rozhodování o svém 

oblečení. Po příchodu na gymnázium poznali nové lidi, spřátelili se. Viděli kolem sebe, 

co za oblečení nosí studenti gymnázia. Pokud studenti mluvili o svém stylu oblečení 

(hip hop, skejt), často říkali, že chodí v tomto oblečení právě od doby nástupu na 

gymnázium. Jako by základní škola znamenala dětství, kdy se studenti označovali za 

malé děti, a přechod na gymnázium byl vstupem do dospělosti. Samozřejmě slovo 

dospělost nepoužívám v jeho plném významu, kdy mají dospělí určitá práva a 

povinnosti a taková to dospělost je uzákoněna i věkově. Ale označením studentů jako 

dospělých poukazuji na prvky chování dospělých, na určité prvky samostatnosti, které 

se u nich objevují právě ve spojitosti s odíváním. Oděv se zde stává prostředkem 

k ukázání dospělé stránky jejich osobnosti. 

3.5.2 Nakupování 

Studenti mluvili o tom, že si nejen sami oblečení vybírají, ale chodí i sami nebo 

s přáteli nakupovat. V tom se projevuje i jistá finanční nezávislost, byť nakupují za 

peníze rodičů, sami rozhodují o tom, kolik peněz utratí a za co je utratí. Někteří studenti 
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vlastní kreditní karty, zde je rozhodování o financích naprosto v jejich režii. 

Nakupování s přáteli má ale spíše charakter prohlížení a zkoušení si oblečení. Může to 

být i způsob trávení volného času. 

Lenka: „ To záleží na tom, jestli něco potřebuju. Když něco potřebuju, tak jdu 

přímo do těch obchodů. A když nic, tak jen procházíme obchody, všechno možný. Občas 

si něco zkusím, když se mi to líbí, tak si to koupím." 

Anežka: „No ono je to tak, že mi taťka posílá každej měsíc na můj účet na kartu 

nějaký peníze, ale z toho si nakupuju, když jdu takhle s kamarádama třeba si sednou do 

restaurace nebo tak Ale když si chci koupit oblečení, tak to řeknu rodičům a oni mi na 

to přidaj a nebo když jdu přímo s některým z nich, tak mi to zaplatěj v obchodě." 

Kája: „No já dostávám kapesný a když je nějaká příležitost, že bych si chtěla 

něco koupit, tak se ještě mamky zeptám." 

David: „ Chodím nakupovat sám, s bratrem, i s kamarádama bych asi šel. Teď už 

bez rodičů, dřív jsem chodil samozřejmě s rodičema. " 

Martin: „Rodiče mi nemusí schválit, co si koupím. " 

V tercii jsou i studenti, kteří ještě sami na nákupu oblečení nebyli. Tvrdili ale, že 

už by měli samostatný nákup absolvovat. Cítili tlak vrstevníků. Andrea: „No ještě jsem 

nebyla. Holky mi říkaly, ať jdu, ale ještě jsem nebyla." 

Dan: „Mě kupuje oblečení máma. Měl bych začít, ale zatím se to nestalo. " 

3.5.3 Kosmetika 

Jakési dospělé jednám se neprojevuje jen tím, že se studenti sami rozhodují, co 

si obléknou na sebe, ale i v úpravě zevnějšku a účesu. Mnohé dívky se se vstupem na 

gymnázium začaly líčit. Líčení dělá z dívek slečny. Posouvá pohled druhých na jejich 

osobu. Nalíčit se neznamená jen se upravit, zkorigovat své nedostatky, vyzvednout své 

přednosti. Líčením si malujeme novou tvář, na obličej si namalujeme masku, podle toho 

jak chceme, aby nás druzí viděli. 

Andrea: „ Od tý doby, co jsem přišla na gympl. Začalo to řasenkou, většinou 
ještě trochu rozmazaná, to jsem byla malá. A pak jsem postupně přidávala, ale ne nikdy, 
že bych byla extra zmalovaná. " 
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Lenka: Myslím, že od tý doby, co jsem tady. Od primy se maluju." 

Sofie: „ Tak jak dlouho, asi rok a půl, možná dva. Začínala jsem hodně málo. A 

teď si dávám - když mám špatnou pleť, tak i make-up, pak si dávám, jak kdy, i podle 

oblečení, někdy slabou linku pod oči a někdy i silnější, takže linky si dávám. Stíny podle 

oblečení, barvy teda. Řasenku a někdy i pudr. Ten make-up si moc nedám, jen tedy když. 

Jo a lesk na rty ještě." Sofie své líčení popisuje velice precizně. Být nalíčená je součástí 

projevu její osobnosti. Líčením dotváří celkový dojem svého vzhledu. 

Studentky také mluvily o úpravě vlasů, přesněji o barvách na vlasy. Některé 

studentky již mají zkušenost s barvením vlasů. Také změna barvy vlasů patří k hledání 

identity - kdo jsem, kým chci být. Z rozhovorů také vyplynulo, že i změna barvy vlasů 

znamená předěl mezi tím, kdy byli malí na základní škole a studiem na gymnáziu. 

Kristýna: „Já jsem měla jako malá blonďatý melíry. A bylo to fakt hrozný. Mě se 

to v tu dobu fakt líbilo, ale teďka když se na to podívám, tak strašný. Tak do tý doby nic. 

Já mám možná ještě teď někde odrostlý." 

3.5.4 Postoje rodičů 

Podle výpovědí studentů se oblékají „podle svého", sami rozhodují o svém 

zevnějšku. Přesto mě však zajímalo, jaký mají názor na jejich odívání rodiče, protože 

pro ně jsou stále dětmi a do dospělosti studentům zbývá ještě několik let. Ptala jsem se 

studentů na to, zda mají s rodiči konflikty kvůli stylu jejich oblečení. Zda by je jejich 

rodiče neoblékli jinak. 

Františka: „Někdy mě právě táta zatáhne někam jako Lacoste. Ale mě se to 

hrozně nelíbí. A on - to si kup, to by ti slušelo. No, takže mám asi dva svetříky, ale ty 

vůbec nenosím." Zde bylo patrné, že rodič by rád ovlivnil vzhled své dcery. Přesto ale 

nebyl jeho vliv nijak značný, jeho dcera se již rozhodovala podle sebe. 

Lenka: „ Většinou jim to vyhovuje, tak nevadí. Asi kdyby záleželo na nich, tak by 

mě oblíkli jinak, ale zase tak moc s tím nesouhlasí." 

Sofie: „ Tak ani ne, oni mě v tomhle chápou. Ale třeba mamce se někdy nelíbí ty 

kalhoty, co maj rozkrok hodně dole, tak proti tomu má výhrady, ale jinak ani ne. Mě 

podporujou." 
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Valentýna: „Rodiče mi oblečeníplatěj no. Ale oni se mnou nemluvej o tom, co se 

jim líbí a ne." 

Rodiče studentům nechávali poměrně velkou volnost a samostatnost. Ke 

konfrontacím mezi nimi nedocházelo. 

3.5.5 Nedospělost 

Studenti si uvědomovali i určité limity, hranice. S čím se mohou chovat jako 

dospělí a co je k jejich věku neadekvátní. David: „No doma posiluju. Já myslím, že to 

ještě nemá cenu nějak svaly, chodit do fitka. Spíš jenom pro to vypracování. Když mě to 

bude dál bavit, tak třeba budu někam chodit, třeba od 16 nebo až budu starší." 

Martin: „No možná nějaký malý (teto vám) až budu větší, teď asi ne. Asi by mi to 

rodiče i zakázali a taky jako na těch malejch dětech nebo jako ne malejch, ale dětech to 

není hezký. No jako na větší lidi no, aby jako to byl už chlap trochu no." 

Studenti měli představu o tom, co se hodí k jejich věku a co patří do světa 

dospělých. Návštěva posilovny nebo tetování jsou atributy patřící k dospělým. Je 

zajímavé, že se sami studenti nazývají dětmi, byť mě paní ředitelka upozorňovala, že se 

k nim mám chovat jako k dospělým a nenazývat je žáky, ale studenty. 

Studenti sami potvrdili, že se do kategorie dospělých ještě nezařazují, když 

hovořili o tom, že by si nevzali oblečení neadekvátní jejich věku (tedy takové oblečení, 

které se podle nich hodí až pro dospělé). Karolína: „ Takový ty úplný kostýmy. Jako 

sáčko. No přijde mi, že jsem taková menší. Takže v tom vypadám divně." 

Kryštof: „ Tak kabáty nosí skoro každej dospělej chlap. " 

František: „No mě to tetování nevadí. Ale asi bych i to nemoh udělat, protože to 

doma strašně vadí. Ségra byla v Argentině a nechala si udělat tetování a doma dostala 

moc vynadáno." 

Přes všechny projevy samostatnosti v rozhodování se jevil vliv rodičů jako 

značný a studenti byli v některých situacích stále ještě dětmi, byť se snažili prezentovat 

jinak. Rodiče stále udávali mantinely, kam až mohou studenti zajít. 
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3.6 Gender 

V rozhovorech se studenty, které probíhaly během výzkumu, jsem se zaměřila i 

na tématiku rozdílu mezi dívkami a chlapci v odívám. Třídu navštěvovala obě pohlaví 

ve stejném poměru (12 : 12). Svoje otázky jsem směřovala ktomu, abych zjistila, zda 

oni sami pociťují rozdíly mezi dívčí a chlapeckou módou, v čem spočívají tyto rozdíly a 

jak podle nich pojímají módu dívky a jak chlapci. 

3.6.1 Rozdíly v oblečení dívek a chlapců 

Studenti se rozdělili ve svých názorech do dvou skupin. Jedni si mysleli, že 

rozdíly v oblečení dívek a chlapců nejsou. Dnešní společnost došla již tak daleko, že 

tyto rozdíly smazává. Druhý názor zněl, že odlišnost dívčího a chlapeckého odívaní je 

daná, má to tak být, je to určitá norma, kterou přijímáme se svou rolí chlapce nebo 

dívky. 

Není rozdíl v oblečení dívek a chlapců 
Většina oblečení - druhy (kalhoty, mikiny), typy (skejtové kalhoty), vzory atd. -

jsou tzv. „bezpohlavní". Andrea: „No já myslím, že -všichni nosej všechno. Ornamenty 
nosí oboje, mikiny." 

Františka: „Ne, v dnešní době je to jedno. Potkávám holky, co maj velký kalhoty 
s rozkrokem po kolena. A vlastně co nosej kluci, nosej i holky." 

Valentýna: „Není rozdíl. No akorát by si neměli brát kluci sukni." Společnost 
dospěla k tomu, že je běžné, aby dívky nosily chlapecké oblečení, naopak je to však 
nepatřičné. Dalo by se tedy říci, že podle studentů není rozdíl v oblečení dívek a 
chlapců. Je pouze dáno, že určité dívčí oblečení je pro chlapce nepřípustné. 

Kryštof: „Hmm, tak jako asi nějaký... No asi je už všechno tak nějak stejný. 
Mikiny a všechno už jsou stejný. Jako kromě nějakejch rozměrů pro ženský a pro chlapy 
už mi to přijde stejný. " 
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Rozdíly v oblečení dívek a chlapců 
Anežka: „No to určitě. Vždyť už když se přijde do obchodů, tak je to rozdělený, 

vyhrazený. Ale stává se mi, že vidím holku, která má normálně na sobě klučičí vytahaný 
džíny, i to se dá vidět. Je to ale oddělený a já myslím, že by to tak i mělo bejt. Tak 
klučičí určitě, jak jsem říkala, džíny, tričko a nějaká mikina. A holčičí klidně taky džíny, 
ale měly by se odlišit tím vrškem, že trička takový přiléhavější a i džíny na rozdíl od 
kluků, který je nosej takový vytahaný, by měly mít třeba roury nebo nějaký přiléhavý. 
Taky nějakou upnutou mikinu. A v létě klidně ta sukně, toho můžou využívat nebo 
tříčtvrťáky." 

Již v obchodech při nakupování je jasně dáno, co je oblečení pro dívky a jaké 

oblečení nosí chlapci. Anežka přímo říká: „ chlapci by se měli odlišit". Odlišnost 

pohlaví je daná tělesně a oděv jako vnější znak by měl s touto odlišností korespondovat, 

doplňovat ji či zvýrazňovat. 

Anička: „Jako myslím, že je rozdíl. Ale holky klidně můžou nosit klučičí věci a 
slušej jim. No ale kluci holčičí asi ne. Nebo tak jako. My jsem měli spolužáka gaye a ten 
nosil holčičí věci a slušelo mu to. No tak typicky holčičí věc je třeba sukně. " 

Ester: „ Trička jsou rozdělený. Jako kluk nemůže nosit holčičí trička, ale holka 
klidně může nosit klučičí. Pak takový ty hoperský čepice. To není rozdělený na holčičí a 
klučičí. Pak boty jsou rozdělený. I džíny jsou, pokud ten kluk není vyloženě divnej, aby si 
vzal holčičí." 

Kája: „No jako kluci holčičí nenosej. A holky už nosej kalhoty, ale jsou třeba do 
boku a to by si kluk nevzal. Takže jsou v tom ještě rozdíly. " 

Kristýna: „No myslím, že jo. Triko jako mám já by si na sebe kluk asi nevzal. 
Tak holčičí je triko s výstřihem nebo tílko, třeba tohle. A kluci nosej trika, který jsou 
volnější a maj delší rukávy." 

Lenka: „No tak řekla bych že jo. Ale někde na světě to nemusí být stejně tak 
Když si třeba vezmu skotský sukně. Myslím, že tady u nás se to třeba docela rozlišuje a 
jinde ve světě nemusí. No řekněme, že by mi přišlo zvláštní vidět kluka v sukni. Nebo 
v tom tílku na ramínka. " 

Tereza: „No tak choděj holky i oblíkaný v takovejch těch velkejch botech. Ale asi 
by si kluci sukni nevzali." 
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Ve výrocích chlapců byl patrný vliv genderových stereotypů. Uváděli často 

oblečení, které se pro kluky nehodí, protože je spíše holčičí (legíny, nátělníky, upnuté 

oblečení, světlé barvy, růžová). 

David: „Růžovou barvu, fialovou barvu bych nenosil. " 
Kryštof: „Punčochy. No měpřipadaj takový divný, Takový nevím, přilínavý. " 
Matěj: „Hmm, co nesnáším, nevím, nějakej rolák No nevím, že jsou takový 

upnutý, dlouhý." 

Petr: „Nějaký náramky nebo jako pro kluky ne. No jako mě se to nelíbí, na 
holkách jo, ale jinak " 

Tomáš: „Bych si asi nevzal, tak legíny. Protože mi to přijde docela úchylná nosit 
legíny, když jsem kluk Kluci legíny nenosej." 

Vašek: „ Možná sukně a boty na podpatku by si normální kluci nevzali." 
Je zajímavé, že všichni studenti hodnotili to, že by chlapec neměl nosit dívčí 

oblečení. Je to jeden z nejčastějších příkladů. To, že je sukně dívčí oblečení, je v naší 

společnosti jasně dané. I studenti, kteří tvrdili, že rozdíl mezi oblečením obou pohlaví 

není, tento aspekt zdůrazňovali. Chlapec, který by se oblékl do dívčího oblečení „je 
divnej, nebyl by asi normální, byl by považován za gaye." V naší společnosti můžeme 

najít mnohé stereotypy - „gayové jsou zženštilí, poloviční muži, poznají se podle růžové 
košile... ". Je zajímavé, že pro studenty je jasné, že když si vezme chlapec dívčí oblečení, 

jeho zaměření je na chlapce, kdežto naopak tato domněnka neplatí. 

Dan: „ Nějaký věci jo. Spodní prádlo. Nějaký šaty. No asi tak Potom nějaký 
trička, ty střihy." 

David: „ Tak holčičí, že maj větší výstřih a poklopec maj obráceně. No a šatičky 
a sukně jsou určitě holčičí." 

Matěj: „ Tak holky nosej nějakej výstřih. Kluci zase nízko rozkrok A holky maj 
zase krátký trika, že je jim vidět břicho a takhle. " 

Marek: „No myslím, že je rozdělený. Jak který teda. Holčičí maj tady nějakej 
objem tý mikiny (ukazuje na prsa) nebo holčičí džíny jsou jiný než klučičí. Klučičí jsou 
takový víc protáhlý jako." 

Martin: „No je rozdíl. No asi tím střihem a takhle." M.B.: „Co je pro 
holky?" Martin: „Něco jako hubenější, že to nejsou takový velký trička." M.B.: „A pro 
kluky? " Martin: „Afo opak " 
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Oblečení typické pro dívky obepíná siluetu, objevují se prvky, které dávají na 

odiv ženství. Zatímco dívčí oblečení tělo více zdůrazňuje, to chlapecké je volnější, 

celkově „větší", čímž je dán důraz na postavu muže, která by měla být vyšší a statnější 

než postava ženy. Zatímco ženské oblečení je tvořeno pro obdiv ženství, mužské pro 

volnost pohybu. Studenti vyjadřovali ve svých odpovědích význam vztahu oděvu a těla. 

Prvky dívčího oděvu jako přilnavost, úzkost, upnutost jsou, pokud je nosí chlapci, 

spojené s homosexualitou. Strategie svádění dívek a chlapců je odlišná a je vyjádřena i 

střihem oděvu. 

František: „ Tak všichni všechno asi nenosí stejný. Ale tak třeba mikiny nosej 
kluci i holky. Sukně třeba nosej jen holky." M.B.: „A co nosí jen kluci a holky 
ne? " František: „No tak to už je těžší..." 

Matěj: „Myslím, že jo. Tak typicky holčičíje asi sukně a klučičí to nevím, asi nic 

není." 
Ani sami chlapci nenašli žádný kus oděvu, který by byl podle nich typicky 

chlapecký. Tedy tak daný mužskému pohlaví, že by si ho dívka neoblékla/nemohla 

obléknout. 

3.6.2 Rozdíly v barvách oblečení u dívek a chlapců 

Oděv nevytváří jen materiál, střih. Důležitá je i barva oblečení. Jak bylo napsáno 
výše, studenti se shodovali, že barvou oděvu je možné vyjádřit náladu. Pomocí barev 
však nemusíme sdělovat svému okolí jen naší náladu. Například černá barva je typická 
pro styl Emo. Mě zajímalo, zda studenti vnímají rozdělení barev na dívčí a chlapecké, 
zda rozlišují barvy podle pohlaví. 

Stejné barvy pro obě pohlaví 
Stejně jako se někteří studenti shodovali, že nejsou rozdíly v oblečení dívek a 

chlapců, zastávala většina studentů tercie názor, že barvy se nerozdělují na dívčí a 
chlapecké. Anežka: „Tak to asi vyloženě není rozdělený, ale odjakživa se říká, že pro 
holky je spíš červená a pro kluky modrá, ale já v tom nic nevidím. Klidně vidím kluky 
v červeným tričku a holky v modrým. Myslím, že je to úplně fuk " Anežka ve svém 
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výroku upozorňovala na určité stereotypní rozdělení barev - „ červená pro dívky, modrá 
pro chlapce". Takovéto rozdělení barev je patrné již od útlého věku dětí, kdy maminky 

oblékají svá děvčátka do růžových a červených oblečků a chlapečky do modré. 

Studentka ale také dodala, že dnes již není rozdělení barev aktuální záležitostí. Dívky a 

chlapci nerozlišují, které barvy se pro ně hodí více. 

Vašek: „No třeba dneska kluci nosej růžovou barvu a když jsem byl malej, tak to 
byla holčičí. Nebo barevný kalhoty se teď nosej a to taky nosily spíš holky. Ale řekl bych, 
že už je to nějak stejný." I Vašek v rozhovoru mluvil o tom, že barvy se rozdělovaly na 

dívčí a chlapecké, ale dnes už tomu tak není. Emancipace obou pohlaví zasáhla i módní 

průmysl. 

František: „ To si myslím, že v podstatě nosej všichni všechno. No jako já bych si 
třeba nevzal nic růžovýho, ale jsou holky, co by si to taky nevzaly. Ale jinak je to takový 
v pohodě." 

Kája: „No asi už ne. Jako tu růžovou si taky už kluk vezme košili." 
Petr: „Ne. Růžová je třeba víc pro holky, ale jinak je to asi neomezený." 

Tereza: „No tak myslím, že barva modrá a černá jsou univerzální. Jakou pro 
všechny. A i kluci nosej růžovou, což mi ale přijde divný." 

Tomáš: „No já myslím, že růžová je holčičí, ale už se dá i použít. A nějaký 
takový metrosexuálové to můžou nosit. Já žádný růžový tričko nemám a ani bych si ho 
nekoupil." M.B.: „A jak bys popsal metrosexuála?" Tomáš: „No já nevím, takovej 
ulízanej, právě těsný trička, růžový trička, džíny. Tak nějak bych ho popsal." I když 

Tomáš tvrdil, že růžová barva je i pro chlapce, přesto měl v sobě určitý předsudek, který 

pramenil ze stereotypu rozdělení barev podle pohlaví. Tomáš popisoval situaci týkající 

se barev z vnějšku tak, jak jí vidí kolem sebe - chlapci nosí růžovou barvu. Sám se 

vlastně s takovým názorem neztotožnil a celý kontext růžové barvy ve spojitosti 

s chlapci od něj vyznívá poněkud hanlivě. 

Je velice zajímavé, kolik studentů uvádělo růžovou barvu při svém popisování 

rozdělení barev. Studenti měli hluboce zakořeněnou představu o tom, že růžová barva je 

holčičí. Tuto představu však museli konfrontovat s dnešní situací, kdy se barvy většinou 

nerozlišují a oblečení pro dívky a chlapce je vyráběno ve stejných barvách, záleží jen na 

tom, co je v aktuálním období módní, a pokud je to zrovna růžová barva, nosí ji dívky i 

chlapci. 
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Jiné barvy pro dívky, jiné pro chlapce 
V tercii se objevilo i několik studentů, kteří zastávali názor, že některé barvy se 

hodí na dívky a některé spíše na chlapce. V popisování situace opět mezi příklady 

převládala růžová barva. 

Kristýna: „No jak u koho. Třeba chodí kluk v růžovým tričku a že by byl teplej, 
to nevím. Třeba taková světle zelená, světle modrá, růžová se ke klukům nehodí." I u 

Kristýny se objevil předsudek o růžové barvě ve spojitosti s chlapci tak, jako již u 

některých jejich spolužáků. Byť ona sama pravděpodobně chlapce v růžovém tričku 

jako gaye nevnímala, v její odpovědi jsou známky celospolečenských předsudků. 

Kryštof: „No to možná trošku jo. Kluci nosej hodně modrou. A holky takový ty 
nosej růžovou." M.B.: „Jaký „takový ty"?" Kryštof: „ Takový ty, já nevím, já nemám 
rád takový ty barbíny." M.B.: „Jak vypadá barbína?" Kryštof: „No já nevím, růžový 
trička a všechno, nějaký kozačky. " Stejně tak, jako je například černá barva spojená se 

stylem Emo, může být růžová barva spojována s dívkami označovanými jako Barbie. 

Marek: „No tak třeba růžovou moc nevidím na klukách. Bledě modrou 
taky." M.B.: „ Ty máš na sobě bledě modrou mikinu." Marek: „No tak jo." 

Matěj: „ Tak holčičíje asi růžová, klučičímodrá." 
Nejednalo se o úplné rozdělení barev podle pohlaví, ale spíše o takové 

„tradiční" rozlišení, které si v sobě studenti nesli od dětství. 

3.6.3 Rozdíly v pojímání módy u dívek a chlapců 

Rozdíly mezi děvčaty a chlapci jsou dané jak biologicky, tak i kulturou, ve které 
vyrůstali a jejich sociálním prostředím. Dívky a chlapci se liší v mnoha ohledech. 
Vzhledem k tomu, jak studenti hovořili o oděvu a barvách, tedy že se většina dívek a 
chlapců shodovala, že rozdíly podle pohlaví v tomto nenacházejí, zajímalo mě, jaký 
celkový pohled studenti tercie mají na módu, jak pojímají odívání. Konkrétně, jak vidí 
dívky vztah chlapců kmódě a naopak. K tomuto tématu nebyly v rozhovorech 
specifické otázky, názory studentů se objevovaly během celého povídání, vyplývaly 
z kontextu. 

Kája: „No holky se chtěj víc jako vymódit a záleží jim na tom." 
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Matěj: „No že většina holek nosí takový to moderní oblečení, že jim záleží na tý 

módě." 

Marek: „ Tak u nás ve třídě kluci to nějak nehrotěj, je jim to jedno. A holkám o to 

jde asi víc." 

Studenti mezi sebou porovnávali obě pohlaví. Při hodnocení vycházeli ze 

zkušenosti se svými vrstevníky. Názory studentů se týkaly jejich spolužáků. Všeobecný 

předpoklad, že dívky se o módu zajímají více než chlapci, se zde potvrdil. 

Kačka: „Holky mají víc možností. Kluci nemusí řešit, jak co sladit." Kačka ve 

své odpovědi poukazovala i na to, že pro dívky existuje více druhů, typů oblečení. 

K tomu bych dodala, že i v obchodech s oblečením, kde jsou rozdělené sekce pro ženy a 

muže, je oddělení s dámským oblečením většinou mnohem větší. 

Sofie: „ Tak já myslím, že kluci u nás ve třídě to tak ještě neberou ty styly. Že 

choděj obyčejný." 

Valentýna: „No já nevím, já myslím, že klukům na tom nesejde, co si vezmou na 

sebe." 

Anička: „ Kluci na to dost pečou." 

Dívky v rozhovorech mluvily o chlapcích z tercie. Jejich výroky jsou si podobné, 

ve výsledku z rozhovorů vyplývá, že móda, odívání je chlapcům lhostejná. Z těchto 

rozhovorů vyplynulo, že krása, estetika je spíše doménou dívek. 

3.7 Shrnutí praktické části 

Výzkum ve třídě tercie soukromého gymnázia probíhal pomocí pozorování a 

rozhovorů. Po zanalyzování rozhovorů jsem došla k následujícím skutečnostem. 

Studenti se lišili v přístupu k módě, v pojímání oděvních stylů. Podle toho, co 

vyplynulo během rozhovorů i podle odpovědi na otázku, zda by mohli nějak zmapovat 

styly ve třídě, rozdělit třídu podle módy, se studenti rozčlenili do několika skupin: 

Studenti, kteří chodili oblékaní podle „svého stylu", studenti, kteří se ztotožňovali 

s určitým stylem, studenti, kteří odmítali dané styly, studenti, kteří neměli zájem o 

módu, studenti, kteří vyjadřovali oblečením to, kam patří, jaké skupině ve společnosti, a 

studenti, kteří střídali různé módní styly. K tomu, jaké oblečení studenti preferovali, 
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jaké styly oděvu, se vztahovala i tématika originality oblečení. I v tomto se studenti 

rozdělili, tentokrát podle dvou názorů. První z nich zněl, že chtějí být originální, osobití, 

odlišní od druhých. Ten druhý názor byl, že originalita se nemusí líbit druhým, nemusí 

být přijata, a proto raději splývají s většinou svých vrstevníků, aby mezi ně zapadli. 

Patřit mezi své vrstevníky je určitá norma, „společenská dohoda". Ke stylu oděvu 

patřila i otázka týkající se preference oděvních značek či naopak. Z rozhovorů 

vyplynulo, že značka je pro studenty opravdu důležitá. Některé značky patří k určitým 

stylům oblečení (Adio, Quiksilver). Pokud pro studenty nebyla důležitá přímo značka 

oblečení, záleželo jim na tom, aby nebylo oblečení od Vietnamců. 

Z výpovědí studentů bylo patrné, že při výběru oděvu na ně působí mnoho 

faktorů. Nejzásadnější vliv však měli osoby jim blízké - rodiče, sourozenci, spolužáci, 

přátelé z party. Pro některé ze studentů byla při nakupování zásadní cena oděvu. 

Financím tedy podřizovali svůj výběr oblečení. Ať už se studenti oblékali podle 

nějakého daného stylu, na módě jim záleželo či ne, pro všechny studenty byl 

nedůležitějším kritériem výběru oblečení komfort, pohodlnost oděvu. Tato potřeba 

pohodlí byla u studentů dána i tím, že trávili ve škole sezením větší část dne. 

Výzkum byl zaměřen na komunikaci studentů prostřednictvím oblečení. Této 

problematiky se týkaly i otázky směřující k tomu, co vše studenti oblečením vyjadřují, 

co lidé oblečením mohou vyjádřit. Studenti se shodli na tom, že oblečením druhým 

lidem mohou ukázat svou náladu nebo dát najevo, jaké mají koníčky, zájmy. Podle 

oblečení mohou poznat některá povolám lidí. Z oblečení usuzují například i na to, jak je 

člověk finančně zajištěný. V neposlední řádě z prvního dojmu podle oblečení hádají i 

povahu člověka, který před nimi stojí. 

Druhým velkým tématem rozhovorů byl vzhled. Zda je vzhled pro studenty 

důležitý, co vzhled určuje, zda ho hodnotí u druhých lidí. Vzhled studentů byl určován 

normami v oblékám, které jsou platné ve škole a v celé společnosti a také tím, co je 

normou ve vrstevnické skupině. Vzhled si studenti uvědomovali jako důležitý, protože 

ho druzí lidé hodnotí. I oni hodnotí druhé, oblečení má vliv zvláště při první setkání, při 

vytváření prvního dojmu. Studenti často říkali, že je pro ně důležitá povaha druhého 

člověka, jaký je uvnitř, a ne to, jak se obléká, jak vypadá. Přesto vzhled ovlivňuje nejen 

například výběr přátel, ale i výběr partnera. A studenti uváděli, že vzhled má vliv 
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například i v takových ohledech jako je hledání zaměstnání, respektive vzhled má vliv 

na přijetí do zaměstnání. 

K tématice vzhledu nepatří jen oděv a účes, ale i vzhled tělesný. Z rozhovorů se 

studenty se ukázalo, že i oni dbají o svůj fyzický vzhled, snaží se sportovat a pečují o 

své tělo kosmetikou. 

Z celého rozhovoru ktéto problematice vyplynulo, že fyzický vzhled, krása, 

péče o tělo, dobře vypadající oděv, stylový účes, celková úprava člověka jsou v dnešní 

společnosti důležitými atributy při prezentaci osobnosti, tyto jevy patří již k běžné 

„výbavě" člověka, který chce uspět ve společnosti. 

Téma, které naprosto volně vyplynulo z výpovědí studentů, byly projevy 

dospělosti prostřednictvím oblékání. Studenti nejrůznějšími způsoby - výběr oděvu, 

samostatný nákup, manipulování s financemi, u dívek líčení - dávali najevo 

osamostatňování se od rodičů a svou cestu k dospělosti. 

Během celého výzkumu, kdy probíhaly rozhovory, jsem pozorovala, jaké jsou 

rozdíly ve výpovědích dívek a chlapců. Výsledek vyzněl tak, že dívkám z tercie na 

módě více záleží a o oděv dbají více než chlapci. Problematikou genderu se zabývala i 

jedna z otázek v rozhovoru. Tedy zda studenti pociťují nějaké rozdíly v oblečení pro 

dívky a pro chlapce a zda rozdělují barvy oblečení na dívčí a chlapecké. V názorech se 

studenti rozcházeli. Někteří byli za „tradiční" rozdělení barev jako modrá pro chlapce, 

růžová a červená pro dívky. V odpovědích ponejvíce figurovala barva růžová. Ta by se 

mohla zdát poněkud kontroverzní. Pro některé je symbolem něžnosti, a proto by se pro 

muže nehodila. I na studenty zapůsobil genderový stereotyp a růžovou barvu u chlapců 

považovali za nevhodnou, neadekvátní tomuto pohlaví. Někteří studenti však 

poukazovali na to, že barvy rozdělené nejsou, jako příklad dávali právě také růžovou 

barvu, kterou v dnešní době nosí i chlapci. Co se rozdílů v oblečení týká, byť je sukně 

typickým dívčím oděvem, celkově se zdá, že studenti příliš rozdílů neviděli. Velmi 

častý byl názor, že dívky nosí běžně i chlapecké oblečení. Naopak, tedy kdyby si 

chlapec vzal dívčí oblečení, by to však bylo nepřípustné a i hanlivě hodnocené. V tercii 

jsou ale i studenti, kteří si stojí za tím, že oblečení je a mělo by být rozdělené na 

chlapecké a dívčí, módní průmysl ho tak koncipuje a i v obchodech jsou oddělené sekce 

pro dívky a chlapce. Zda se v těchto odděleních neobjevují stejné typy oblečení je již 

ale otázkou. 
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4. ZÁVĚR 

Vedení soukromého gymnázia mě přijalo kladně. Pedagogický sbor byl 

nakloněn mému výzkumu. Snadný přístup do školy mi umožnil setkávat se se studenty 

pravidelně po delší dobu, což mi otevřelo cestu k rozhovorům se studenty. 

Byť jsem si zprvu myslela, že pozorování nepřináší žádné výsledky, bylo 

důležité proto, aby si studenti zvykli na mou přítomnost a přijali mě do své třídy. 

Absolvování pozorování jsem ocenila i při analyzování dat z rozhovorů. Přínosem bylo 

to, jak jsem oděv studentů vnímala při pozorování já v konfrontaci s tím, jak o sobě ve 

vztahu k oblečení hovořili studenti. 

Teoretickou část jsem psala až po proběhnutí rozhovorů se studenty. Z odborné 

literatury jsem si tedy vybírala ta témata, která úzce souvisela s výzkumem a objevovala 

se během rozhovorů. Pojetí problematiky oděvu jako komunikačního prostředku ve 

vydané literatuře koresponduje s výsledky výzkumu. Tedy tak jako píše Mareš a 

Křivohlavý (1989), neverbální komunikace probíhá i prostřednictvím úpravy zevnějšku. 

To vyplívá i z rozhovorů se studenty o tom, že ve stylu oblečení dávají najevo svou 

osobnost, momentální náladu nebo koníčky. 

Tématika dospělosti se objevila během analyzování rozhovorů, nepatřila 

k připraveným okruhům, které jsem chtěla zkoumat. I Nelešovská (2005) píše ve své 

publikaci o tom, že takové symboly jako je například líčení, patří k projevům hledání 

dospělosti. Podobné projevy (výběr oděvu, finance, líčení) se objevily i ve výzkumu. 

Hodnocení je všudypřítomný jev, výrazný je však při vytváření prvního dojmu o 

osobě, kdy hodnotíme hlavně vnější vlastnosti člověka (vzhled, oblečení, účes). Na 

tomto se shodovali ve svých tvrzeních i studenti tercie. 

Nakonečný (1995) ve své knize píše o normách. Studenti mluvili o normám při 

rozhovorech o vzhledu. Na jejich vzhled mají vliv jak normy dané autoritou (společnost, 

škola), tak i normy vrstevníků. Projevily se normy v malých sociálních skupinách, 

jejichž dodržováni je důležité pro přijetí do takové skupiny. 

V některých ohledech výzkum potvrdil moje předpoklady. Studenti se oblékali 

ve stylu oblečení podle svých zájmů. Největší vliv měli na výběr oděvu vrstevníci a 

přátelé z party, přesto byl ještě znatelný názor rodičů. Vzhledem k věku studentů tercie 
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jsem očekávala i určité osamostatňování se od rodičů, které by se mohlo projevit 

v samostatném rozhodování při výběru oděvu. Očekávala jsem také to, že studenti 

budou, i když si to někdy možná neuvědomují, hodnotit vzhled druhých a vzezření 

druhého člověka bude ovlivňovat při prvním setkání jejich úsudek. I můj předpoklad o 

tom, že dívky více dbají o svůj vzhled a móda je zajímá více než chlapce se ve výsledku 

výzkumu ukázal. 

Během rozhovorů se však objevily i jevy, které mě velice překvapily. Studenti se 

ukázali jako vnímaví k signálům druhých, které jsou vysílány skrze oblečení. Shodli se 

na tom, co vše oblečením oni či druzí lidé vyjadřují. Také pro mě bylo překvapující, jak 

markantní jsou ve věku 14 let u některých projevy dospělosti a jejich rodiče jsou 

v těchto ohledech benevolentní. Jednalo se například o nakládání s financemi při 

nakupování oblečení. S projevy dospělosti souvisely i jiné jevy jako gelové nehty, 

posilování. Vůbec celé pojetí péče o tělo tak, jak ho popisovali studenti, a snaha nebýt 

tlustý je pod velkým tlakem medializovaného kultu krásy prezentovaného naší 

společností. Vše je samozřejmě ovlivněno mou zkušeností stím, jak vypadá život 

Mletých. Pokud mohu porovnat 8.třídu základní školy, kterou jsem navštěvovala ve 

svých 14 letech já a třídu tercie, vidím markantní rozdíly. Není to jen tím, že se liší žáci 

běžné základní školy a studenti soukromého gymnázia, ale i tím, že se stále více snižuje 

hranice dospělosti a v dnešním světě dětství mizí velice rychle a dospívající se musí 

vyrovnat s nároky společnosti mnohem dříve než předešlé generace. 

V závěru bych také ráda provedla srovnání výzkumu k bakalářské práci Oděv 
jako komunikační prostředek v dětském kolektivu a výzkumu doktorky Levínské, který 

byl publikován v knize Pražské skupiny školní etnografie Psychický vývoj dítěte od 1. 
do 5. třídy roku 2005. Kapitola Móda - starost o zevnějšek shrnuje poznatky 

několikaletého výzkumu na prvním stupni základní školy. Myslím si, že výsledky 

výzkumu v pátém ročníku základní školy jsou vzhledem ke stáří žáků nejadekvátnější 

ke srovnání výsledků výzkumu ve třídě tercie gymnázia. Právě studenti tercie se 

vyjadřovali v tom smyslu, že „svůj styl mají od primy", „na základce je ještě oblékala 
maminka". Což by odpovídalo věku přelomu 5. a 6. třídy. 

V obou výzkumech jsem objevila shodné poznatky. Stejně jako v mém výzkumu 

i ve výzkumu doktorky Levínské popisovali žáci období „ kdy se nechávali strojit od 
maminek". Dívky v šesté třídě výzkumného vzorku doktorky Levínské mluví o „výběru 
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oblečení a společném nákupu s rodiči". Objevuje se distancování od názoru rodičů a 

příklon k postojům vrstevníků. 

Pokud sleduji tématiku genderu, v obou výzkumech se studentky zaměřují na 

projevy ženství vodívání, dívky nosí oděv „aby se předváděly", kdežto chlapci volí 

volnější oblečení ve „skejťáckém stylu". Projevit emoce, náladu prostřednictvím oděvu 

je typičtější pro dívky. Pro chlapce jsou nepřípustné ženské prvky oblečení (například 

růžová barva). Pro obě pohlaví platí péče o pleť - kosmetika proti akné. Tato tématika 

se objevila i ve výzkumu doktorky Levínské, což je dáno věkem studentů, ve kterém se 

problémy s pletí objevují. 

Stejně jako ve výzkumu doktorky Levínské se i mezi studenty tercie objevují 

tací, kteří si vybírají určité módní styly či kulturu a identifikují se s ní, stylizují se. Na 

druhou stranu jsou studenti, kteří svou osobnost definují tím, že odmítají určité prvky, 

jsou „věrni" své osobitosti a ne módě nebo třídnímu konformismu. Byť ve svém 

výzkumu používám jiné rozdělení studentů podle odívání než doktorka Levínská, dalo 

by se říci, že v charakteristikách spolu tato rozdělení korespondují. Její „frajerky a 

dámy" a „frajery" bych přiřadila ke studentům z mého výzkumu, kterým záleží na 

módě, oblékají se do značkového oblečení, podle daných stylů. „Sportovkyně" a 

„sportovci" se také objevují v obou výzkumech, v mém výzkumu se projevují 

prostřednictvím oděvu právě moderní sporty jako golf nebo street dance. 

„Intelektuálky" a „ intelektuálové "jsou v mém výzkumu studenti, pro něž není oblečení 

zájmem, nezabývají se jím. 

Oba výzkumy potvrdily fakt, že oděv a vytváření image je prostředkem 

komunikace sokolím. Tato forma komunikace je dána tím, že předjímáme určité 

významy, máme představy o symbolech. 
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PŘÍLOHY 

Přepis rozhovoru s Františkou 

Přepis rozhovoru s Martinem 
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1.4.2008 

Františka 

13 let - tercie 

bydliště Praha 

bratr 9 let 

rodiče na ředitelství silnic a dálnic zkoumají vliv projektovaných silnic na životní 

prostředí - tatínek VŠE, maminka přírodovědecká fakulta 

rifle, oranžová mikina s kapucou, tenisky 

rozhovor proběhl během volné hodiny v klubovně 

Jak bys popsala, co máš dnes na sobě?3 

Popsala? Jak? 

Co máš za oblečení? 

Jako podle čeho? Mám džíny, tričko, mikinu. 

Proč sis to na sebe vzala? 

Protože je to příjemný. 

Co nosíš ráda? 

Džíny, mikinu a nějaký tričko, prostě ahy to bylo pohodlný. 

Jak bys popsala svůj styl? 

No tak hodně mixovanej... 

Co to znamená? 

Barevný hodně. Trička s hodně barevnejma potiskama. 

Takže nápisy, obrázky? 

No všechno a je to barevný. 

3 Tazatelka (Markéta Bartošová), kurzívou odpovědi studentů 



A jaký barvy? 

No úplně všechny, jen ne asi šedivá a černá. 

Hodně barev a co ještě? 

No já nejsem vyhraněná. Prostě když jdu do obchodu a něco se mi líbí a je to příjemný, 

tak si to koupím. Není to, že bych prostě chtěla jen něco. 

A máš v šatníku nějakou nejoblíbenější věc? 

A co to je? 

Mikina. 

Proč? 

Ona je taková jako že tyrkysová, hlavně je hrozně příjemná. A má na sobě takový 

kamínky. Hlavně se mi líbí, že je barevná, ta kombinace tyrkysový a oranžový. Takže to 

je moje oblíbený. 

A můžeš to nosit za jakýchkoliv okolností, na jakoukoliv příležitost? 

Máš nějak rozdělený oblečení na to, co nosíš doma, do školy, ven..? 

No je pravda, že mám trička, co nosím ven a pak takový ty vytahaný, reklamní, co nosím 

doma. 

Co by sis na sebe nikdy neoblíkla? 

Sukně. 

Takže vůbec nenosíš sukně? A proč? 

Vadí mi to. 

Vadí? A kraťasy nosíš? 



Nosím. Mě hrozně vadí pocit, že se někde ohnu a... Je to nepříjemný, takový nepohodlný. 

A vadí mi i dlouhá. 

A musíš si někdy sukni oblíknout? 

No měla jsem jí na imatrikulačním plese. To jsem měla i podpatky. Ale čím míň, tím lip. 
I šaty. 

Jsou ve škole nějaký pravidla, co se týká oblečení, účesu? 

No myslím, že ani nejsou. Ale určitě bych sem nešla v nějakým přeplácaným drdolu, co 
bych šla na ples. A asi ani v šatech. Jako v létě možná šaty jo, ale že bych sem šla 
v nějakejch plesovejch. 

Takže se rozhoduješ podle příležitostí. 

Vezmeš si někdy na sebe schválně něco, co není přípustný? Něco na protest? 

Hmm, tak určitě. Třeba tady paní vychovatelka - to je taková neoblíbená osoba. Tak 
jsme měli takový trička. Byly tam teda jenom monogramy, takže nikdo nevěděl, o koho 

No, a to si vymyslela vaše třída? 
No, ale to už bylo loni. Ale neměli to všichni. 

A jak to vypadalo? 

No měli jsme takový normální trička a tam bylo jak je ta značka zákaz, tak to přes její 

monogramy. Ale mělo to pár lidí tak dvakrát na sobě. 

Jaký způsobem získáváš oblečení? 

No tak dostávám od babiček, ale to není moc nositelný. Jinak chodím nakupovat 
s mámou nebo kámoškama. 

Takže chodíš s rodičema? 



No oni mi to platěj. Ale když jdu s tátou, tak on má hrozně tendence mi do toho kecat. 

Jako že mi vybírá věci, který bych si na sebe nikdy nevzala. Třeba saténovou červenou 

košili. Vždycky říká: „Jé to by ti slušelo". 

Takže táta chce, abys byla elegantní. 

No, ale po půl hodině pochopí, že to nemá cenu. 

A dávají ti rodiče peníze, aby sis něco koupila sama? 

No tak třeba mi mamka dá, ať si jdu koupit džíny. A pak když přitáhnu třeba mikinu, tak 

řekne, že příště by to chtělo ty džíny. 

A s kým chodíš nejčastěji nakupovat? 

S kamarádkama ze třídy. 

Ským? 

S Ester. 

Proč? 

No my se známe už hodně dlouho, takže víme, co se tý druhý líbí. A taky bydlíme blízko 

u sebe, takže spolu jezdíme od školy a ze školy. 

A tobě se líbí, jak se Ester oblíká? 

No, v zásadě jo. Ale ona občas nosí takový dost skejtový a mě přijde, že ona na to moc 

není. Jako ať si nosí, co chce. Ale myslím, že by jí slušelo, kdyby toho nosila míň. 

Takže na každého člověka se nehodí všechno. 

No to určitě ne. 

A kde nakupuješ nejvíc? 
Obchody? Retro, Zara, Reserverd, Terannova. 

V Terannově mají hodně těch barevných věcí. 



No to jo. A občas takový jako Kenvelo. A někdy mě právě táta zatáhne někam jako 

Lacoste. Ale mě se to hrozně nelíbí. A on: „ To si kup, to by ti slušelo". No, takže mám 

asi dva svetříky, ale ty vůbec nenosím. 

A mamka třeba takhle oblíkaná chodí? 

No mamka vůbec. Bydlíme na kraji Prahy a tam je les, takže tam nějak tak chodit ani 

nejde, takže mamka většinou džíny. 

A třeba šijete, dědíš oblečení...? 

Ne vůbec. 

A nakupuješ často, abys měla poslední novinky z obchodů? 

No to vůbec. Nakupuju, když mám čas, chuť a něco potřebuju. Ale že bych chodila a 

hledala to nejnovější oblečení, to ne. 

A máš představu, kolik utratíš za oblečení? 

No, viděla bych to tak na 4000 za měsíc. 

A kdo se ti nejvíc líbí ze třídy, jak se oblíká? 

No mě ani nikdo. Jako každej se oblíká nějak. A ať se každej oblíká, jak chce, já to 

respektuju, ale že by se mi někdo vyloženě líbil. 

A kdo se ti naopak nelíbí? 

Nelíbí...Tak třeba Karolína. Ona nosí takový to hodně batikovaný a namalovaný 
zvířátka. A já tohle nemám hrozně ráda. 

A myslíš, že ona má nějaký vzor, podle kterého se tak oblíká? 

Tak jako asi se v tom cítí dobře. No ona má hlavně mamku, která to dělá, takže tak. Ale 

mě se to nelíbí. 

A chodí někdo ve třídě podobně oblíkaný jako ty? 

Ani nevím. Myslím, že ne. 



Podle čeho se v oblečení řídíš? 

Barva, to nejvíc. A materiál. 

A oblíkáš se i, aby ses líbila? 

Aby ses líbila sobě? 

No to jo. Ale jak kdy. 

A klukům? 

Oblíkáš se i, aby tě ostatní nepomluvili? Myslíš, že lidi hodnotí podle oblečení? 

Mě je to jedno. 

Myslíš, že je oblečení pro kluky a pak holčičí? 

Ne, v dnešní době je to jedno. Potkávám holky, co maj velký kalhoty s rozkrokem po 
kolena. A vlastně co nosej kluci, nosej i holky. 

A co barvy? 

Tak vidím i kluky v růžovejch tričkách. Takže to už je taky jedno. 

Co kluci a dlouhý vlasy, co si o tom myslíš? 

No mě se to nelíbí. Jako ještě do těch 10 cm, ale pak... Někomu to sluší. Ale když vidím 
kluka, co má mastný vlasy, v tom lupy a má je po pás, tak si říkám: „Ježiš, ostříhej to ". 

Tak to není hezký ani u holek. 

No ale u kluků mi to nesedí prostě. 

Hodnotíš lidi, podle toho, co mají na sobě? 
No, když je neznám, tak jo. První dojem. 



A je pro tebe vzhled důležitý? 

Pro mě půl na půl. Tak třeba mám některý kamarády, který se oblíkaj, řekla bych ne 

moc hezky, ale zase, jak bych to řekla „psychicky" jsou na tom dobře, takže je to jedno. 

No jako je vzhled důležitej, ale není nejdůležitější. 

Nosíš nějaký věci k doplnění oblečení? Jako ozdobu? 

No tak pásky, ty moc ne. Mě je to jako takový nepříjemný, že když sedím, tak to tlačí. 
Pásky moc nemusím. Hodinky jo. Když se' mi k něčemu hoděj, tak si je vezmu. Kvůli 
času mám mobil. 

Je pro tebe důležitá značka? 

No jak u čeho. No jako že bych někoho viděla a měl nějakou značku a já si řekla, tak to 

je špatný, tak to ne. Ale když třeba vidím, jak má někdo na rameni kabelku a 100% 

poznám, že je to padělek, tak to mi přijde hrozný. To bych nemohla nosit, když by tam 

byl nějakej velkej zkomolenej nápis od Vietnamců. 

A pro tebe je důležitá značka? 

No podle mě ty dražší značky jsou hezčí. Když jsme někde v obchodě, tak si mi zásadně 
líběj nejdražší věci a ani se nemusím podívat na cenovku. Myslím si, že v těch dražších 
obchodech maj hezčí věci, ale jak v kterejch. Jako i v těch levnějších jsou hezčí. 

Sleduješ někde módu? 

No tak jako sleduju no, občas před spaní, když nemám co dělat, listuju časopisy. Takže 
vím, ale že bych se podle toho nějak řídila, tak to ne. 

A vezmeš si někdy na sebe něco, co je ti nepohodlný, aleje to hezký, hodí se to? 

Asi jak kam. Do školy ne. Ale nějakej ples nebo tak něco kulturnějšího, tak to asi jo. 

Myslíš si, že když má někdo rovnátka nebo brýle, že mu to kazí vzhled? 

Jako já sama mám nosit brejle a nenosím je. Ale je to, že mi to vadí, nosila jsem je 14 
dní, ale vadilo mi to. Jako někomu to sluší, někoho to dotváří. Ale když někdo nenosí 



brejle a pak je začne nosit, tak je to takovej nezvyk. No a rovnátka se mi strašně líbí. 

Když jsou na tom třeba barvený gumičky, tak je to i hezký. Rovnátka mi nevaděj, ale 

pokud v tom má někdo zbytky jídla... 

Věnuješ se nějak svojí postavě, že bys chodila cvičit, jedla zdravě ..? 

No tak vždycky tak dva dny. Ne, tak já hraju tenis, tak to se dost hejbu. No a pak s Ester 

chodíme třeba na kolo, brusle. Vždycky než se k tomu dohrabem... 

Na ten tenis máš asi speciální oblečení? 

No tak hlavně to musí být pohodlný, musí to bejt z materiálu, kterej odvádí pot a nesmí 

to škrtit. 

Tak já si vždycky představím tenistky v bílých sukýnkách. 
Tak tu mám taky, ale ono to pak spadni do tý antuky a už to bílý není. Ale já mám ještě 

modrou. Ta je lepší. 

Používáš nějakou kosmetiku? 

A jakou? 

Krémy moc ne, to nemám moc ráda. Ale jsou dobrý s tím olivovým olejem. A pak 

vždycky večer mám takovou vodičku od Vichy, ta je stahující a pak nějaký gely a pěny. 

A na líčení moc ne. 
A vlasy si nějak upravuješ? 

Občas šije žehlím, občas natáčím, ale jinak na to nemám moc čas. 

Všimla jsem si, že máš gelový nehty. 

No mě vadí, že se mi hrozně lámou, třepěj a musela jsem je mít co nejvíc zastřežený. Já 
už jsem je jako měla. Ono je to lepší i příjemnější. I kvůli vzhledu. 

A necháváš si dělat jen tu francouzskou manikúru nebo i něco barevně? 



No jak kdy, ty barevný věci a kamínky jsou hezký, ale ono se to oloupe a já nemám čas 

tam pořád jezdit. Tohle je takový hezký, dá se to nalakovat, odlakovat. 

Je to asi drahý co, já je taky měla. 

No tak já chodím na Černej most, tam je to ještě docela levný. Ona mi i mamka něco 

přidá. No ty první stojej vlastně 1000 a pak to doplňování 600. Je to lepší, než jít do 

obchodu a podávat prodavačce peníze, ona má krásný nehty a ty ty svoje schováváš. 

Co si myslíš o piercingu a tetování? 

No tak piercing mám. 

Jo? Kde? 

V břiše. A piercingy jak kde. Třeba se mi nelíbí ty roztahaný uši a tak. Jako když to není 
moc, tak se mi to líbí. Jako jazyk třeba taky ne. 

A chtěla bys ještě piercing? 

Ne. Jako už bych si přišla moc propíchaná. Už mám 4 dírky a to už je jako ... V jednom 
uchu 2, v druhým 1 a břicho. Už by mi to vadilo. Když to vidím, jak takový ty holky, 
červený vlasy, procvakaný ucho, dyť to musí vážit. 

A co tetování? 

Tetování samo o sobě se mi moc nelíbí. Ale líbí se mi, jak teďdělaj to UV tetování. 

Tak to vůbec nevím, co je. 

No oni dělaj, že je to vidět jen pod UV světlem, jinak vůbec. 

Tak k čemu to je? 

To je na nějaký diskotéky a takhle. Já to viděla, je to hrozně pěkný. Vůbec to není vidět, 
ale pak pod tím světlem to může bejt i barevný. Jsem viděla takovou fotku a tam měla 
holka holý záda a podél páteře čínský znaky a byly takový korálově červený. Tak to se 
mi líbí. Ale takový to klasický barevný. Když vidím nějakýho 60letýho pána, jak má 
vrásčitou kůži a na tom mořskou panu, tak to ne ... 



Myslíš si, že lidi posuzují druhý lidi podle oblečení? 

Já si myslím, že jo. Jak který. Některý jo, některý ne. 

Myslíš, že je vzhled pro život důležitý? 
To jo. 

V čem? 

No tak v určitejch ohledech, jako když si třeba hledáš práci a přijde tam na recepční 

nebo servírku krásná prsatá blondýna a obtloustlá šedesátiletá babka, tak koho asi 

vezmou a je jedno, jaký jsou. Takže v těhle věcech třeba. Pak asi kvůli seznamování je to 

důležitý. A první dojem no i mezi kamarádama, ale já je neposuzuju podle oblečení. 

Myslíš, že když se někdo neoblíká dobře, že ho můžou ostatní i zavrhnout? 

No tak jsou takový lidi. Ale já to nedělám a nemám tyhle ráda. 
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Martin 

14 let - tercie 

bydliště Odolená Voda 

sestra 16 let, to samé gymnázium 

maminka pojišťovací agentka - maturita, tatínek staví lešení - maturita 

rifle, červená mikina s kapucou a bílý nápis, pantofle 

krátké vlasy 

rozhovor proběhl o volnou hodinu v klubovně 

Jak bys popsal, co máš dnes na sobě? 

No já nevím, jako vždycky. Džíny a mikinu ze skejt shopu. 

Proč sis vzal zrovna dneska tohle na sebe? 

No já nevím, protože se mi to líbí. 

Dalo by se říct, že tohle je tvůj styl? 

No to je. 

A jak bys to popsal? 

No skejt. 

A co je to za oblečení? 

Víc takový volnější jako. Nic takovýho upraveného nebo takhle. 

Jak bys to odlišil od jiného stylu? Co je ten prvek skejtu? 
Podle značky. Nebo že je to snížený, že se džíny nosí níž. 

A od kdy chodíš takhle oblíkaný? 

No asi tři roky. 

A co nosíš nejraději? 



Asi tohle. Džíny a mikinu. 

Máš nějakou nejoblíbenější věc v šatníku? 

To asi ne. 

Myslíš si, že tak, jak jsi oblečený dnes, můžeš chodit kamkoliv, na jakoukoliv příležitost? 

No to ne. 

A kam ne? 

No asi na ples nebo na nějakou takovou akci. 

A co by sis tam vzal? 

No jako sako, kvádro, oblek. 

Máš nějak rozdělený oblečení na doma, do školy, na ven..? 

Do školy takhle to skejťácký, doma tepláky, prostě aby to bylo pohodlný a na nějaký ty 

akce sako nebo takhle něco nóbl. 

Myslíš si, že jsou u vás ve škole nějaký pravidla, která se týkají vzhledu? Nějaký zákazy? 

Myslím si, že v řádu je něco jako že bysme měli chodit upravený, ale jinak ne. 

Takže by vám všechno prošlo? 

Asi jo. 

Měníš i nějak různě styly oblečení nebo chodíš pořád v tom skejťáckým? 

Moc ne, asi jen tohle. 

Myslíš si, že se dá oblečením protestovat, vzdorovat? 

No asi když jsou na tom tričku nápisy, tak jo. 

A protestoval bys nějak proti škole? Proti paní ředitelce? 

Asi ne. 



A proti rodičům? 

Myslíš si, že můžeš oblečením vyjádřit svoje pocity, náladu? 

No asi jo, podle barvy. Když jsem smutnej, tak něco tmavýho, černý a když veselej, tak 

normálně, třeba červená. 

Jakým způsobem získáváš oblečení? 

Kupuju, v obchodě. 

A s kým chodíš nakupovat? 

S mamkou. 

A kde na kupujete? 

No v těch různejch skejt shopech. Třeba U Průhonu a takhle. 

A proč chodíš zrovna s mamkou? 

Tak ta vybere vždycky něco hezkýho, co mi sluší. 

A chodíš i s kamarádama? 

Jo občas, ale to spíš jen koukat. 

Šijete nebo dědíš? 

Ne to ne. 

A upravuješ si třeba oblečení? 

Nakupuješ oblečení často, abys měl poslední skejtový novinky? 

Tak často ne. 



Takže nakupuješ, když..? 

No když se mi něco vyloženě líbí. Ale že kdyby byla nová kolekce, takže bych to šel hned 

koupit, tak to ne. 

Máš i nějaký svoje peníze, za který si oblečení nakupuješ? 

Takže co se ti líbí, to si koupíš? 

A musejí ti to rodiče schválit? 

To ne. 

Máš představu, kolik za oblečení utratíš? 

Ne. To kupujou rodiče. 

Líbí se ti někdo ze třídy, jak se oblíká? 

Jo, třeba Tereza. 

A proč Tereza? 

Taky má podobný jako já. Takový skejťácký. 

Myslíš si, že má Tereza nějaký vzor v oblíkání? 

Nevím, asi ne. 

A je někdo ze třídy, kdo se ti vůbec nelíbí, jak se oblíká? 

To ne. 

A ty máš nějaký vzor v oblíkání? 

Já? Nemám. 

Kdo myslíš, že na tebe má v oblíkání největší vliv? 



To nevím. 

Takže myslíš, že tě nikdo neovlivňuje? 

Myslím, že ne. 

Co je pro tebe důležitý při výběru oblečení? 

Tak aby bylo pohodlný, nikde mě to neškrtilo. Aby mi to slušelo, bylo to hezký. 

Je důležitá značka? 

No asi jo no. Jako aby to nebylo něco od Číňanů. Aby to bylo něco, co je jako víc známý 

nebo víc „pravý". 

A proč? 

Asi aby to bylo kvalitní. 

Takže co je značkový je kvalitnější? 

No asi než jako od těch Číňanů a podobně to jo. 

Myslíš si, že někdo ze třídy chodí podobně oblíkaný jako ty? 

No... ze třídy... to asi ne... možná Kryštof - ve lkej. Nebo i Péťa - Petr. 

Takže oni chodí taky ve skejtovým? 

Jo. No spíš jako boty no. 

Takže co všechno nosíš skejtový? 

No i boty a batoh ... 

Oblíkáš se i kvůli tomu, aby ses líbil? 

No jo, no já nevím. 

Myslíš si, že je rozdělený oblečení pro kluky a pro holky? 

No je. 



A jak? 

No asi tím střihem a takhle třeba barvama. 

Co je pro holky? 
Něco jako hubenější, že to nejsou takový velký trička. 

A pro kluky? 

No opak. 

A jak jsou ty barvy? 

No ty už asi nejsou rozdělený. 

Co kluci a dlouhý vlasy? 

No jak u koho. Asi je lepší ty kratší. 

A kdy u kluka dlouhý vlasy? 

No tak jako když je má dlouhý kudrnatý, tak na něm můžou vypadat blbě, že kdyby je 

měl kratší, tak mu to víc sluší. 

Hodnotíš lidi podle toho, jak jsou oblečení, učesaní? 

To ne. 

Takže je ti to jedno? 

No to ne. Jako když má někdo roztrhaný kalhoty, tak si asi nebudu myslet, že má peníze, 
že je z nějaký vyšší to nebo že má dobrou práci. Nebo takhle. 

Takže myslíš, že oblečení vyjadřuje, kolik má člověk peněz? 

No tak to zas ne. Nebo jako trochu jo. Jako že když má nějaký roztrhaný hadry, tak je 
vidět prostě, že těch peněz nemá tolik jako člověk, co má sako. 

A myslíš, že lidi hodnotí druhý podle oblečení? 



No asi jo. Dneska je to důležitý. 

A co, v čem? 

Já nevím. Ale... Nevím. Tak jako vím, že kámoši, když někoho viděj, tak něco řikaj, 

hodnotěj ho. 

Tak proč myslíš, že je vzhled důležitý, z jakého důvodu to dělají? 

Nevím. 

A pro tebe je vzhled důležitý? 

No u mě jo, že bych nešel jako v nějakej hrůznejch. No a u jinejch je to taky jako 
důležitý, třeba aby nepřišli na nějakou schůzi v teplákách. Ale jinak jako ani ne. 

Myslíš si, že si lidi cíleně vytvářejí image? 

No asi jo. 

A jak to vypadá? Znáš někoho? 

Tak jako aby si líbili, že jo. 

Nosíš i doplňky, aby to dozdobilo oblečení? 

No to ani ne, spíš jako třeba pásek kvůli tomu, aby mi nepadaly kalhoty. 

Sleduješ někde, co se nosí za novinky? 

To ani ne. 

Dáš někdy přednost tomu, aby ti to slušelo, aby to hezky vypadalo, před tělesným 

pohodlím? 

No asi jo, na různý akce jako se předávaj ty ceny, tak tam jako nemůžu že jo. By bylo 

divný, kdyby tam někdo přišel v teplákách, který jsou pohodlný. 

Myslíš, že rovnátka nebo brýle kazí vzhled? 

Ne to ne. 



A jak bys to zhodnotil? 

I kladně. 

Věnuješ se nějak svojí postavě? Cvičení, jíst zdravě..? 

Co děláš? 
No sportuju. Jako že doma posiluju. A táta mě nutí jíst zdravě, takže zdravá výživa. 

A ještě nějaký sporty mimo doma? 

No ještě hokej hraju. 

A jako závodně nějak? 

Za Spartu. 

Hmm, včera vyhrála Slavie. 

Hmm. 

A jak vypadá zdravá strava? To je kvůli postavě? 

Ne to je jako zdravý, že chce táta jako abychom byli zdravý ze vnitř, jako tělo. 

K těm sportům, co se týká oblečení, tak na hokej asi dres a co posilování? 

No to si vezmu jako kraťasy, aby to bylo pohodlný a tričko normálně. 

A používáš i nějakou kosmetiku? 

A co používáš? 
No normálně mejdlo a šampón na vlasy. 

Co říkáš na tetování a piercing? 



No třeba jako jeden, tak je to hezký, ale když má někdo celej obličej od piercingu, tak se 

mi to nelíbí. No a jedno tetování třeba na rameni, ale když je něco velkého třeba přes 

celý záda, tak se mi to nelíbí. 

A ty bys něco chtěl? 

No možná něco malýho až budu větší, teď asi ne. 

A proč ne teď? 

Asi by mi to rodiče i zakázali a taky jako na těch malejch dětech nebo jako ne malejch, 

ale dětech to není hezký. 

Takže tetování patří na dospělý? 

No jako na větší no, aby jako to byl už chlap trochu no. 

Proč si myslíš, že by se mělo do společnosti chodit slušně oblečený? Proč to lidi 

očekávají? 

No to je prostě takovej nepsanej zákon. Prostě takhle do společnosti se chodí hezky a 
doma nebo na sport volnějc. 

Myslíš, že se dá vaše třída rozdělit podle stylů módy, nějak zmapovat. Když ty jsi třeba 

skejťák, jak jsi říkal, ještě s Kryštofem, Petrem a Terezou, tak co jsou ti ostatní? 

No většina tam jako nosí takový skejtový. 1 holky. A nebo třeba takovej Mates nebo Petr, 
těm je to jedno, vůbec na to neberou ohledy, jak choděj. A vůbec nějaký emo nebo 
takhle, to ne. 

A už nic jinýho? 

Hele a jak se teda rozlišuje takový to sportovní, co nosí kluci mikiny a kapsáče a pak to 
skejťácký, jak ty říkáš, že je pohodlný, volný a tak. 

No asi se to nerozliší ...No ale rozliší to ta značka samotná. Jako že Nike a Adidas jsou 
značky sportovní a jiný jsou skejťácký. 



Takže to mám chápat jako že značka předurčuje styl? 

No více méně jo. 

Hmm. A co se ti líbí na klučičím oblečení? Co je dobrý? Oproti holčičímu. 

No já myslím, že ty značky už to vyráběj dost podobně, jako že nic moc rozličnýho v tom 

nebude. 

Hm, takže bys nenašel nic ani na holčičím oblečení? 

No tak rozdíl je jasný, jako třeba šaty a sako. Ale jsou i holky, který normálně nosí 

klučičí oblečení jako trika, takže v tom žádnej moc rozdíl asi nebude. 


