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ÚVOD 

 

 Oděv doprovází lidstvo od počátku jeho existence, od narození člověka až do 

jeho smrti. „Spojuje zvláštním způsobem kolektivistické snažení po jednotě a 

sounáležitosti s individualistickou touhou po odlišování a změně. Uplatňuje se zde 

zájem na všeobecnosti, trvání a jednotnosti, ale i zájem na jednotlivosti, změně a 

zvláštnosti. Oděv se stal významnou součástí identity jedince a jeho integrity do 

určitého společenství lidí, průsečíkem individuality svého nositele i procesů 

ekonomických, sociálních, estetických, ideologických probíhajících ve stávající 

společnosti.“ (Zítek, 1962, str. 10) Oděv tedy jedinci umožňuje vyčlenění, podtržení 

jeho individuality a současně mu zajišťuje splynutí s okolím, formální připojení ke 

stejně postaveným členům sociální skupiny. Je to jedna z možností člověka, jak se 

zařadit nebo naopak odlišit.  

Prostřednictvím svého oděvu komunikujeme s vnějším světem, a tak oděv 

spoluvytváří naši osobnost v očích druhých a možná také ovlivňuje to, jak 

přemýšlíme sami o sobě. Koucká (2007) se domnívá, že to jak smýšlíme, jak se 

chováme a jak vypadáme, spolu souvisí. Oděv je rovněž specifický výrazový 

prostředek člověka, který je možno pozorovat i na dálku. Zítek (1962) zdůrazňuje,  

že mnohdy častěji než jsme ochotni si připustit, jsme posuzováni dle svého oblečení, 

jelikož náš šat mluví řečí všem srozumitelnou, mnoho prozrazuje, avšak ještě více 

naznačuje. Aniž s člověkem promluvíme jediné slovo, říká nám jeho oděv o něm 

mnoho věcí, například o jeho věku, třídní příslušnosti, profesi, vkusu, bohatství apod. 

Oděv může sloužit i k zamaskování vlastní identity, k podání nepravdivých 

informací o sobě druhým lidem. Oděv může být tedy používán i jako maska pravé 

identity. 

 

Specifickým druhem oděvu je uniforma. Vzhledem k probíhajícím debatám,  

k mému zaměření studia a kladnému vztahu k módě, jsem se rozhodla podrobněji 

prozkoumat problematiku školních uniforem. Laická i odborná veřejnost (např. na 

www.rozhlas.cz, 1. 9. 2005, www.blesk.cz, 2. 3. 2010) zejména zdůrazňuje sociální 

aspekt školních stejnokrojů, který má vést k zlepšení sociálního klimatu ve škole. 
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Avšak psychologické aspekty (zejména identitní hledisko) jsou spíše opomíjeny. 

Proto jsem si za cíl diplomové práce stanovila zmapovat: 

a) Historický vývoj uniforem, zvláště pak školních, který je naplňován 

v prvních kapitolách 

 a dále v empirické části analyzovat: 

b) funkce školních uniforem, které adolescenti zmiňují 

c) identitní aspekty, které se objevují v průběhu skupinových 

rozhovorů na téma školních uniforem 

d) případné rozdíly mezi těmito aspekty u studentů 3 gymnázií. 

 

Data, které rozebírám v empirické části diplomové práce, jsem získala 

z podrobných rozhovorů na téma školní uniformy se třemi skupinami studentů z 2. 

ročníků gymnázií (věk 16 – 17 let). Diskusi jsem vedla na gymnáziu, kde je nošení 

školních uniforem povinné po dobu vyučování pro všechny studenty (Gymnázium 

Open Gate v Babicích), dále kde si nošení školních uniforem jen při výjimečných 

událostech školy zvolili sami studenti (Gymnázium v Dubí), a kde školní uniformy 

nejsou vůbec zavedeny (Gymnázium v Uherském Hradišti).  
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1. K HISTORII PROBLEMATIKY UNIFOREM A JEJICH FUNKCÍ M 

 

Obtížná dostupnost informací o tématu školních uniforem mě nutila seznámit 

se s jeho historií a pochopit jeho souvislosti. Proto jsem se rozhodla věnovat se i 

problematice uniforem na obecnější úrovni. Pokusila jsem se definovat, co je 

uniforma, vyčlenit různé druhy uniforem, nastínit jejich vývoj napříč historií a 

poukázat na jejich různé funkce.  

 

1. 1 Vymezení a definice uniformy 

 Nejprve se zaměřím na vymezení pojmu uniforma prostřednictvím slovníků a 

pak se pokusím o určité shrnutí. 

Slovo uniforma neboli jednotné oblečení je odvozeno z latinského uniformit, 

což znamená prostý, jednoduchý, stejného tvaru, jednotný. Skládá se ze dvou částí a 

to z uni- (latinsky jeden, jedno-, stejno-) a ze slova forma (latinsky tvar, způsob, 

vzorec), jež značí způsob, jak „částky nějakého celku jsou složeny ve spolek, tedy 

souhrn určitých vztahů, poměrů částek vnímaného objektu.“ (Reisenauer, 1983, str. 

221) Odtud je odvozeno i slovo uniformita znamenající stejnost, jednotnost, 

monotónní a fádní podobnost.  

Českým překladem mezinárodního slova uniforma je stejnokroj neboli 

rovnošat (termín používaný v období Národního obrození). Toto sousloví je složeno 

ze dvou částí: stejno- poukazuje na jednotu a slovo kroj označující oděv 

charakteristický pro určitý kraj, dobu, organizaci a podobně. Zítek (1962) uvádí, že 

stejnokroj není pod vlivem rychlé proměny módy a nemá rád větší odchylky od 

předepsané formy, tzn. zásadní rozdíly u kroje téže oblasti jsou nemyslitelné. 

„Vyvinul se ze způsobu života v určitých historických a společenských podmínkách, 

z tradice zvyků a v nich se formoval a diferencoval.“ (Staňková, Baran, 2002, str. 3) 

Uniformami se ve své práci zabývá i Skarlantová (2007). Tvrdí, že je 

uniforma znakem určité skupiny lidí, tedy smyslově vnímatelným jevem, který 

zastupuje a prezentuje jiné jevy, odkazuje na vlastnosti a vztahy skutečnosti nebo 

vědomí. Je důležitým nástrojem mezilidské komunikace. Jako znak by měla být 

uniforma pro příjemce snadno přijatelná, rozlišitelná a hlavně srozumitelná. To je 
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dáno jednoznačností znaku, tedy tím, že se vztahuje k jedné sémantické rovině, 

odkazuje k jednomu specifickému významu. Znaky a symboly v odívání mají 

zvláštní významnou úlohu, jelikož podávají rychlou a srozumitelnou informaci tím 

nejdostupnějším způsobem, tedy vizuálním obrazem.   

Samotné slovo uniforma je definováno jako „jednotný oděv stanovený 

zpravidla předpisem platným pro určitou skupinou lidí.“ (Reisenauer, 1983, str. 223) 

Tuto definici považuji za nejvystižnější. 

V československé encyklopedii je uveden stejnokroj jako „šat stanoveného 

materiálu, střihu a barvy označující příslušnost jejího nositele k určitému povolání či 

organizaci.“ (Malá československá encyklopedie, V. svazek, 1987, str. 123) 

Podobně Skarlantová (2007) ve své knize uvádí, že uniforma je sjednocený 

oděv vytvořen za účelem jednotného vzhledu vzájemně odlišných lidí. 

Pokud shrnu informace získané z těchto encyklopedií, mohla by definice znít 

následovně: „Uniforma či stejnokroj je jednotný oděv předepsaný pro určitou 

skupinu lidí, kde je potřeba stejného vzezření vzájemně odlišných lidí a podle něhož 

je možné určit povolání či příslušnost jejího nositele k určité organizaci.“ 

 

1. 2 Druhy uniforem a historie jejich vývoje 

 
Historici nevědí, kdo přišel původně s myšlenkou, jak pomocí stejného 

oblečení odlišit příslušníky určité skupiny od ostatních. Možná to byli právě kněží 

dávných kultů, kteří užívali stejnokroje při slavnostech pořádaných pro jejich 

božstva. Jisté je, že něco jako první uniformy nosili již římští vojáci, kteří měli 

uniformní předpis, kdy museli nosit krunýře, chrániče paží a holeně. Každá pěchota 

měla svůj znak na štítu a stejné zbraně, avšak stále neměli uniformu, takovou jakou 

známe v dnešní době, ale jen unifikované výstroje. (Malá československá 

encyklopedie. IV. svazek, 1962) 

Kutílková (2008) ve svém díle uvádí, že ve Středověku jednotný oděv zůstal 

jen v duchovní oblasti, vojáci již uniformy nenosili, každý bojoval v tom, co měl na 

sobě, nanejvýš se označovali barevnými páskami na brnění. Tato různorodost oděvu 

bojujících armád, jen s rozlišením příslušnosti k jednotlivým plukům pomocí 

barevných šerp, vydržela až do třicetileté války. Úprava vzhledu vojáků byla totiž 
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ovlivněna ekonomickými možnostmi majitelů pluku.  Od roku 1670 zavedl pro své 

vojáky povinnost prezentovat se při generálních přehlídkách v jednotném oděvu 

francouzský král Ludvík XIV. Uniformy se v pravém slova smyslu začaly užívat až 

koncem 17. století, kdy stát začal cílevědomě pečovat o materiální zajištění vojsk, 

tím pádem převzal péči o vyzbrojování a vystrojování vojáků stálé armády. Vliv na 

masivní výrobu uniforem měl i rozvoj manufaktur. 

 

 
           Obrázek č. 1 - vojenské uniformy z 19. Století 

 

Pomocí vojenských uniforem bylo možné jednotlivé pluky rozlišit (pomůcka 

pro organizační struktury vojska), vojáci se také tímto odlišovali od civilního 

obyvatelstva. Měly také zakrýt sociální rozdíly mezi vojáky, aby nedocházelo 

k zbytečným šarvátkám a násilí uvnitř pluku. Psychologickým důvodem pro 

zavedení uniforem bylo, jak uvádí Skarlantová (2007) to, že jednotný oděv vytváří 

vizuální jednotu celku a symbolizuje jeho ideovou jednotu, jeho nositelé se stávají i 

nositeli jedné myšlenky. Tyto myšlenky a ideje jsou nadřazeny jejich individuálnímu 

osudu, tím pádem je individualita nositele uniformou záměrně potlačena až 

eliminována. To má na jedince určité psychologické následky, jelikož již necítí 

osobní odpovědnost za své jednání, získává anonymitu, což pro vojáka mělo 

„ochranný“ účinek před jeho svědomím.  

Za Napoleona se uniforma stala odznakem oddanosti úspěšnému vojevůdci, 

vyjádřením loajality k vládnoucí politické moci, znakem prestiže a sounáležitosti 

jednotlivců, kdy uniformu nosili i vysloužilí vojáci, aby vyjádřili svou politickou 

příslušnost a věrnost. Vojenské stejnokroje měly v lidech vyvolat důstojnost, jelikož 

„svým střihem a upnutím narovnávaly tělo, nutily k pevnému kroku a ovlivňovaly 
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tempo a rytmus pohybu vojáka a tím dodávaly jejímu nositeli a jeho okolí dojem 

pevnosti, síly a sebevědomí, což v nepřátelích mělo budit hrůzu a obavy.“ (Zítek, 

1962, str. 45)  

Vývojem vojenských uniforem se zabývá i přední česká odbornice na 

tématiku odívání Jana Máchalová (2005). Ve své práci poukazuje na „Zlatý věk“ 

vojenských stejnokrojů (18. a 19. století). V té době v Evropě existovalo až několik 

tisíc druhů uniforem, kdy uniformy začaly ovlivňovat i civilní módu a naopak. 

Začínají se objevovat luxusní důstojnické uniformy, které dosahovaly takové 

okázalosti, že musel být vydán dekret proti této přemrštěnosti např. zdobit klobouky 

umělými květinami, užívat krajky, drahokamy a brože. Nástup rychlopalných děl a 

automatických zbraní vedl k radikálním změnám uniforem. Od 1895 se začaly 

vojenské stejnokroje přizpůsobovat pohybu v terénu, kladl se důraz na jejich 

funkčnost a materiál, z těchto důvodů se stávají jednodušší a více strohými.  

Ve 20. století je možné zaznamenat obrovský úpadek vojenských uniforem, 

které se staly symbolem násilí a nespravedlnosti, omezenosti jejich nositelů, kteří 

rezignovali na vlastní myšlení a připojili se k většině, která páchala ty nejhorší 

zločiny např. Hitlerjungend. Proto je možná i dnes postoj veřejnosti ke školním 

uniformám stále značně negativní. 

 

 
          Obrázek č. 2 - vojenské uniformy      

 

V předchozích odstavcích jsem se věnovala vývoji vojenských uniforem, nyní 

bych se ráda zmínila o stejnokrojích vyskytující se v klášterech. Již od 10. Století 

p.n.l. se začaly objevovat „klášterní uniformy“, tedy mnišské a jeptišské roucho a 

kněžské oblečení. Byly výrazem autority, negovaly sexualitu, jelikož se jednalo o 
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dlouhé neokázalé oděvy zakrývající celé tělo. „Oděv také zdůrazňoval akt modlitby a 

spojení s nadpřirozenými a duchovními silami. Uniforma podle barvy také 

zviditelňovala hodnosti, hierarchii a přístup k bohatství.“ (Rubinstein, 1995, str. 137) 

 

 
Obrázek č. 3 – klášterní oděv 

 

Dle Kybalové (2004) se ke konci 17. století začaly objevovat i jakési formy 

uniforem u úředníků, řemeslníků, jež neměly tak vyhraněný charakter jako vojenské 

uniformy. Sloužily k odlišení hodností, nadřízenosti a podřízenosti, staly se 

odznakem příslušnosti k určité instituci, symbolem pravomoci, kterou její nositelé 

oplývají. Na těchto stejnokrojích byly různé výšivky, prýmky či knoflíky, které 

neměly jen funkci ozdoby, ale pomáhaly určovat hierarchii na společenském 

žebříčku. Obzvláště pokud její nositel vykonával řemeslo, kterého si společnost 

vážila, měla uniforma i reprezentační charakter. 

V dnešní době mají stále určitá povolání své uniformy sloužící jako pracovní 

oděvy, například u policistů, letušek, železničářů, kuchařů, lesníků, lékařů a 

zdravotních sester. Kybalová (2004) píše, že vznik uniforem doktorů a sester se 

datuje od konce 18. století, kdy dochází k rozvoji samotných nemocnic. Byly 

inspirovány oblečením řádových oděvů. Avšak české sestry začaly nosit uniformu až 

v roce 1918. Užívaly dva typy uniforem, pracovní a pro slavnostní příležitosti. „Díky 

tomu, že postavení diplomových sester v meziválečné společnosti bylo vysoké a ve 

společnosti se těšily velké prestiže, byly na své uniformy hrdé.“ 

(http://.referaty.superstudent.cz/ostatni/vznik-a-vyvoj-sesterskych-uniforem510.html, 

4. 6. 2005) Postupně se toto oblečení začalo přizpůsobovat dobové módě. Délka šatů 

se zkracovala, černé punčochy se nahradily bílými ponožkami, skládané čepce 

stylovými síťkami. Dnes se již tyto uniformy přestávají nosit. Zejména na Západě 
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můžeme vidět tento liberální směr, kdy zůstávají jen známé bílé pláště, které 

v minulosti byly znakem profesionálnosti a vědeckého přístupu, avšak dnes se 

nezřídka objeví i oblek s kravatou. 

 

 
Obrázek č. 4 – dnešní podoba oděvu personálu nemocnice  

 

Z toho, co jsem zmínila v předchozím textu, vyplývá, že uniforma jako 

profesní oděv je vysoce praktickou záležitostí. Je možno konstatovat, že se jeví jako 

přínosné, pokud má člověk možnost poznat v obchodě na první pohled, kdo je 

zaměstnanec, či například v nemocnici, kdo je odborný personál. V současné době 

čím dál častěji zavádějí firmy pro své zaměstnance jakési typy profesních uniforem 

tzv. dress code neboli kodex konzervativního oblečení, jejichž problematikou se 

zabývá například Koucká (2007) a Skarlantová (2007) ve svých publikacích. U mužů 

je tvoří oblek a u žen kostýmky. Hlavní filozofií je pomocí profesionálního vzhledu 

deklarovat loajalitu zaměstnance s firmou. Oblečení zaměstnanců je unifikováno tak, 

aby spoluvytvářelo dobrý image firmy. Tato firemní uniforma bývá zavedena často 

v dynamických moderních firmách, kdy se stává pro jejich nositele symbolem 

prestiže a ctižádosti. Avšak tam, kde je tvůrčí atmosféra a originalita základní 

podmínkou úspěchu firmy, se tento konformní oděv zásadně nepoužívá. Objevuje se 

tedy ve firmách, kde zaměstnanec neprosazuje sebe, ale výrobky či služby firmy, 

jelikož dobře oblečený člověk působí na klientelu více seriózně a důvěryhodně, což 

zpětně může pozitivně působit na sebevědomí zaměstnance. Určité firmy i přes shora 

uvedené nechtějí na své klienty působit příliš konzervativně a chtějí dát svým 

zaměstnancům více volnosti, a tak zavádějí tzv. „Casual Friday“ neboli „volný 

pátek“, kdy mohou zaměstnanci přijít do práce v neformálním oblečení. Avšak to 

neznamená, že mohou přijít v otrhaném špinavém oděvu, stále musí vhodným 
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způsobem reprezentovat firmu. S něčím podobným, jako je Casual Friday, je možné 

se setkat na školách, kde je povinné nošení školních uniforem po celou dobu 

vyučování. Například na Gymnáziu v Babicích se po několika prvních týdnech 

výuky opustilo od nošení uniforem na kolejích po vyučování, a tak studenti mohou 

chodit po vyučování v objektu školy ve svém neformálním oblečení. 

 

1. 3 Přirozená uniformita 

Tzv. spontánní uniformita (název přebírám od Skarlantové 2007) není 

uniforma v pravém slova smyslu. Přesněji jde o styl oblékání, o přirozenou 

uniformitu v odívání, která je výrazem názorů či aktivit sdílených určitou skupinou 

lidí. Vyjadřuje příslušnost k určité sociální skupině, která s sebou nese určité 

uniformní oděvní prvky (Brožová, 2009). Vnější formy vyjadřování jsou oboustranně 

provázané se způsobem myšlení, s hodnotami a názory určité skupiny. A tak stejná 

názorová orientace či životní styl vede ke stejným vnějším projevům (odívání), které 

unifikují v různé míře příslušníky této skupiny. 

Proces napodobování má velkou společenskou závažnost, jelikož tvoří most 

mezi individualitou jedince a kolektivem lidí, v němž jedinec žije. Touto přirozenou 

cestou nápodoby vzniká unifikovaný oděv určité komunity lidí (např. hiphopeři, 

skinheads, ale i subkultura dospívajících, která se pomocí této přirozené uniformy 

vymezuje vůči skupině dospělých). Ponechává však jedinci určitý prostor k projevení 

individuality pomocí originálních variant a kombinací různých prvků, jelikož tento 

přirozený uniformní oděv není z vnějšku diktovanou normou. „Vznikají spontánně 

na základě shody a dobrovolné příslušnosti k idejím, tedy oděvní znaky určité 

společenské skupiny se stávají znakem dobrovolné příslušnosti jedince k této 

skupině.“ (Skarlantová, 2007, str. 154) Zároveň umožňují okolí identifikovat jedince 

jako člena konkrétní skupiny (čím více stabilních rysů oděvu jedinec použije, tím 

výrazněji je okolím rozpoznáván jako člen určité skupiny). 

 Přirozená uniformita v oděvu může vycházet ze stejného sociálního statutu, 

který vychází z podobného pracovního postavení. Příkladem může být oblečení 

továrních dělníků na začátku 19. století, kdy se normou v odívání staly kalhoty, 
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košile, čepice se štítkem. Skarlantová (2007) se domnívá, že to mělo pomoci stírat 

věkové rozdíly pracovníků, tím pádem podpořit zařazení velmi mladých pracovníků, 

jelikož přijali oděv dospělých. Tento pracovní oděv byl i vysoce funkční, svým 

materiálem i střihem usnadňoval činnost, kterou v ní jedinci vykonávali. Jiným 

důvodem spontánní uniformity může být vyjádření ideového zaměření (hippie, natur 

styl). Může být výrazem členství v určitém klubu (fotbalový fanoušci), oddílů (skaut) 

či preferencí určitých hudebních žánrů či skupin (punk či hiphop). To se poprvé 

vyskytlo v meziválečném období ve spojení s tehdy novým hudebním žánrem 

jazzem, po 2. světové válce s rock´n´rollem, kdy se mladí chtěli podobat stylem 

odívání svým hudebním idolům. Dnes určitý styl odívání může sloužit jako symbol 

vyjadřující životní postoj nositele, je to výraz individuální svobody určité vrstvy 

mládeže. 

                 
Obrázek č. 5 a 6 – styl odívání „skinhead“ a „hippie“ 

Ivan Hoffman (2005) z Radiožurnálu se zabýval touto tématikou i ve svém 

článku. Tvrdí, že dětský vkus, který je pod vlivem reklamy a časopisů pro teenagery, 

vede děti spontánně k uniformitě. Samotné značky a životní styl totiž spojují určité 

společenské skupiny a mohou tak vést až k masové módě čili k jisté spontánní 

uniformitě, která má však díky každému nositeli určitý nádech individuálnosti. Díky 

této přirozené uniformitě (pomocí níž se vyjadřuje příslušnost k nějaké skupině), 

začíná být představa školních uniforem i v České republice přijatelnější. 

1. 4 Funkce uniforem 

Odborníci (Rubinstein, 1995) uvádějí, že nošení uniforem by mělo být spjato 

s určitým zdůvodněním, tradicí, a člověk oděný v uniformě by měl být pyšný na to, 
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že je jejím nositelem. S tím souvisí i otázka, jaké funkce mohou obecně uniformy 

plnit.  

Hlavní funkcí uniforem je pravděpodobně funkce diferenciační a identifikační 

(uniforma jako prostředek vnějškové společenské diferenciace). Obecně móda 

umožňuje jedinci vyčlenění, podtržení jeho individuality a současně mu zajišťuje i 

splynutí s okolím či formální připojení ke stejně postaveným. Uniformy jsou prvkem, 

který je užíván organizacemi k rozlišování členů od nečlenů, stává se profesním 

znakem, tedy možností, jak rozpoznat, kdo k jaké skupině patří. 

Další je funkce organizační. Uniformy umožňují vizuálně strukturovat členy 

ve skupině, rozlišit, kdo má ve skupině vyšší či nižší hodnost. „Je prostředkem k 

centralizaci autority, hierarchie a znakem dosažení určitého stupně dovedností.“ 

(Augusta, 2007)  

S postupem doby se k těmto hlavním funkcím přidávaly i další, které byly 

později neméně důležité. Například studenti Filosofické fakulty UK 

(http://pedagogika.ff.cuni.cz/pages/cze/katedra/opengate-vyzkum.doc, 4. 5. 2006) ve 

své práci poukazovali na reprezentační funkci, kdy jedinec díky své uniformě dává 

najevo celé společnosti, že přijal normy, hodnoty, názory a cíle organizace. 

Uniformy určité skupiny (např. policistů, lékařů apod.) tedy informují, jaké názory, 

výkony a chování může společnost od jejich nositelů očekávat. Dávají členům určitá 

práva, ale i jasně definované povinnosti. „Skrze uniformu se práva skupiny lidí 

přenesou na jednotlivce, který ji hájí a reprezentuje a samotná organizace zase 

přebírá ochranu a odpovědnost za uniformovanou osobu a její vedení. Díky uniformě 

je také potlačena oddanost i k jiným organizacím, než je ta, jejichž uniformu nosí.“ 

(Rubinstein, 1995, str. 139) 

Další funkcí vyčleněnou ve výše uvedené práci je funkce prestižní. Pokud 

lidé patří k nějaké skupině, která je vnímána jako elitní a společensky výjimečná, 

umožňuje právě uniforma prožívat pocity hrdosti a sounáležitosti k této skupině lidí 

na veřejnosti, jelikož pomocí uniformy dává člověk najevo, že právě k takové 

skupině patří. Díky tomu dochází ke zvyšování sebevědomí. Uniformy by měly 

povzbuzovat k tomu, aby její nositelé pracovali a konali v zájmu dané skupiny než ve 

svém vlastním zájmu, a tak se zvyšovala možnost skupiny vykonávat úkoly lépe, což 

se zpětně podepisuje na prestižnosti organizace. Avšak z individuálního pohledu 
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může být nošení uniforem vnímáno jako potlačení individuality osobitosti, 

podporování konformity. 

Rovněž evokují vzájemnou rovnost mezi jejími členy, zvyšují loajálnost se 

skupinou, slouží k integraci nositele uniforem do skupiny, protože uniformita zjevu 

odporuje jedinečnosti a zdůrazňuje jednotu. Tedy plní funkci stírání 

socioekonomické rozdílnosti členů určité skupiny. 

Další funkcí zmiňovanou již v díle O. Zítka (1962) je funkce estetická. Šat 

poukazuje na dobrou tělesnou a duševní kulturu svého nositele.  

Skarlantová (2007) zdůrazňuje, že oblečení bylo vždy jedním z prostředků, 

jak viditelně, názorně a rychle manifestovat názorovou orientaci nositele. Tedy dle 

označení Macka (1999) jde o funkci sdělovací a komunikační. Pomocí uniformy 

může její nositel informovat okolí, k jaké instituci náleží, a prezentovat stanoviska 

této instituce na veřejnosti. Uniforma tak může sloužit jako prostředek rychlé 

diagnostiky ideových postojů, názorů a hodnot nositele školní uniformy. Nositel 

oděvu (bomber, upnuté modré džíny, kanady, bílé triko a vyholená hlava) spojeného 

s určitou symbolikou se řadí do určitého názorového proudu (skinheads). Například 

ve Velké Francouzské revoluci jednotné oblečení pomohlo naplnit potřebu 

symbolického vyjádření rovnosti a zastávání stejného názoru, např. nenávisti              

ke šlechtě.  

Určitý styl odívání je tedy statutárním znakem, na jehož základě 

předpokládáme, že lidé se stejným stylem odívání budou sdílet i stejné názory a 

hodnoty. „Všichni hledáme spřízněné duše a spíše je najdeme mezi těmi, kdo zastává 

podobný styl, než mezi těmi, jejichž oblečení mluví jiným jazykem.“ (Fisherová – 

Mirkinová, 1996, str. 116) Avšak interpretace oděvu z hlediska názorové orientace 

nemusí být vždy stoprocentní. Někdo může nosit oděv typický pro určitou skupinu 

lidí jen proto, že je mu pohodlný, ne proto, že by zastával stejné názory. 

Sakralntová (2007) rovněž zdůrazňuje, že uniformy mohou sloužit zejména 

od dob Průmyslové revoluce jako ochranné a praktické oděvy. Zejména ve velkých 

továrnách, kde bylo vhodné mít oděv z nenákladného, pevného, ale lehkého 

materiálu, který by chránil jejich nositele před úrazy a nepříznivými vlivy 

pracovního prostředí. Takový oděv mohl být vodotěsný, regulovat tělesnou teplotu, 

odpuzovat prach a nečistoty apod.  
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Poslední funkce uniforem, která byla zmiňována v  odborné literatuře, je 

kultivační. Nositelé uniforem jsou díky nim rychle na veřejnosti rozpoznatelní, což 

může vést k tomu, že se chovají seriózněji a kultivovaněji, než kdyby byli oděni 

v civilním oděvu. Protože se v uniformách chovají tak, aby svou instituci, kterou 

uniformou prezentují, nepoškodili. 

Shora uvedený výčet funkcí je výčtem pouze demonstrativním, tj. nikoliv 

taxativním. Jedná se tedy o některé z funkcí, které mohou či naopak nemusí 

stejnokroje či uniformní oděv naplňovat. Je samozřejmé, že se vyjmenované funkce 

mohou různě překrývat a splývat. Následující kapitolu již zaměřuji na problematiku 

školních uniforem. 

 

 
Obrázek č. 7 – policejní uniformy 
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II. HISTORIE ŠKOLNÍCH UNIFOREM 

2. 1 K vývoji školních uniforem ve světě  

Ve 20. století je školní uniforma zavedena v mnoha zemích jako tradiční oděv 

školáků na různých stupních (základní a střední) a typech (soukromé, církevní i 

státní) škol. Je proto zarážející, že je tak málo literatury, která by se výhradně 

zabývala touto problematikou. Proto jsem získávala kusé informace o školních 

uniformách z různých zdrojů věnující se zejména módě.       

       

Snad nejznámější zemí, kde mají školní uniformy silnou tradici, je Velká 

Británie. Ve Velké Británii, Irsku a bývalých britských koloniích jako je Malta je 

povinné nošení školních uniforem na většině škol po celou dobu školní docházky až 

po maturitu (do 16 let). Školy mají často jednotnou podobu uniformy a rodiče je 

musí svým dětem platit. Ve větších městech existují speciální obchody, v nichž je 

možné pořídit uniformy předepsané pro jednotlivé školy. Nejstarší uniformy v Anglii 

jsou chlapecké uniformy Christ´s Hospital School v Sussexu, jejichž zavedení spadá 

do 16. století. Její vzhled je stejný dodnes, kdy uniformu této školy nosí studenti 

každý den (www.lidovky.cz, 2. 11. 2007). 

 
Obrázek č. 8 – podoba anglických školních uniforem 

 

„Dnes ve Velké Británii hlavním posláním uniforem není ani tak původně 

prioritní zjevná příslušnost ke vzdělávací instituci, ale sociální ohledy. V uniformách 

není patrné, zda je žák dítě chudých imigrantů nebo místní smetánky. Dívky nežene 

touha po drahé jinakosti, žáci nejsou na první pohled hierarchizovaní podle peněz, 
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vkusu.“(www.propojeni.cz/joo/prop/PROJEKT/COMENIUS_2003/COMENIUS.PD

F) Dle Škodové (2002) uniformy vyjadřují typicky anglickou hrdost na příslušnost 

k nějakému celku, v tomto případě škol, a jejich nositelé jsou na svou školu velmi 

pyšní. Také většina státních škol ve Velké Británii a Irsku přijímá uniformu pro 

formálnější vzhled. Normy škol na oblékání umožňují školám diktovat studentům, co 

nemůže být nošeno na výuku.  

Dalším významnou velmocí, ve které školáci nosí uniformy, je Japonsko. 

Každá škola má typickou uniformu lišící se střihem a barvou, jsou i rozdílné 

uniformy na zimu a na léto, v čemž se odlišují od anglických uniforem. Nošení 

školních uniforem je povinné na nižších a vyšších středních školách (http://gothiciri-

chan.blog.cz/0801/part-iv, 19. 1. 2008). Japonští chlapci začali nosit školní uniformy 

již ke konci 19. století, jejíž součástí je kabát tzv. tsume-eri nebo gakuran (gaku 

znamená „učení“ či „student“ a ran znamená Holandsko nebo Západní svět). Od roku 

1921 byly zavedeny ředitelkou dívčí školy Elizabeth Leeovou uniformy pro dívky 

tzv. Sérá fuku neboli tailor fuku, námořnický oblek. Inspirovala se uniformami 

britského královského námořnictva. Mnoho škol se však začíná obracet k evropským 

modelům uniforem skládající se z bílé košile, kravaty, saka se školním symbolem, 

kalhot pro chlapce a tartanovou sukní (látka s potiskem skotské kostky) pro dívky 

(www.wikipedie.cz). 

                        
          Obrázek č. 9 a 10 – japonské dívčí školní uniformy 

Školní uniforma je mladými Japonci považována za symbol konformity a 

způsob omezení projevu své individuality pomocí oděvu. A tak často na ulicích po 

skončení vyučování mohou být spatřeny různé odvážné úpravy školních stejnokrojů, 
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jejich nesprávné nošení či doplňování nepovolenými prvky1 (http://gothiciri-

chan.blog.cz/0801/part-iv, 19. 1. 2008). Škodová (2002) ve své práci rovněž uvádí 

důvody uniforem na japonských školách. Patří tam snaha nevybočovat z davu, zakrýt 

sociální nerovnosti ve škole a zabránit šikaně, ale také to, že u Japonců je těžké určit 

podle vzhledu věk a pohlaví, a tak má uniforma pomoci právě v rozlišení věku a 

pohlaví. Uniformy mají v Japonsku velkou tradici, čemuž nasvědčují například i 

známé kreslené japonské seriály, kde nespatříme žádného teenagera neoblečeného ve 

školních uniformách. 

V USA je kladen silný důraz na rozmanitost a individualismus již od raného 

dětství. Uniformy přesto byly na školách zavedeny, a to kolem roku 1996. Dle 

Dussela (2005) náznaky školních stejnokrojů jsou však pozorovatelné již na začátku 

20. století ve státních školách určených pro vzdělávání indiánů. Nařízeným oděven 

západního stylu se mělo zabránit nošení domorodých oděvů. Za vlády prezidenta 

Billa Clintona bylo možné spatřit uniformy na více než 25% všech škol (z 5500 

dotázaných ředitelů amerických státních škol bylo pro zavedení uniforem 70%), 

zejména ve veřejných městských. Stejnokroje se také ale vyskytují na soukromých 

nenáboženských a náboženských školách, kde je jejich hlavní úlohou sloužit jako 

znak prestiže (převzato po vzoru anglických škol). Školní uniformy jsou ve 

veřejných městských školách součástí programu pro podporu upadajících škol 

majících problémy s kázní studentů. Tento program nastartovala vláda prezidenta 

Clintona po incidentu v New Jersey, kdy byl zabit mladiství na státní škole, když se 

mu někdo pokoušel ukrást jeho značkovou obuv. A tak postupně došlo k rozšíření 

školních stejnokrojů jako opatření pro vytvoření bezpečného a disciplinovaného 

školního prostředí. „Situace v oblasti chování amerických školáků je horší než v ČR 

díky tomu, že existují daleko větší rozdíly mezi bohatými a chudými oblastmi USA, 

kdy „děti“ chodí  do školy až do devatenácti let společně (nedělí se na výběrové 

středoškoláky a učně). Také to, že vztah žáků a učitelů není tolik formální, může 

usnadnit u některých školáků přestoupení hranice násilí.“ 

(http://www.ceskaskola.cz/)  

                                                 
1 Dívky si často zkracují nebo prodlužují sukně, chlapci si vyhrnují kalhoty a rukávy, nenosí kravaty a 
nezapínají si košile, zakrývají znaky školy atd. 
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Již po prvním roce povinného zavedení školních uniforem se ukázalo, že 

ubylo na školách šikany o 51%, školní zločinnost (krádeže, rvačky, sexuální 

napadání, útoky na učitele) poklesla o 36% a vandalismus o 18%. V článku serveru 

idnes (www.idnes.cz, 3. 11. 2005) se uvádí, že dalším pozitivem bylo i částečné 

vymýcení mladických gangů a rapperských oděvů, které jsou velkým problémem 

amerických škol. Později byly, jak zmiňuje ve svém článku Dussel (2005), uniformy 

vyžadovány afroamerickými a latinskoamerickými menšinami jako způsob tvorby 

kolektivní identity studentů následující určité vzory a hodnoty. Avšak tito jedinci 

pocházející z rodin imigrantů nebo ze sociálně slabších rodin navštěvovali ve velké 

většině státní školy, a tak uniforma sice smazávala rozdíly mezi studenty na škole, 

ale mimo pozemek školy se staly symbolem studia na škole „chudých“. A proto 

některé státní školy upustily od uniforem, ale ponechaly si požadavky na určitý druh 

studentského oděvu. Jsou dány limity na délku sukní, množství odhalené kůže, jsou 

zakázány oděvy s dírami, gangsterské oblečení apod.  

 
   Obrázek č. 11 – americké dívčí školní uniformy 

 
 V práci Škodové (2002) je možné nalézt zmínku, že v Austrálii a na Novém 

Zélandě jsou uniformy povinností na všech školách. Mezi další země, kde se 

vyskytují uniformy na chodbách škol, patří i Španělsko, Rusko a Bělorusko. Ve 

většině rozvojových zemí jako je JAR, Ghana, Keňa, kde děti nemají na výběr 

z jiného oblečení, jsou školní uniformy doslova nutností. Uniformy jsou také 

záležitostí Argentiny, Chile, Peru, Mexika, Ekvádoru, Kolumbie, Kuby, Srí Lanky, 

Indie, Malajsie, Vietnamu, Pákistánu a Turecka, kde školní uniformy zajišťují, že 

děti budou chodit do školy řádně oblečené.  

Dussel (2005) ve svém článku uvádí, že v Argentině v roce 1910 byl zaveden 

zákon o odívání na školách, který určoval, že studenti musí nosit bílé pracovní 
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zástěry (tzv. „smocks“). Nebyly to však typické školní uniformy, jelikož ty na 

začátku 20. století byly velmi nákladné, na což většina Argentinců neměla finance. 

Proto byl místo nich vybrán tento prostý oděv. Hlavními důvody jejich zavedení byla 

touha po rovnosti ve školním kolektivu vyplývající z historie státu a snaha vyhnout 

se kontrastu mezi bohatými a chudými dětmi (sociální a demokratický důvod). Další 

důvod byl estetický a morální, kdy měl tento oděvní zákon pomoci regulovat vzhled 

a naučit žáky prostě se odívat, a tak předcházeli luxusnímu a okázalému na škole. Za 

ekonomický a hygienický důvod můžeme považovat snahu poskytnout argentinským 

dětem z chudých rodin ekonomicky výhodný a hygienický oděv, a okolí zároveň 

nabídnout možnost rychlé identifikace přestupků žáků v jednotném oděvu školy. 

Postupně se z těchto zástěr staly školní uniformy nošené na různých stupních a 

typech škol po celé Argentině.  

 

       
Obrázek č. 12 a 13 – školní uniformy v Pákistánu a Malajsii  

 

V těchto zemích plní uniformy na školách různé funkce. Tak například 

v Africe a Asii je školní uniforma praktickou záležitostí, jelikož mnohé děti díky 

velké chudobě nemají na oblečení, a tak nadace poskytují dětem chodícím do školy 

právě tyto školní uniformy. V USA byl důvodem zavedení uniforem do škol sociální 

a bezpečnostní aspekt, tedy snaha zakrýt sociální rozdíly a potlačit šikanu a násilí na 

škole.  Ruské uniformy mají zase na školách pomoci naplnit snahu po rovnosti ve 

společnosti. V Anglii a bývalých anglických koloniích je uniforma udržována díky 

tradici a je symbolem hrdosti a prestiže škol. Možným důvodem zavedení školních 

uniforem v Japonsku je nejen smazávání sociálních rozdílů na půdě školy, ale také 

snaha pomocí uniforem rozpoznat věk a pohlaví japonských školáků. 
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2. 2 Rozvoj školních uniforem v České republice 

Zmínku o jednotném akademickém šatu jsem nalezla v knize Skarlantové 

(2007). Uvádí, že ve Francii od 14. století byl šat v akademických kruzích využíván 

k vyznačení výlučného a prestižního postavení ve společnosti. Výrazně se odlišoval 

šat magistrů a doktorů od skromnějších stejnokrojů bakalářů. Tento vzor postupně 

přebírají další Evropské univerzity, pozadu nezůstává ani pražská. V roce 1368 byl 

pražskému rektorovi předepsán červený talár neboli „plášť učenců“ s hermelínovým 

pláštíkem a hranostajovou pokrývkou hlavy, kterou v létě nahradil hedvábný baret. 

Na rozdíl od profesorů měli mistři a doktoři taláry červené, avšak méně nákladné, na 

hlavách nosili barety, kterými se lišila fakulta od fakulty. Ještě jednodušeji byli 

odíváni bakaláři. Jejich oděv neměl ani hedvábnou podšívku, ani kožešinu a místo 

baretu nosili jakousi kuklu. Nejprostěji byli oblečeni studenti, ti kteří navštěvovali 

klášterní a kapitulní školy i ti, kteří žili na kolejích. Jejich prostý košilový oděv se 

velmi podobal řeholnickému. Vždy měl kapuci a mohl být bez nebo s rukávy a 

límcem. V Praze studenti bydlící na kolejích nosili červený šat. Ti, kteří příslušeli 

k pražské kapitule, nosili fialový oděv sahající až ke kotníkům. Stejnokroj sloužil 

především k identifikaci příslušníků akademie, ale také k zajištění důstojného oděvu. 

Již tehdy dle Kybalové (2001) se někteří studenti snažili (zejména ti bohatší) stejně 

jako v dnešní době (viz. Japonsko), uniknout z uniformy například pomocí drahých 

opasků a zkracováním suknic. Odpor u studentů zaměřený proti uniformám rostl do 

té míry, že na přelomu 15. a 16. století bylo od jejich nošení na školách upuštěno. 

 

                   
         Obrázek č. 14 a 15 - vzhled českých školních uniforem v minulosti 
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V 19. století se začínají opět objevovat ve vzdělávacích institucích školní 

uniformy. Například Kybalová (2004) píše o školních uniformách, které jsou po 

Evropě zavedeny na středních a vysokých školách a skládají se z fraku a těsných 

kalhot různých barev a materiálů. Studenti univerzit se odlišují od gymnazistů 

barvou výložek. V roce 1847 píše K. Havlíček Borovský o španělských studentech, 

kteří zavádí jakousi „antiuniformu pro volný čas“ ve spojitosti s českými uniformami 

studentů. Jednalo se o uvolněný, nedbalý a ošumělý šat (snažili se, aby nebylo nikde 

znát pečlivost a čistota), který byl zřejmě reakcí na nepříliš pohodlnou strohou 

povinnou školní uniformou. 

To tedy poukazuje na to, že uniformy ve školství měly i u nás určitou historii. 

 

2. 2. 1. Návrat uniforem do českých škol?  

Téma „zavedení školních uniforem“ se objevuje opakovaně mezi českou 

laickou i odbornou veřejností, a to již po delší dobu.  V době ČSSR se o školních 

uniformách hovořilo ve spojitosti podpory rovnosti a soudržnosti mezi studenty. Dle 

Skarlantové (2007) ztotožněním jedince s určitou skupinou přijetím vnějších znaků, 

jako je například oděv, znamená přijetí i určité role. Společné vnější znaky zvyšují 

soudržnost, ale zároveň umožňují snadnější manipulaci.  

 

Příčiny nastolení debaty o školních uniformách 

 K znovunastolení debaty o školních uniformách v České republice došlo v 

roce 2005, kdy se o uniformách diskutovalo v tisku a zpravodajstvích ve spojitosti 

s řešením nekázně a šikany na polských školách. Tehdejší ministr školství a předseda 

ultrakatolické Ligy polských rodin Roman Giertych na základě případu čtrnáctileté 

dívky, která spáchala sebevraždu po vystavení šikaně jejími spolužáky, rozhodl 

zavést program Nulové tolerance platný od dubna 2007. Cílem programu bylo 

„zabránit bujení násilí, posílit pořádek a kázeň, potlačit sociální rozdíly mezi žáky na 

polských školách.“ (www.idnes.cz, 7. 11. 2006) Dále program uváděl, že od 1. 9. 

2007 budou zavedeny do polských státních základních a středních škol povinně 

školní stejnokroje, které by měly pomoci korigovat nevhodnost oblečení studentů na 

školách. Rovněž by měly pomoci zvýšit bezpečnost na školách a posílit pocit 
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sounáležitosti a identifikace s danou institucí. V neposlední řadě by měly zamaskovat 

rozdíly mezi chudšími a bohatšími žáky po vzoru USA. Jak uvedl polský tisk, 

„většina dospělých Poláků (72 %) se zavedením uniforem souhlasí, avšak poměr 

Poláků do 24 let, kteří s uniformami souhlasí a kteří jsou jejich odpůrci, je již 

vyrovnaný.“ (www.lidovky.cz, 13. 4. 2007) 

Dnešní situace v Polsku je taková, že samy školy mají rozhodnout, jestli 

jejich žáci a studenti mají chodit v uniformách, nebo ne. Některé státní školy 

v Polsku si uniformy ponechaly, některé je zavedly jen při významných událostech a 

jiné od nich odstoupily zcela (www.lidovky.cz, 29. 1. 2008). 

 

      
              Obrázek č. 16 a 17 - možná podoba polských školních uniforem 

 

Dalším důvodem, proč se o školních uniformách začalo více hovořit 

v českých médiích, bylo v roce 2005 založení soukromého internátního osmiletého 

Gymnázia Open Gate v Babicích nedaleko Prahy pro nadané děti, které založil český 

podnikatel Petr Kellner. Při zakládání tohoto gymnázia se inspiroval školami ve 

Velké Británii a v této souvislosti i povinnými školními uniformami (učitelé na 

gymnáziu uniformy nenosí, ale je předepsán „dress code“). Na kolejích mohou 

studenti nosit své oblečení, ale pokud vstoupí do budovy školy, může to být jen ve 

stejnokrojích. Uniformy jsou předem ušité, avšak student si je může nechat upravit 

krejčím, který navštěvuje školu. Chlapci nosí bílou košili, kravatu, čtyři typy kalhot 

různého materiálu a tmavomodré sako nebo neformálnější bílé triko s límečkem, 

modrý svetr a zelenou mikinu. Dívky mají na výběr z modrých kalhot, vestiček 

s bílou halenkou, zelenomodrých skládaných sukní či sukní s červenou kostkou 

střižené do „áčka“ a červený pulovr či zelenomodrou mikinu. Díky různému 

kombinování těchto částí a doplňků (kravaty, šátky, podkolenky v barvách loga 
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školy, černé či tělové silonky) mohou v podstatě každý den mít na sobě něco jiného. 

Dále součástí školní uniformy jsou i kabáty či čepice, šály a rukavice. Na gymnáziu 

studenti nenosí přezůvky, ale černé boty dle vlastního výběru. Vše navrhla česká 

výtvarnice Zdena Šafka-Řeháková, autorka uniforem pro české sportovce na 

olympiádu, kdy vycházela zejména z dublinského studentského oblečení. Uniformy 

jsou ušity českou konfekční dílnou z českých látek. 

        
Obrázek č. 18 a 19 - školní uniformy gymnázia Open Gate 

 

Jak podotýká vedení gymnázia, uniforma má na škole plnit zejména funkci 

zakrývání sociálních rozdílů mezi studenty, jelikož studenty jsou kromě nadaných 

dětí z bohatých rodin (jen 10% z celkového počtu studentů si hradí roční školné 

v plné výši 470 tisíc korun), i ze sociálně slabých rodin a dětských domovů. Těmto 

dětem je školné hrazeno od nadace Educa, která od roku 2002 podporuje vzdělanost 

sociálně znevýhodněných dětí v České republice (http://www.vuppraha.cz/ 

media/459).  Avšak vedení zdůrazňuje, že se nepotvrdila slova psychologů, kteří 

říkali, že mezi tak sociálně rozdílnou skupinou dospívajících se vytvoří vrstvy, které 

mezi sebou budou „soupeřit“.  

Skupina studentů z Filosofické fakulty UK v Praze z katedry pedagogiky 

(http://pedagogika.ff.cuni.cz/pages/cze/katedra/opengate-vyzkum.doc) se v rámci 

projektu na téma Gymnázium Open Gate zabývala i otázkou, jak jsou studenti tohoto 

gymnázia spokojení se školními stejnokroji. Ukázalo se, že zhruba 70 % studentů je 

s uniformami spokojeno a kolem 30 % studentů vyjádřilo v dotazníku nespokojenost. 

Velké procento těch, kteří jsou spokojeni s uniformami, autoři projektu přičítají 

tomu, že babickým studentům byla předem známa povinnost nošení uniforem, již 

když se na tuto školu hlásili a tedy ti, kteří měli zásadní odpor k uniformám, mohli 

zvolit jiný typ školy, kde tato povinnost neexistuje. Toto tvrzení se mi potvrdilo i 
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v rozhovoru se studenty, kdy pouze jedna respondentka z 8 dotazovaných byla 

s uniformou nespokojena. 

 

Od roku 2001 média začala navíc upozorňovat na problematiku vhodnosti 

oděvu některých studentů na školách. Jednalo se o oděvy a jejich prvky, které jsou 

vnímány jako symboly víry, tradic a idejí. Například Hoffman (2005) ve svém 

článku uvádí, že od roku 2003 byl veden ve Velké Británii soudní spor o to, zda 

tradiční muslimský oděv odpovídá školnímu řádu. Výsledkem bylo, že muslimské 

dívky již nesmí nosit jejich tradiční oděv na anglických školách. Rovněž ve Francii 

byly shledány za nepatřičnou náboženskou agitaci na školách muslimské šátky 

(hidžáb), židovské jarmulky i nápadné kříže. 72% Francouzů uvedlo přání zakázat 

symboly víry ve státních institucích. A tak od září roku 2004 je vydán vládou 

oficiální zákaz nošení náboženských symbolů na státních školách. Oficiálním 

důvodem k tomuto zákonu bylo, že se stal hidžáb symbolem prohlubujícího se 

sociálního propadu imigrantů z muslimských zemí, kteří jsou soustředěni do 

neprestižních škol chudých čtvrtí. Uniformy mají tedy pomoci zamezit diskriminaci 

imigrantů na školách. Také německá ministryně vnitra usiluje o zavedení povinného 

nošení školních uniforem potom, co byly dvě muslimské dívky vyloučeny ze školy 

v Bonnu kvůli nošení burky.2 Podle ní bude „národní školní stejnokroj jednoduchým 

řešením, jak předcházet podobným případům, a současně setře stále se prohlubující 

rozdíly mezi bohatými a chudými studenty na školách.“ (www.aktualne.cz, 12. 5. 

2006)  

 

Školní uniformy na českých školách  

V České republice není Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

předepsané povinné nošení školních uniforem. Jejich výskyt na školách je možný 

pouze jako dohoda školy, žáků a rodičů, což se týká především soukromých škol. 

K tomuto kroku se odhodlává stále větší množství škol, i když ne vždy úspěšně.  

Výjimku tvoří, jak jsem již zmínila, soukromé Gymnázium Open Gate 

v Babicích, kde je nošení uniforem povinné po celou dobu vyučování a soukromé 

                                                 
2 V Německu byly školní uniformy běžné v období před 2. světovou válkou. Po ukončení války byly 
však brány jako pozůstatek nacismu a symbol militaristické myšlenky, a tak od jejich nošení bylo 
odstoupeno. 
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Gymnázium Jana Amose Komenského v Dubí. Tamější studenti o tom rozhodli 

spolu s jejich rodiči a učiteli v referendu, které probíhalo ve školním roce 2006/2007 

na základě setkání se školáky ze zahraničních škol mající uniformy. Studentům se 

líbilo, že je možné na první pohled poznat, že k sobě patří. Jelikož všichni 

s uniformami nesouhlasili (pro bylo 92 studentů a 70 rodičů, proti 38 studentů a 50 

rodičů), nemohlo být jejich nošení povinné po celý den ve škole. A tak od ledna 2008 

jsou stejnokroje povinné jen na slavnostních akcích školy, jako jsou zájezdy do 

zahraničí, kulturní akce, soutěže škol, projektové dny apod. Dle slov ředitelky 

uniformy mají plnit funkci reprezentační, identifikační a estetickou (www.idnes.cz, 

13. 2. 2007). Mnohem větší nadšení vyvolaly uniformy u studentů nižšího gymnázia, 

kdy se mezi mladšími studenty našlo více zájemců a zájemkyň také o nepovinné 

kalhoty či sukně.3   

       

                                Obrázek č. 20 a 21 – školní uniformy Gymnázia v Dubí   

 
 Od školního roku 2007/2008 jsou zavedeny školní uniformy pro studenty 

prvního ročníku Hotelové školy a na Obchodní a podnikatelské akademii. Dle slov 

studentů byly uniformy na škole zavedeny jako „reakce na současný módní trend a 

požadavky studentů a rodičů, kteří se domnívají, že pomohou omezit soutěživost 

žáků v uplatňování módních novinek, zakryjí rostoucí sociální rozdíly (sociální 

aspekt) a upevní pocit sounáležitosti se školou.“ (www.havirov-

info.cz/kronika_mesta/2006/cz) I předtím než byly uniformy zavedeny, museli chodit 

studenti ve společenském oblečení. To je mělo pozvolna připravit na jejich budoucí 

povolání. Dle odkazu jsou studenti školy s jednotným oblečením většinou spokojení. 

                                                 
3 Server idnes (13. 2. 2007) uvádí, že první rok jejich zavedení na školu ji nosilo zhruba 80 % studentů  
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Ankety mapující postoj české veřejnosti ke školním stejnokrojům 

Čím dál častěji máme možnost se v posledních letech setkat s různými 

anketami na téma Školní uniformy na českých školách – ano či ne?  

Například jednu anketu zorganizoval Národní parlament dětí a mládeže 

(http://www.adam.cz/clanek-2009020023-chceme-skolni-uniformy.html). V anketě 

se dotazovalo na názor české veřejnosti na zavedení uniforem do českých škol. 

Respondenti měli na výběr ze sedmi odpovědí: a) Jsem pro jejich zavedení jak 

na základních, tak na středních školách, b) jsem pro jejich zavedení jen na  

základních školách, c) jsem pro jejich zavedení jen na gymnáziích, d) jsem pro jejich 

zavedení, ale jen za reprezentačními účely (koncerty, dny otevřených dveří), e) 

nevím, záleželo by na ceně a vzhledu, f) jsem proti, nápad se mi nelíbí, g) jiná 

možnost. Zároveň dotazovaní měli uvést jméno, rok narození a pohlaví. Celý 

výzkum probíhal ve více než pěti městech České Republiky a zúčastnilo se ho 1769 

respondentů ve věku od deseti do šedesáti tří let. Žen se ankety zúčastnilo 1076, tedy 

61% z celkového počtu, muži tvořili zbylých 39%. Nejpočetnější skupinu tvořila 

mládež ve věku 14 – 20 let (sem spadá věkově i skupina účastníků mých rozhovorů). 

Celkové výsledky jsou následující: a) pro zavedení na ZŠ, SŠ bylo 268 respondentů, 

b) pro zavedení jen na ZŠ 86 dotázaných, c) pro zavedení na gymnáziích 168, d) 

pro zavedení za reprezentativními účely 237, e) neví 343, f) proti 599, g) jiná 

možnost 68. Pro přehlednost v názorech v grafu je uveden celkový počet odpovědí 1. 

„pro“(sloučeny možnosti a) až d) 43% 2. „proti“ 34% 3. „nevím“ 19% a 4. „jiný 

názor“ 4%. 

 

Obrázek č. 22 - graf 
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Názor „pro“ převažuje, i když ne výrazně. Nejvíce by respondenti uvítali 

uniformy na základních i středních školách, a to zejména pro jejich dobrý 

reprezentativní vzhled. Z ankety vyplynulo, že odmítavý postoj vůči školním 

stejnokrojům je z důvodu obav, které souvisí s vysokými pořizovacími náklady. 

Podle některých by také bylo nejlepší, aby každá škola zavedení stejnokrojů řešila 

individuálně, dle možností svých studentů. Za povšimnutí stojí také 19% zastoupení 

možnosti „nevím“, na kterou se respondenti odvolávali zejména v souvislosti s cenou 

a vzhledem stejnokrojů. 

V roce 2007 jsem realizovala dotazníkové šetření s cílem zjistit postoje žáků 

a studentů k případnému zavedení uniforem do českých škol. Sonda proběhla v roce 

2007 u 102 žáků a studentů základních škola a gymnázií na Moravě (Presová, 2008). 

V dotazníku bylo 33 respondentů (32%) pro uniformy na českých školách. 49 

respondentů (48%) uvedlo, že je proti zavedení školních uniforem na jejich školách a 

20 dotázaných (20%) nebylo rozhodnuto, zda jsou pro zavedení školních uniforem či 

ne. Rozdíly výsledků s výše uvedenou anketou je možné dle mého názoru přičítat 

většímu počtu dotázaných, širšímu věkovému rozložení (dospělí lidé, zejména rodiče 

nynějších školáků mají více pozitivní postoj ke školním uniformám) a také většímu 

počtu oslovených žen (ty jsou více pro zavedení uniforem).  

Otázkou je, jaké důvody a argumenty se skrývají za jednoduchou odpovědí 

ano nebo ne. 

 

 
Obrázek č. 23 – školní uniformy 
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2. 3 Argumenty pro a proti zavedení uniforem do škol 

 
Již v předchozích kapitolách jsem uváděla některé důvody pro zavedení 

uniforem do škol, které však mohou být v různých zemích rozdílné. Při zkoumání 

této problematiky jsem zjistila, že dosud nebyly souhrnně zmapovány argumenty, 

proč by uniformy měly či neměly být zavedeny do škol. Rozhodla jsem se proto,      

za pomoci analýzy a zobecnění informací z anket, článků denního tisku a odborné 

literatury, pokusit se vyčlenit hlavních klady a zápory, které s sebou nošení školních 

uniforem přináší. Za extrémními postoji (pro x proti) bylo možno identifikovat 

v rámci shodných aspektů rozdílné argumenty. 

 
                     Obrázek č. 24 – vzhled školních uniforem v současnosti 

 

2. 3. 1 Argumenty pro zavedení školních uniforem:  

Psychologické aspekty: 

 „Pedagogové nebudou díky uniformám moci posuzovat děti podle 

oblečení a úpravy zevnějšku. Všechny děti by mohly začínat na stejné startovní 

pozici, možná by se tak mohl zajistit rovný přístup ke vzdělání.“  

(http://www.svice.cz/komentare345-Skolni-uniformy-ano-ci-ne, 8. 12. 2006)  

Nebude docházet k tomu, že učitelova negativní percepčně postojová orientace 

ovlivní i postoj třídy k určitému žákovi a posléze se nepromítne i do jeho vlastního 

sebepojetí. Do toho, jak on sám si bude ve třídě připadat, jak se bude v důsledku 

svého zařazení projevovat. Fungování mechanismu prvního dojmu dle Heluse (2007) 

snadno vyústí v zakládání určité pověsti žáka, která ho bude nadále provázet celým 

studiem. Podle názorů odborníků ze sociální psychologie (Výrost, Slaměník, 1997, 

Hayesová, 1998) vizuální dojem (oblečení, pečlivost či zanedbalost úpravy 

zevnějšku) dělá hodně, jelikož náš vzhled dříve než naše slova vypovídá o nás 

samotných a vyvolává dojem v druhých lidech, protože vnímání osob není zpravidla 
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neutrální, nestranné a nezaujaté. To, jak druhou osobu vnímáme, a jaký dojem v nás 

navozuje, ústí v postoj k této osobě a v to jak s tou osobou jednáme. To vše ovlivní, 

jak se bude cítit, jak bude reagovat a jaké bude mít šance dosáhnout úspěchu.  

 

Rovněž je zdůrazňován pozitivní vliv na prospěch a chování ve škole. 

Vysvětlení je následovné: „Uniformy zt ělesňují morální hodnoty školy a 

pomáhají přeměnit toto prostředí na profesionální, které vytváří podmínky pro 

zkvalitnění vyučování.“ (http://www.svice.cz/komentare345-Skolni-uniformy- ano-

ci-ne, 8. 12. 2006) „Snižují záškoláctví a absenci, užívání drog, zlepšují školní 

prostředí, snižují kriminalitu na školách zaviněnou tzv. školními gangy, jelikož 

jejich nositelé jsou vedeni k odpovědnosti za své činy a mohou se výhradně 

soustředit na učivo.“  (http://www.jedinak.cz/stranky/txtdrury.html, 16. 2. 2007) 

Zdůrazňují výchovný, profesionální a kultivující přínos uniforem. Na to poukazovala 

statistika (Dussel, 2005), kterou si v roce 1998, dva roky po zavedení uniforem do 

veřejných amerických škol, nechala udělat vláda prezidenta Clintona. Tyto výsledky 

ukazují, že ve školách v Kalifornii po zavedení uniforem došlo k snížení zločinnosti 

o 35% a násilí o 51%. Z toho pro americkou vládu vyplynulo, že školní uniformy 

pomáhají zajistit disciplínu, redukují násilí a zločinnost, a tak znovuvytvoří bezpečí 

na chodbách amerických škol. 

Zda tomu tak skutečně je, se rozhodli v USA potvrdit nebo vyvrátit svými 

výzkumy L. Brunsma a A. Rockquemore (2003). Došli naopak k závěru, že uniformy 

působí negativně na školní prospěch. Avšak A. Bodine (2003), velká zastánkyně 

školních uniforem, prokázala, že se Brunsma a Rockquemore v tomto mýlili. Chybně 

použili statistickou analýzu dat. Hypotéza, že uniformy snižují problémy v chování a 

užívání drog a způsobují pokles školní kriminality, studií Brunsmy a Rockquemora 

nebyla potvrzena. Z jejich studie i po správném použití statistické analýzy vyplynulo, 

že nošení uniforem nemá na chování žáků žádný podstatný vliv, ani rozhodujícím 

způsobem neovlivňuje jejich prospěch. To bylo pro mnoho amerických politiků, kteří 

se zajímali o zlepšení školního prospěchu a úrovně škol, šokem a také důkazem, že 

by neměli počítat se školními uniformami jako s prostředkem, který jim dopomůže 

k zlepšení situace na školách. Ale jak Brunsma a Rockquemore zdůrazňují, uniformy 

by mohly být jednou z proměnných spolu se školní připraveností, proškolními 
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postoji, které by přispěly ke zvýšení školní bezpečnosti, k lepšímu klima ve škole, ke 

srovnávání podmínek ve škole a mohly by tak nepřímo zvyšovat školní prospěch.  

 

Sociální aspekty: 

Ukázalo se, že jeden z hlavních důvodů zavedení uniforem do škol je, že 

rodiče doufají, že by uniformy pomohly zakrýt sociální rozdíly dětí ve škole, 

jelikož luxusní značky oděvu a jiného zboží jsou spojovány s úspěšným společensko-

ekonomickým postavením nositele. Mohly by tak zabránit tomu, aby jejich děti 

netrpěly pocity méněcennosti a nebyly terčem posměchu, šikany a úsměšků, 

protože jejich rodiče nemají na koupi značkového oblečení, nebo naopak závisti 

svých spolužáků.  

Oděv je stále viditelným prostředkem sociálního soupeření. Pro dospívajícího 

je významný z hlediska budování a potvrzení sociální i osobní identity. Správná 

image, určité značky oděvu a doplňků ji pomáhají utvářet. Podílejí se totiž na 

určování pozice jedince v kolektivu, jelikož dospívající zpravidla vytvářejí party 

v rámci jedné společenské třídy. Rozdíly mezi značkami oděvu i jiného zboží, jak 

uvádí Skarlantová (2007), vytváří mezi spotřebiteli hierarchii, a tak uznávaná značka 

povyšuje do jiné společenské skupiny, nežli jsou běžní konzumenti masově 

vyráběného a prodávaného zboží. Člověk nosící značkové oblečení dává najevo 

svému okolí, že dbá na kvalitu svého oděvu, že si tuto kvalitu může dovolit, tudíž je 

značkové oblečení znakem sociálního statusu (značková móda je spjatá hlavně s 

movitostí, nepřímo tedy s pracovními úspěchy, prestižním zaměstnáním apod.). 

Také obliba jisté značky je typická pro určité společenské prostředí nebo typ 

hudby a podléhá rovněž módě a napodobování, tím pádem se jí vyjadřují nejen 

individuální preference, ale i hodnocení skupiny. Mezi dospívající mládeží nošení 

neznačkové oblečení nebo oblečení módní značky je otázkou prestiže a 

společenského statusu spojeného s obdivováním, závistí, šikanou. 

Díky všem těmto důvodům touží pravděpodobně dnešní adolescenti tolik po 

„správném“ značkovém oděvu. V jejich věku, až na pár výjimek, neposuzují druhého 

podle intelektu a jiných vnitřních vlastností, ale podle toho, co je vidět. Takže pokud 

dítě, které ve třídě nesplňuje představy svého vrstevnického okolí o tom, co je „in“, 

nemá značkové oblečení či mobil, riskuje, že bude svými spolužáky označeno za 
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„socku“ a děti se mu začnou posmívat. Což může podle Augusty (2007) u dítěte 

vystaveného neustálým posměškům a šikaně vést až k odporu chodit do školy, 

zhoršením prospěchu a v ojedinělých případech i k psychické labilitě. „Děti ze 

sociálně slabších rodin se cítí separovaní, utiskovaní a ochuzeni o něco, co druhý 

vrchovatě dostává. Zato děti z bohatých rodin si začnou uvědomovat své nadřazené 

postavení ve třídě a některé je začnou zneužívat, což často vede k šikaně a násilí.“ 

(http://www.karlovyvary.cz/, 2. 6. 2006)  

Odborníci na problematiku uniforem například Michal Kolář 

(http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/skolstvi/skolni-uniformy-deti-by-jechtely.1061 

54.html) si dobře uvědomují, že zavedením školních uniforem na českých školách by 

problémy, se kterými se školy potýkají, jako je šikana, posmívání a násilí nezmizely. 

Ale mohly by některé z těchto negativních jevů výrazně zmírnit a symbolicky 

podpořit rovnost studentů na školách. Movitějším umožní školní uniforma 

„neprovokovat“ vystavováním bohatství a chudí nepropadnou chmurám z toho, že 

nevlastní značkové a „in“ oblečení. 

 

Prestižně-reprezentativní hledisko vyjadřuje sociální aspekt. Zastánci 

školních uniforem uvádějí, že by jejich nošení mohlo posílit pocit sounáležitosti 

k nějaké instituci či kolektivu (sociální identitu), který je pro dospívající 

osobnost velmi důležitý a podporovat loajalitu mezi samotnými žáky a studenty. 

Vědomí sounáležitosti s ostatními se projevuje viditelně podle názorů Skarlantové 

(2007) právě vnějšími znaky jako je i způsob odívání. Oděv tedy manifestuje 

příslušnost člověka k určitému společenství, jenž je vymezené například teritoriálně, 

sociálně, profesně, názorově apod. A tak se mezi stejně oděnými dětmi mohou 

objevovat i lepší vztahy. „Stejně oděného spolužáka budou ostatní vnímat jako 

součást kolektivu, tedy jej budou spojovat sami se sebou a jedinec bude mít stejný 

pocit směrem k ostatním, a tak se bude vytvářet silná společná identita.“ 

(http://www.karlovyvary.cz/, 2. 6. 2006)  Žáci by svým oblečením reprezentovali 

školu, každý by podle uniformy poznal, že jde o žáka určité školy. Pokud by byla 

tato škola vnímána veřejností jako prestižní, mohly by školní stejnokroje pomoci 

vytvořit zdravé sebevědomí a pocit hrdosti na to, že jsou žáci své školy. Odpůrci 

tohoto tvrzení argumentují tím, že chce-li být škola reprezentována, tak nemusí sahat 
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ihned po uniformách, ale mohou rozdat odznaky, nášivky, trika s logem školy, které 

by se nosily jen při slavnostních a reprezentativních akcích školy. Žáci by si je mohli 

obstarat dobrovolně, jen pokud by sami chtěli, například proto, že se jim líbí nebo 

protože jsou hrdi na svoji školu. 

Problém nastává, pokud tato škola okolím i studenty není vnímána jako elitní. 

V tomto případě se uniforma stává spíše znakem hanby a potupy než znakem 

prestiže. To se pak může negativně promítnout na sebevědomí nositele uniformy 

takové školy. Tyto dva protipóly bylo možné pozorovat na českých školách, kde jsou 

uniformy zavedeny a ve kterých jsem vedla diskusi se studenty (viz níže). Dle 

Dussela (2005) je tento problém typický pro USA. Uniformy jsou zavedeny zejména 

na městských státních neprestižních školách, kde jsou vzděláváni studenti z chudých 

rodin a rodin imigrantů. A tak díky uniformě mohou být její nositelé lehce 

rozpoznáni jako studenti neprestižních státních škol. 

 
Obrázek č. 25 – vzhled školních uniforem v současnosti 

 
Estetické aspekty:  

Lze očekávat souhlas většinové společnosti s tím, že uniformy díky svým 

decentním barvám a formálnímu střihu, který neodkrývá více než by měl, působí 

reprezentativním, čistým a elegantním dojmem. Rovněž snad i na tom, že škola má 

být místem pro vzdělávání a ne institucí určenou pro předvádění módních výstřelků. 

A tak dalším důvodem pro zavedení školních uniforem, který zdůrazňují zejména 

ředitelé škol a učitelé, je jejich estetický vzhled zaručující konzervativnost a 

formálnost oblečení a zamezující výstřednosti oděvu studentů na školách. „Škola 

jako výchovně-vzdělávací instituce sleduje určité cíle, jako je například disciplína, 

která zahrnuje úpravu vzhledu a oděv žáka. Požaduje konvenční vzhled, který 

neupozorňuje na svého nositele a splývá s celkem.“ (Jarošová, 1989 – 1990, str. 229) 

Díky tomu, že „dnes téměř neexistuje všeobecná platnost oděvní etikety, jako tomu 
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bylo v předválečné době“  (www.lidovenoviny.cz, 6. 9. 2007), snaží se ředitelé a 

odborníci ve školství pomocí školních uniforem nebo určitých limitů v odívání žáků 

(zákaz nošení velkých výstřihů, nevhodných nápisů, děravého oblečení apod.) vrátit 

vznešenost a důstojnost oděvu do prostředí školy. 

 

Školní uniformy se mohou stát také výhodou po stránce estetické pro 

studenty, „kteří z mnoha důvodů nevěnují úprav ě svého zevnějšku velkou 

pozornost a díky tomu mohou mít velké problémy zapadnout do kolektivu 

svých vrstevníků.“  (www.lidovenoviny.cz, 6. 9. 2007) Díky školním 

stejnokrojům, které by byly pro všechny stejné, by takový jedinec mohl snáze 

zapadnout. Je typické, že se puberta ohlašuje zvýšeným zájmem o zevnějšek vlastní 

i ostatních vrstevníků. Taxová (1987) prováděla výzkum zabývající se problematikou 

popularity ve vrstevnické skupině u adolescentů. Ukázalo se, že chlapci na chlapcích 

oceňovali dobrý vzhled, zdvořilost, dobré oblečení a sportovní postavu. Dívky si u 

chlapců cenily zdvořilost, vzhled, pěkné oblečení. Dívky na dívkách požadovaly 

živost, spokojenost, dobré způsoby a pěkné oblečení. Chlapci na dívkách obdivovali 

vzhled, pěkné způsoby, živost, spokojenost a pěkné oblečení. Také otázka partnerova 

zevnějšku se při výzkumu u adolescentů ukázala jako významný činitel volby. 

Úprava zevnějšku partnerek byla pro chlapce dvakrát důležitější, než vzhled partnerů 

pro dívky. Podle výzkumu z roku 1983 pražští středoškoláci považovali způsob 

oblékání za velmi důležitý a byli přesvědčeni, že úzce souvisí s charakterem a 

kvalitou osobnosti. To vše potvrzuje, že vzhled včetně oblečení je pro adolescenty 

velmi důležitý, a proto otázka nošení uniforem ve školách může být pro ně 

stimulujícím tématem k úvahám.  

 

„Škola je také institucí socializační a tak se v ní učí žáci konvenčnímu 

chování, významu i smyslu konvenčního odívání.“ (Jarošová, 1989 – 1990, str. 

229) To vše by se mělo dít citlivým a vhodným způsobem. To právě vyvolává u 

odpůrců stejnokrojů rozpaky. Jelikož vynucený konformismus může vyvolávat 

odpor. Je tedy otázkou, zda právě uniformy jsou citlivým a vhodným způsobem 

učení se konvencím. Spíše se domnívají, že vhodnější je pěstovat v dětech toleranci 

vycházející z porozumění sociálně - psychologickým a estetickým aspektům odívání. 
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Praktické aspekty:  

Důvodem pro zavedení školních uniforem zdůrazňovaný především samotnou 

mládeží, je, že uniforma usnadní výběr oblečení ráno před odchodem do školy, 

šetří studentům čas, který stráví přemýšlením nad tím, co si obléct do školy, aby se 

nestali terčem poznámek a posměšků uštědřených jejich spolužáky. 

 

Dalším argumentem dle Augusty (2007) praktického rázu zdůrazňovaný 

především rodiči teenagera, byl ten, že pokud by uniformy byly vyráb ěny 

v dostatečně velkém nákladu a například z tuzemských levnějších látek, mohly 

by být stejnokroje levnou variantou pěkného oblečení. Pokud by navíc na ně 

přispívala škola, mohlo by to ulehčit jejich peněženkám.   

 

Zastánci uniforem (například Komůrková, 2006) zdůrazňují také 

bezpečnostní aspekt uniforem. Uvádí, že by uniformy mohly zvýšit bezpečnost na 

školách, jelikož ve škole plné lidí ve stejném oblečení je možné lehce rozeznat cizí 

osobu, která tam nemá co dělat. Také učitelé zdůrazňují, že například na různých 

akcích školy mimo její budovu, budou mít o svých svěřencích snadnější přehled. 

 
Až na poslední dva důvody (zdůrazňované učiteli a rodiči), byly všechny 

argumenty pro zavedení uniforem shodně uváděny i mnou oslovenými studenty tří 

gymnázií (viz níže). Domnívám se, že to poukazuje na oprávněnost uvažovat o 

těchto pozitivních aspektech školních uniforem a na reálnost jejich naplnění. 

 

2. 3. 2 Argumenty proti zavedení školních uniforem: 

Psychologické aspekty:  

Argumentem proti školním uniformám je to, že v „dětech mohou neúmyslně 

pěstovat nedostatečnou odpovědnost za své činy, jelikož mezi lidmi stejně 

oblečenými se hledá viník hůře, bude se tedy obviňovat celek ne jednotlivec.“ 

(http://www.karlovyvary.cz/, 2. 6. 2006) Uniformy tedy dle odpůrců vnáší 

anonymitu do škol. Studenti určité školy vypadají stejně a mohou se za svoji 

uniformu „schovávat“ (učitelé se budou hůře orientovat v dětech, hůře je 

rozpoznávat), a tak nenést za své skutky odpovědnost.  
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Zdůrazňován je další fakt psychologického rázu. Uniformy potla čují 

individualitu jejich nositel ů a vedou ke konformitě tedy „k ztotožnění se 

s nějakým vyžadovaným standardem, kdy se v případě rozdílného mínění jedince a 

referenční skupiny jedinec podrobí a ustoupí skupinovému nátlaku.“ (Kon, 1971, str. 

61) Zejména u adolescentů se projevuje potřeba sociálního zařazení, kdy příčinou 

konformity je většinou obava lišit se od skupiny, jehož členem chce být. Tato 

konformita může být trojího druhu. Vnější neboli povrchní, kdy jedinec nemění své 

názory, avšak předstírá přijetí stanoviska skupiny. Druhou variantou konformity je 

vnitřní neboli akceptace, kdy si skupinové názory přijme jedinec za své a vnitřně se 

s nimi ztotožní buď díky přesvědčivosti argumentů, nebo ze strachu z izolace. 

Poslušnost je třetí podoba konformního chování a jedná se o změnu chování 

vyvolanou přímým příkazem nebo nařízením. 

Na opačném pólu vůči konformitě stojí nezávislost (nonkonformismus) 

člověka, který má určité mínění a brání jej. Klade aktivní odpor vůči skupinovému 

tlaku, i kdyby to mělo být pro něj nevýhodné. Může to být výsledkem sociálního 

odmítnutí nebo jeho příčinou (Kon, 1971).  

Výzkumy (Macek, 1999) ukazují, že konformismus je typičtější pro dívky 

v časné adolescenci a vrcholí ve věku 15 - 16 let, kdy snaha odpoutat se od 

rodičovských norem a ideálů dosahuje maxima. Poté se vzrůstající stabilitou 

sebepojetí a dalšími zkušenostmi se postupně zmenšuje. Pro konformní jedince je 

charakteristická stereotypnost myšlení, dogmatismus, emocionální uzavřenost, pocity 

méněcennosti, malá sebedůvěra, vztahová závislost, nedůvěřivost, konvenčnost apod. 

Tendence ke konformitě roste s významností příslušnosti ke skupině (její 

přitažlivost), kdy se o ni opírá sociální prestiž a pocit vlastní hodnoty. Vliv na stupeň 

konformity má styl výchovy, to, zda je jedinec vychováván autoritativním stylem 

(vyžadující podrobení). Dále míra koheze skupiny, počet členů skupiny (její 

velikost), fyzická blízkost skupiny a frekvence kontaktu jedince s touto skupinou. 

Konformismus jako charakteristika jedince je také formována interpersonálními 

sociálními vlivy souvisejícími s potřebou být oblíbený, být ostatními akceptován a 

získat si u ostatních vliv (Volková, 2009). Dělí se na informativní sociální vlivy, 

které se projevují pro jedince v nejasných situacích či situacích, kdy má málo 

informací. V těchto případech sledují chování ostatních, protože mají o situaci více 
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informací a umí se v ní orientovat lépe nežli oni. V případě informativního vlivu lidé 

podléhají skupině z důvodu přesvědčení o pravdivosti určitého tvrzení nebo názoru, 

který prosazují ostatní členové skupiny. Druhým typem je normativní sociální vliv 

související s touhou být druhými lidmi akceptován a pozitivně přijímán jako někdo 

významný a užitečný. Odráží touhu zlepšit si své image v očích významných 

blízkých a pracuje skrze proces identifikace, kdy se chováme podobně jako lidé, na 

kterých nám záleží, abychom jimi nebyli odmítnuti, či neztratili jejich přízeň. To je 

například tendence nosit módní oblečení odpovídající věku, pohlaví, společenskému 

postavení apod. 

Snyder a Fromkin (Volková, 2009) zkoumali koncept konformity a 

originality v oblékání. U většiny lidí se projevuje snaha být do určité míry originální, 

přitom ale výrazně nevybočovat z určitého stylu oblečení. Zařazení do uznávaného 

stylu, či skupiny zaručuje pozitivní hodnocení u druhých. Drobnými odklony v rámci 

tohoto stylu získávají pocit osobitosti, což zabraňuje ztrátě jejich identity. 

Konformita často vyplývá právě z obavy, že by se člověk mohl odlišovat, být 

považován za divného. V tomto smyslu je obzvláště citlivým obdobím adolescence 

(souvisí to s nejistotou při hledání sama sebe). 

Výzkumy (Macek, 1999) ukazují, že v oblasti sociální identity vysoká 

konformita vzhledem k vrstevníkům pocit vlastní autonomie obvykle zvyšuje. Pokud 

je vysoká konformita ve vztahu k rodičům (týká se osobní identity), tak se naopak 

pocit vlastní autonomie snižuje.  

Z toho, co bylo řečeno, vyplývá, že lidé, kteří jsou více konformní 

(z vývojového hlediska i adolescenti), by mohli toužit po uniformě, jelikož se tak 

vyhýbají hrozbě vlastního výběru oblečení, které bude mimo vkus skupiny lidí, 

jejichž členem se chce stát. Uniforma vlastně zabraňuje strachu z odmítnutí, a tak se 

v ní cítí velmi dobře. Dle Fischerové-Mirkinové (1996) to vede k tomu, že konformní 

lidé nemají svůj vlastní styl, také moc nevěří vlastnímu úsudku při výběru oblečení. 

Díky tomuto konformismu dle ní může dojít k potlačení vlastní identity, zneuznání 

vlastního vkusu a rozhodovacích schopností, k pocitu, že být odlišný je špatné. Proto 

zdůrazňuje, že by dítě mělo být vedeno k uvědomování si své individuality, k tvorbě 

své jedinečné osobnosti, k toleranci vůči odlišnosti.  
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Zastánci uniforem tvrdí, že pokud je někdo „osobnost, prosadí se i 

v uniformě, na to však odpůrci namítají, že osobnost se právě v tomto věku teprve 

utváří, a tak ji uniforma může poškodit v jejich zárodcích.“ 

(http://www.abclinuxu.cz/blog/Annals_of_Taurelador/2007/9/6/192561). Kon (1986) 

k tomu přidává, že dospělí k snaze vyniknout a upoutat pozornost, k potvrzení své 

identity využívají svého společenského postavení, pracovních úspěchů, vzdělanosti a 

zkušeností, kdežto adolescenti, jejichž sociální rozhled je daleko omezenější, 

využívají k upoutání pozornosti nápadných vnějších znaků. Móda dle Macka (1999) 

je pro adolescenty tedy prostředkem seberealizace, komunikace a ztotožnění.         

Pro dospívající jsou specifické vnější výrazové prostředky, jako je styl oblékání a 

úprava zevnějšku, způsobem, jak formovat vlastní identitu, jelikož stále nepatří       

do světa dospělých (snaha všemožně zdůraznit svoji odlišnost od dospělých), ale ani 

do dětského světa. Specifický jazyk, účes a oděv posilují unikátnost a pocit 

výjimečnosti ve vztahu ke konvenční společnosti dospělých. Na druhé straně 

podporují pocit příslušnosti a sounáležitosti ke specifické komunitě vrstevníků, 

jejichž hodnotovou orientaci zastávají. Slouží tedy jako demonstrace toho jací jsou i 

k rozpoznání dalších jedinců patřící do stejné komunity. Pomocí tendence vypadat 

stejně jako jiní členové referenční skupiny, do které chce jedinec patřit, dochází 

k zpevňování individuality. Oděv je tedy prostředkem komunikace mezi vrstevníky, 

výrazovým prostředkem a signálem pro okolí.      

 

 

 

 

  

 

Obrázek č. 26 - indické děti ve školních uniformách 

 

Módní historička H. Jarošová (Koucká, 2007) v souvislosti s tím uvádí, že 

školní uniformy mohou narušit vyvíjející se identitu mladého člověka. Osobnost 

dospělého nošení uniformy (obleku či kostýmku do práce) neohrozí, jelikož je již 

vyzrálá. Jiné je to u dětí a dospívajících, jejichž vzhled včetně odívání je součástí 
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krystalizující se osobnosti. Když oblečeme dítě do školní uniformy, zabráníme 

mu tak, aby v oblasti odívání hledalo sebe sama, a tak u něj vytvoříme pocit, že 

důležitější, je jeho vzhled než jeho osobnost. Jurčík (2006) k tomu podotýká, že 

studenti nemající dostatečnou volnost ve výběru oblečení jsou omezeni v jejich 

sebevyjádření pomocí viditelných vnějších znaků jako je oblečení. „V dnešní době 

masové vyráběných oděvů jedinec svoji individualitu vyjadřuje jedinečným výběrem 

a kompozicí jednotlivých prvků oděvu v osobitý celek. Svou individualitu jedinec 

vtiskuje oděvu osobitým způsobem prezentace.“ (Skarlantová, 2007) 

Dle odpůrců může zavedení školních uniforem vést až k deindividualizaci. 

Dle Kona (1988) tedy k neuvědomění si sebe sama jako jednotlivého individua, 

autonomní osobnosti ve vzdělávacím systému. K tomu, že určité skupinové vlivy 

(příliš těsné ztotožnění se skupinou, anonymita, ztráta pocitu individuální 

odpovědnosti apod.) budou bránit v rozvoji individuálního sebeuvědomění, 

sebehodnocení, sebepozorování. Škola bude propagovat uvědomování si sebe jako 

součásti kolektivu, kdy bude existovat jen „my“ a ne „já“. 

Protiargumentem, který se uvádí, je, že dítě nosící školní uniformu bude mít 

dostatek prostoru pro vyjádření své osobnosti stylem oděvů, které bude nosit mimo 

školu. Je zdůrazňováno, že „kvalita osobnosti nespočívá v postavě, ve vzhledu, ale 

ve znalostech, schopnostech a dovednostech. O to, aby si toto dospívající 

uvědomovali, by se měli postarat rodiče a škola.“ (Jurčík, 2006) 

 

Další psychologický aspekt namířený proti školním uniformám je ten, že 

nošení školních stejnokrojů může uniformovat i myšlení žáků. Může vést také 

k potlačení potřeby svobodně se projevit, ke strachu z vyjádření vlastního názoru, 

který může být v rozporu s názory většinové společnosti, a k automatickému přijetí 

určitého společenského dogmatu bez vlastního přemyšlení. Dle dostupných 

informačních zdrojů (http://www.rodina.cz/scripts/diskuse/prisp.asp?id=1985958) se 

domnívám, že se nikde tato tendence přímo nedokázala. Avšak v SSSR či 

komunistické Číně se uniforma (nejen ve školství) užívala k tomu, aby byl potlačen 

názor jednotlivce a viditelně byl prezentován jednotný názor strany.  
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Sociální aspekt:  

Oproti argumentům zastánců školních uniforem stojí názory odpůrců 

zdůrazňující fakt, že školní uniformy nepomohou vyřešit problémy spojené 

s odlišným socioekonomickým statutem dětí ve škole. Děti umí být velmi kruté a 

záminku k posměchu, závisti či šikaně si najdou vždy. Černá (2007) uvádí, že v ČR 

je šikaně na školách vystaveno 27 % dětí a že je prokázáno, že šikana se objevuje i 

na pracovištích, kde jsou uniformy zavedeny. Například v armádě, kde je vytvořen 

„neviditelný“ kastovní systém. Ekonomickou situaci rodiny může prozradit to, že 

rodiče dítěti nebudou moci zaplatit výlety, kupovat každý rok novou školní 

uniformu, platit lyžařské kurzy nebo obědy ve školní jídelně. Navíc je zdůrazňováno, 

že nerovnost ve školách, ve společnosti tu vždycky byla a bude, lidé a zejména děti 

mají tendenci sdružovat se do skupin a ten, kdo se této skupině vymyká, ji provokuje. 

A proto se kloní spíše k názoru, že by „rodiče měli vést děti k tomu, aby znaly limity, 

na co rodina má a na co ne. Měli by jim dát hranice, které určují finanční možnosti 

jejich rodiny.“ (www.lidovky.cz, 14. 10. 2005) 

Odpůrci školních stejnokrojů u nás (V. Mertin, A. Šrahůlková, 2007) apelují 

na rodiče, že by měli své děti naučit úctě k odlišnostem, k pochopení, že každý je 

jiný a že lidstvo není stejnorodým davem. V dítěti by mělo být posilováno vědomí o 

tom, že existují i jiné hodnoty než ty materiální. V „dospělém“ životě nebudou 

všichni nosit to samé a „bez zvyku tolerovat vyšší nebo nižší sociálně-ekonomické 

postavení ostatních, které se ve škole nenaučili, protože se zastiňovali a schovávali 

za uniformami,“ (http://www.ceskyhonza.cz, 20. 9. 2005) na tom budou hůře. 

Uniformy nemají nic společného s bojem proti šikaně a odstraňování nerovnosti ve 

škole, jsou pouze výrazem příslušnosti k určité skupině, ne pomůckou odstranění 

patologických jevů na školách. 

 

Další argument, zdůrazňovaný V. Fabiánem (2006), je absence tradice. Dle 

něj uniformy v ČR nemají tradici, a tak by mohly být vnímány jako násilná 

implantace cizího prvku do našeho školství, jako omezování lidské svobody. 

Není potřeba napodobovat země jako je USA nebo Velká Británie, jelikož doposud 

není potvrzeno více solidními empirickými studiemi, že by se nějakým způsobem 

díky uniformám zlepšily vztahy mezi studenty nebo jejich akademické výsledky. 
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Praktické aspekty:  

V negativním směru je zdůrazňován finanční aspekt školních uniforem. 

„Pořizování uniforem, jejich financování by mohlo být velmi nákladné, ať už pro 

školu nebo pro samotné rodiče, aby byly zhotoveny z lepšího materiálu a kvalitně, 

protože děti v tom budou trávit celý den deset měsíců v ročně (časté praní a 

opotřebování nošením).“ (http://www.svice.cz/komentare345-Skolni-uniformy-ano-

ci-ne, 8. 12. 2006) Opět tak budou nejvíce znevýhodněny děti z ekonomicky slabších 

rodin, které by si jejich pořízení po finanční stránce nemohly dovolit.  

 

Také bychom mohli uvést esteticko-praktické argumenty, jež vyvstanou při 

zamyšlení se nad důvody zaměřenými proti školním uniformám. Jak uvádí M. 

Caltové (2007) mezi takové spadá nepohodlnost a konzervativnost školních 

uniforem. Pokud jedinec preferuje pohodlné sportovní oblečení nebo pokud si potrpí 

na originální a extravagantní kousky ve svém šatníku, mohou se v konzervativních 

uniformách cítit nepohodlně. Navíc ne všem tělesným proporcím tyto konfekční 

uniformy „pasují“. Zejména mladší odpůrci odsuzují školní uniformy, protože do 

jejich šatníku zavedou fádnost a stereotypnost. Odborníci (Zítek, 1962) podotýkají, 

že neměnnost a jednotvárnost vyvolávají únavu a otupění, ty zase nudu, apatii až 

odpor. Je jasné, že tomuto trendu podléhá i naše odívání. 

 
             Obrázek č. 27 - dívčí školní uniformy 

 
Opět tyto uváděné důvody odpůrců školních uniforem se objevovaly i v 

debatách studentů gymnázií, které jsem v roce 2009 oslovila (viz níže). To opět 

poukazuje na reálnost a na oprávněnost těchto obav spojených s nošením uniforem 

na školách, i když zatím nebyly vědeckými studiemi potvrzeny.  
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Na základě předchozích odstavců je možné říci, že nejvýrazněji odpůrci 

školních uniforem zmiňují důvody psychologické. Například uniformy vedou 

k anonymitě a uniformitě, potlačují individualitu dětí. Část veřejnosti, jež je pro 

uniformy, uvádí také důvody psychologické, avšak již ne v takové míře. Mezi tyto 

důvody patří výchovný vliv uniformy na jejich nositele, zlepšení školního klimatu a 

také vliv uniforem na vnímání žáků pedagogy.  

Nejvíce zdůrazňovaným aspektem zastánců uniforem je, že uniformy ve 

školách pomohou zakrýt sociální rozdíly tím, že všechny děti budou oblečeny stejně 

a nebude možné podle oděvu odhadnout jeho sociální zázemí. Existuje opačný názor. 

Uniformy tento problém nevyřeší, sociální rozdíly bude možné poznat podle kvality 

obědu, značky mobilu apod. 

Silným argumentem lidí, jež zaujímají kladné postoje k stejnokrojům, je 

estetický vzhled takového oděvu, zaručení konzervativního neprovokativního 

oblečení na chodbách škol. Avšak odpůrci zdůrazňují nepohodlnost, fádnost, 

konzervativnost takové uniformy.   

Proti názoru, že uniformy mohou zvýšit bezpečnost na školách, jelikož cizí 

osoba neoblečená ve školní uniformě bude okamžitě rozpoznána, nemají námitky ani 

samotní odpůrci uniforem.   

Silným argumentem posilující pozitivní postoj ke školním stejnokrojům je, že 

pokud by byly uniformy vyráběny z tuzemských látek v dostatečném nákladu, mohlo 

by to být cenově dostupné oblečení. Avšak opět zde existují obavy, že by pořizování 

uniforem mohlo být pro rodiče žáků a studentů velmi nákladné. 

 Můžeme tedy stručně shrnout, že charakteristická je rozmanitost názorů, 

kterou lze nalézt jak na souhlasném, tak i nesouhlasném pólu postoje. U kladných 

postojů dominuje přesvědčení o odstranění viditelných (vnímatelných) sociálních 

rozdílů mezi dětmi na škole. Odpůrci školních stejnokrojů zdůrazňují zejména ztrátu 

individuality dětí a potlačování jejich osobnosti, což by mohlo zavedení uniforem 

způsobit. Jelikož doposud neexistuje odborná česká studie, která by potvrzovala 

„výhodnost či nevýhodnost“ nošení uniforem na českých školách, zůstává toto téma 

stále otevřenou diskusní záležitostí, které se s oblibou zúčastňují laici. 
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III. NÁZORY ČESKÝCH ŽÁK Ů NA PROBLEMATIKU ŠKOLNÍCH 

UNIFOREM  

 

V diplomové práci navazuji tématem na postupovou práci (Presová, 2007).   

V ní jsem se snažila prozkoumat postoje žáků základních škol a studentů gymnázií 

k možnosti zavedení uniforem do jejich škol. Také se v ní objevilo téma dotýkající se 

problematiky identity - psychologické aspekty zavedení školních uniforem. 

Vzhledem k tomu, že se v diskuzích se studenty třech gymnázií také částečně 

odkryly postoje k uniformám, rozhodla jsem se stručně uvést závěry z postupové 

práce.  

V postupové práci jsem se žáků osmých tříd Základní školy UNESCO 

v Uherském Hradišti a studentů druhých ročníků čtyřletého Gymnázia v Uherském 

Hradišti a na Velehradě dotazovala na zavedení uniforem do jejich škol a                 

na odůvodnění jejich názorů. Získala jsem celkem 102 vyplněných dotazníků 

s volnou odpovědí, z toho 56 dotazníků od dívek a to od 21 žákyň základních škol 

(14 až 15 let) a 35 studentek čtyřletých gymnázií (16 až 17 let), 46 dotazníků          

od chlapců, 19 od žáků základních škol (14 až 15 let) a 27 od studentů čtyřletých 

gymnázií (16 až 17 let).  

Získané dotazníky jsem zanalyzovala. Odpovědi bylo možno rozdělit do tří 

skupin, a to na ty, které vyjadřovaly souhlas se zavedením uniforem do škol (1), 

které vyjadřovaly nesouhlas (2) a ty, které byly neutrální (3). Každou skupinu jsem 

roztřídila dále do podskupin podle věku respondentů, respektive podle toho zda 

respondenti byli žáky základních škol nebo studenty gymnázií.  

Ze získaných dotazníkům je možno konstatovat, že téměř polovina (49 ze 

102) dotázaných, uvedla negativní postoj k zavedení školních uniforem na jejich 

školách. Největší počet respondentů z celkového souboru, kteří byli proti a zároveň 

nejméně pro zavedení uniforem do škol, bylo z řad mužského pohlaví. Z dotázaných 

žáků bylo proti 68,4% a studentů 63%. Je to pravděpodobně kvůli tomu že, v tomto 

věku se zejména chlapci bouří proti jakémukoli nařízení autorit, které vnímají jako 

útlak, jako útok namířený proti jejich svobodě. I. S. Kon (1986) konstatuje, že 

většina dospívajících se distancuje od vkusu rodičů a sdílejí společné vzory se svými 

vrstevníky.  Rovněž pro chlapce tohoto věku není tak důležitý jejich vzhled jako   
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pro dívky, ale výkon, a to zejména ve sportu. Dávají přednost praktickému, 

pohodlnému oblečení, nemají rádi těsný konformní oděv dospělých (což jsou obleky, 

jimž se podobají uniformy). 

U studentek gymnázií byly odpovědi velmi vyrovnané. Dívky mají tendenci 

být více konformní než chlapci, a tak se bouří i méně proti nařízením daných 

autoritami. Také více dbají na úpravu svého zevnějšku a na ohlasy okolí na jejich 

vzhled, a tak v tomto směru mohou považovat uniformy za přínos.  

Jen 33 respondentů bylo rozhodně pro zavedení uniforem. Největší počet 

respondentů, kteří byli pro školní uniformy a zároveň nejméně proti nim, byl z řad 

žákyň (61,9%). Skupina žaček byla jediná, kde se více jak polovina vyjádřila pro 

zavedení uniforem na jejich škole. Jak jsem již uvedla, dívky tohoto věku kladou 

důraz na vytváření harmonického vzhledu a celkovou upravenost. Dle I. S. Kona 

(1986) jsou více orientovány na interpersonální rovinu, proto i vztah k sobě pro ně 

může mít větší význam, jsou více citlivé na interpersonální hodnocení a hodnocení 

sebe samých. Skupinovou identitu dívky vyjadřují nošením stejných nebo podobných 

prvků oděvu. V oblečení se potřebují cítit dobře, tedy nesmí být v rozporu s jejich 

vnitřním sebeobrazem. Rovněž se v tomto věku (13 – 15 let) začíná probouzet zájem 

o druhé pohlaví, a s tím i snaha se líbit. Jednou z nejdostupnějších možností, jak 

„lákat“ druhé pohlaví, je u dívek pomocí úpravy vzhledu, tedy i oděvem. U 

dospívajících chlapců existuje také tato potřeba zaujmout druhé pohlaví, ale spíše 

činy, než vzhledem. Chlapci se tedy spíše předvádí, aby zaujali. Na svůj vzhled a 

oděv jsou ovšem citliví také, jelikož v současné době je trend, aby o svůj zevnějšek 

pečovali i muži. 

Zbylých 20 dotázaných si nebylo jisto, zda by se zavedením stejnokrojů do 

jejich škol souhlasili. Nejvíce pochybností, jak jsem již uvedla, měly dívky z 

gymnázií (34,3%) a nejméně byly nerozhodné dívky základních škol (9,5%). K této 

možnosti postoje se respondenti mohli přiklonit, buď protože se u nich objevovala 

neochota přemýšlet nad vyplňováním tohoto dotazníků, nebo nad tím, zda chtějí 

školní uniformy na svých školách. Proto byla nejjednodušší odpověď „nevím“ a 

uvedení jen malého počtu důvodů pro i proti, což by odpovídalo formě odpovědi u 

skupiny respondentů ZŠ. Nebo je to díky tomu, že respondenti volící tuto odpověď 

pociťují opravdovou nejistotu v tom, zda mají vyhraněný postoj k uniformám a 
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uvědomují si vesměs stejné množství důvodů pro i proti, což by odpovídalo rozložení 

důvodů u skupiny studentů a studentek gymnázií.  

 

Ze získaných dat jsem se snažila určit nejen postoje k uniformám zkoumané 

mládeže, ale i odůvodnění proč uniformy na školách chtějí či nikoli. Tyto důvody 

jsem se snažila zahrnout k aspektům, které by je pomohly charakterizovat. Ne vždy 

bylo snadné aspekt jednoznačně pojmenovat a zařadit důvody jen k jednomu.  

Nejpočetněji zmiňovaným psychologickým důvodem podporující zavedení 

školních stejnokrojů je jejich pozitivní působení na psychiku a chování jejich 

nositelů. Což může vést k pocitu vážnosti a dospělosti, a to zpětně může mít možný 

pozitivní vliv na osobnost jedince. Dalšími uvedenými důvody psychologického rázu 

bylo, že školní uniforma umožňuje žákům více se zajímat o vlastnosti a charakter 

spolužáků než o jejich vzhled, dále že znemožňují posměch a kritiku kvůli oblečení a 

zamezují vzniku šikany apod. Celkově byl však nejvíce zmiňován pozitivní aspekt 

sociální, který zdůrazňuje, že školní uniformy částečně smazávají sociální rozdíly 

mezi žáky, také že školní uniformy zvyšují prestiž školy a prezentují ji na veřejnosti, 

to vede také k budování pocitu hrdosti, a zvyšují pocit sounáležitosti.  

Mezi nejvíce vyskytující se psychologické důvody proti zavedení uniforem 

patří ve všech třech skupinách to, že nošení uniforem potlačuje osobnost žáků a 

studentů a omezuje svobodnou volbu ve výběru oblečení, což je pro dospívající 

důležité. Zdůrazňovanými sociálními důvody odmítající školní uniformy byly jejich 

stereotypičnost, neřešitelnost problémů ve škole zaviněné viditelnými sociálními 

rozdíly mezi studenty. Z estetického hlediska to byla jejich nevkusnost, neslušivost, 

jednotvárnost.  

Sociálním důvodem, který se objevoval jak na straně pozitiv (žák a žákyně) i 

negativ (žákyně a student) bylo, že pomocí školních uniforem bude možné nositele 

okamžitě identifikovat jako žáka určité školy. Což pozitivně působí na psychiku 

jedince, pokud má škola „dobré jméno“, pokud ne, tak školní uniformy se stanou pro 

jejího nositele symbolem posměchu a studu. 

 

Ze stručné prezentace výsledků výzkumu žáků a studentů se již ukázalo, jak 

velký význam pro jejich sebeurčení má vztah oděv a vyjádření osobnosti. 
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IV. IDENTITA – KLÍ ČOVÝ PROBLÉM OBDOBÍ ADOLESCENCE 

 

Na základě nalezených argumentů je zřejmé, že dospívající akcentují potřebu 

vyjádření svého členství a identifikace s určitou skupinou, zároveň však silně 

poukazují na tendenci vyjadřovat svým oděvem svou jedinečnou osobnost. Proto 

jsem se rozhodla diplomovou práci zaměřit na problematiku vztahu školních 

uniforem a identity adolescentů ve věku 16 - 17 let.  

 

4. 1 Adolescence 

Proces hledání identity („sama sebe, svého místa v životě“) prochází celým 

životem od narození až po smrt. Avšak Erikson (2002) poukazuje na to, že 

adolescence je věkem konečného vzniku dominantní pozitivní identity ega, vědomí 

vlastní neopakovatelnosti, individuality a odlišnosti, nalezení a akceptace svého 

místa a hodnoty jako člena určitého společenství. Identita jedince se vyvíjí i v dalších 

obdobích lidského života, avšak jedinec již nemusí řešit důležitá vývojová 

rozhodnutí související s utvářením identity, tak jako v období adolescence.  

To, že adolescence je klíčovým obdobím ve formování osobnosti, je dáno 

díky „výrazným změnám ve fyzickém vzhledu, psychice (formuje se schopnost 

zažívat pocit individuality, schopnost vědomě ovládat své touhy a zabývat se sebou 

samým apod.) a kognitivní oblasti (rozvíjí se schopnosti zobecňování a abstrakce, 

smysl pro vidění příčinných souvislostí jsou na úrovni kognitivních procesů 

dospělých).“ (Taxová, 1985, str. 61) Nadměrný zájem o vlastní osobu souvisí také 

s egocentrismem, který je typický pro toto věkové období a který ovlivňuje prožívání 

a usuzování dospívajících. To vše umožňuje, že jsou dospívající schopni pohledu na 

sebe sama i okolního světa, umožňuje jim to přemýšlet o tom, kým a čím jsou 

v očích okruhu pro ně významných lidí, ve srovnání s tím, co si myslí sami o sobě, 

že jsou.  

Problematikou adolescence se zabývá P. Macek (1999). Termín adolescence 

je odvozen z latinského slova adolescere znamenající dospívat, dorůstat. Tento 

termín byl vědci užit pro označení životní etapy především druhého desetiletí života 

již v 15. století. Byl považován za tranzitní období, kdy dospívající ještě nejsou 
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dospělými, ale již nejsou ani dětmi. Hlavními procesy probíhající v tomto období je 

pohlavní dozrávání, fyzický a psychický vývoj a sociální učení v nejširším slova 

smyslu. Je to období, kdy se mění, utváří, ale i částečně stabilizuje sebepojetí. Do 

popředí se staví hledání sebe sama, tedy úsilí o vlastní identifikaci, přemýšlení nad 

tím, jak vypadá jedinec v očích druhých lidí ve srovnání s tím, jak se sám vnímá 

(vytváří se a formuje se samostatná a nezávislá osobnost).  

Konkrétní časové vymezení adolescence se u jednotlivých autorů velmi různí. 

Pro svou práci jsem si vybrala Mackovo rozdělení adolescence (Macek, 1999). Za 

ranou adolescenci označuje věk od 10 do 13 let, kdy dochází především k fyzickým 

pubertálním změnám a k emoční rozkolísanosti.  Střední adolescencí je období života 

člověka od 14 do 16 let.  Dle něj je to zejména období hledání osobní identity, kdy se 

jedinec snaží výrazně odlišit od svého okolí například životním stylem, hudbou, 

oblečením apod., čímž se snaží potvrdit svou jedinečnost. Pozdní adolescence spadá 

do věku 17 až 20 (22) let, kdy se posiluje sociální aspekt identity, tedy potřeba 

někam patřit, podílet se na něčem a něco s ostatními sdílet. 

Před dospívajícím stojí kromě hledání identity i jiné důležité vývojové úkoly. 

Je to především úkol přijmout vlastní tělesnost, svůj vlastní tělesný zjev, mužskou či 

ženskou roli, vytvořit nové a zralejší vztahy s vrstevníky obou pohlaví, dosáhnout 

emocionální nezávislosti na rodičích a ostatních dospělých, získat určité vzdělání 

jako předpoklad pro získání pozdější ekonomické nezávislosti, připravit se na 

povolání, dosáhnout sociálně odpovědného jednání, dále budovat systém vědomých 

morálních hodnot apod. (Kovařík in Matějček a kol., 2002). 

I. S. Kon (1971) období rané a střední adolescence (zhruba do 16 let) 

vymezuje jako životních etapu, kde hraje kolektiv vrstevníků důležitou roli. Typická 

je tendence stát se členem subkultury mládeže. To vše díky tomu, že poprvé za svůj 

život získávají určitou autonomii od rodiny, uvědomují si svoji jedinečnost a 

odlišnost od jiných, což vede k pocitům svobody, ale i prázdnoty a osamělosti 

spojených s jistými obavami, jelikož jeho osobnost je ještě neurčitá a mlhavá. Avšak 

ve společnosti vrstevníků se cítí jedinec opět silný, neosamělý, ale svobodný, jelikož 

vrstevníci nahrazují rodičovskou podporu, ale mnohem volněji. Rovněž si díky nim 

uvědomují, že nejen on, ale i ostatní vrstevníci řeší podobné problémy v oblasti 

fyzických, psychických a sociálních změn. A tak kontakt s vrstevníky posiluje 
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jedincovo sebevědomí a nezávislost na starších (například i prostřednictvím stejného 

oblečení).  

Vrstevníci plní funkci komunikačního a interakčního zázemí, kde může 

dospívající testovat sám sebe. Dochází k vzájemnému poskytování názorů, pocitů a 

vzorců chování, k možnosti zkoušet různé sociální role bez větších závazků. Rovněž 

reakce ze strany vrstevníků představují pro adolescenta důležitou zpětnou vazbu 

v oblasti hodnocení, uvědomování a hledání sebe sama. Poskytují pro jedince při 

sebehodnotícím úsilí jakési „sociální zrcadlo“ (Blatný, Plháková, 2003, str. 96) 

zobrazující názory a mínění druhých lidí o nás, o tom co si myslí o našem vzhledu a 

vystupování apod. Odráží tedy jeho kvality i nedostatky (proto jsou dospívající velmi 

citliví na to, jaký dojem dělají na druhé, záleží jim na tom, co si o nich druzí, 

zejména autority, myslí, jak je hodnotí).  

Dle I. S. Kona (1986) v tomto ohledu nejdůležitějším kolektivem, pod jehož 

vlivem se formuje osobnost dospívajícího, je školní třída, jelikož umožňuje sociální 

srovnávání. Vztah ke kolektivu a vlastní postavení v něm je jedním z nejdůležitějších 

kritérií adolescentova hodnocení sama sebe, jelikož získává zkušenost se sebou 

samým i s tím, jak na jiné působí, jak je jimi přijímán či odmítán a proč. Avšak 

přílišná závislost na mínění skupiny může vést i k nežádoucí konformitě. Naopak 

neakceptování skupinových norem může vést k sociálnímu odmítání, kdy si jedinec 

nevytvoří vztahy a vazby s vrstevnickými skupinami, což zvyšuje pravděpodobnost, 

že se stanou obětí útlaku či šikany. 

Výzkumy (I. S. Kon, 1986) ukazují, že sociometrický status v třídním 

kolektivu středoškoláka je určován zejména tím, jaký vliv má na vrstevníky, jeho 

fyzickou silou, morálními vlastnosti, společenskou angažovaností, intelektem, 

vzhledem, přitažlivostí zevnějšku, studijními výsledky apod. Ať je však status dán 

čímkoli, vždy má velký vliv na jedincovo chování, aspirace, sebeúctu a 

sebehodnocení, tedy na osobní i sociální identitu. To vše poukazuje na důležitost 

vztahu k vrstevníkům, jelikož tvoří jedinečný kontext, v němž mohou adolescenti 

konstruovat vlastní identitu. 

Jak jsem již zmínila, je v tomto období pro formující se osobnost důležitý 

pocit sounáležitosti k určité skupině vrstevníků, jež má několik stálých komponent 

jako je specifický soubor hodnot a norem chování, vkus, způsoby oblékání a úprava 
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zevnějšku, charakteristický způsob chování a mluvy atd. Proto dospívající musí 

vypadat jako všichni jeho vrstevníci, a tak si budovat sociální identitu, ale zároveň 

chce formovat svou autonomii, a to pomocí snahy být originální, jedinečný a 

neotřelý. K tomu jim může dopomáhat právě móda, jelikož jejich snaha vyniknout a 

upoutat na sebe pozornost, poukázat na svou osobnost je odlišná od snahy dospělých. 

Zformovaný člověk se snaží vyniknout nenápadně, prostřednictvím svého 

společenského postavení, pracovních úspěchů, vzdělaností, kulturním rozhledem 

apod. Sociální rozhled adolescentů je však mnohem omezenější a neumí ho ještě 

tolik využívat. Z toho lze odvodit zvláštní hodnotu nápadných vnějších doplňků 

zaměřených na upoutání pozornosti. Móda mládeže je rovněž prostředkem 

komunikace a ztotožnění, oděv slouží k demonstraci toho, jaký jedinec je i 

k rozpoznání dalších jedinců „stejného druhu“ a k odlišení od starší generace. Je i 

prostředkem získání prestiže v daném prostředí.  

„Oblečení a celý vnější vzhled člověka není nic jiného než způsob 

seberealizace a komunikace, jehož prostřednictvím informuje své okolí o svém 

statusu, o úrovni svých ambicí, vkusu atd.“ (Kon, 1986, str. 53) V dospělosti se do 

popředí dostávají jiné vlastnosti „Já“ než je vzhled, například rozumové schopnosti, 

volní a morální vlastnosti apod. Zdá se tedy, že důvodem pro kladení takového 

důrazu na vzhled a úpravu zevnějšku (oděv) u adolescentů, může být snaha poukázat 

na svoji identitu, své názory, hodnoty a postoje, na sebe samotného. To vše 

poukazuje na klíčovou roli oděvu v procesu formování identity. 

 

4. 2 Definice pojmu identita 

Psychologové pojímají a definují identitu různě. Proto jsem se rozhodla uvést 

několik definic identity a následně se pokusím na základě poznatků z odborné 

literatury sama definovat pojem identita. 

První psychologickou teorii identity vycházející z freudovské psychoanalýzy 

formuloval E. H. Erikson (2002) v roce 1956.  Podle něj jedincovu identitu tvoří 

integrování identifikací s významnými druhými v dětství, v současnosti a tvorba 

základních životních závazků. Pokud jedinec dospěje k přesvědčení, že se stal 

osobností, která plně pochopila současnou sociální situaci, došlo k vytvoření identity. 
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Identitu tedy chápe jako vztah subjektu k sobě samému, jako trvalou hodnotu se 

sebou samým. Tvorbu identity vnímá jako centrální úkol v období adolescence, kdy 

je jedincovým základním vývojovým úkolem vyřešit vztah k sobě samému, 

k druhým konkrétním lidem a ke skupině či společenství. Zdůrazňoval, že sociální 

prostředí, v němž se dospívající pohybuje, hraje významnou roli ve formování jeho 

identity (rodina, škola, komunita, kultura).  

Erikson (in ŘEHULA, E., ŘEHULKOVÁ, 2001) rozlišuje dvě základní 

složky identity: 1. ego-identita jako vnitřní konzistence jedince. Je psychologickým 

mechanismem, který umožňuje nárůst jistoty, vlastní schopnosti udržet vnitřní 

stejnost a kontinuitu. Rovná se schopnosti udržet vlastní smysl stejnosti a kontinuity 

vnímanou druhými. 2. Self identita je aspekt aktivního hodnocení, výběru a 

organizace sebevnímání. Plní funkci adaptační, ochrannou a regulační, ve smyslu 

sebepercepce, aktivního hodnocení, výběru a organizace sebevnímání. 

Dle Eriksona pokud nedojde k splnění vývojového úkolu, tedy k dosažení 

identity projeví se u adolescenta tzv. difúzní identita. Tu lze chápat jako roztříštění 

jasné představy o sobě, odmítání nebo vyhýbání se vytvořit si tuto představu.  

 

Věra Bačová (1995) definuje identitu ve třech sférách, jako: 

1. subjektivní pocit vlastní totožnosti založený na prožívání vlastní kontinuity 

a vlastních jedinečných kombinací osobních vlastností a typického chování, tj. ego 

identita.  

2. ztotožnění jedince se svými životními rolemi a pozicemi, tj. osobní 

identita.  

3. pocit příslušnosti k větším či menším společenským celkům a ztotožnění se 

s hodnotami těchto členských skupin, tj. sociální identita.  

Dle ní pojem identita na rozdíl od pojmů „já“ nebo „osobnost“ obsahuje 

sociální definování a sebedefinování konkrétní lidské bytosti. Uvádí (in ČERMÁK, I. 

a kol, 2003), že identita je to, na co můžeme odpovědět, že jsme. Je to, co si 

vytváříme na základě toho, že nám jiní řeknou, že tím můžeme být. Tedy identita je 

produktem sociálního světa, ve kterém jedinec žije. Je závislá na jiných lidech, se 

kterými vstupuje do vzájemného osobního vztahu nebo kteří vystupují vůči němu 

jako členové sociálních institucí, jelikož potvrzují jeho hodnotu sebedefinování. 
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Může dojít i k rozporu mezi tím, jak osobu definují jiní a jak osoba definuje sama 

sebe. 

 

Dle Macka (in I. ČERMÁK a kol., 2003) dosažení identity znamená „získat 

pocit vlastní jedinečnosti (individuality), celistvosti (sjednocení dílčích zkušeností se 

sebou samým v čase), osobní stability, spolupatřičnosti k určitým ideálům a 

hodnotám, resp. pocit vlastní sociální hodnoty a podpory od druhých. 

 

Skarlantová (2007) vnímá identitu jako sebepojetí, které se skládá z obrazu, 

který máme sami o sobě, z jedincovi vlastní  představy, jak se jeví ostatním a z toho, 

jak ho posuzují jiní. Součástí sebepojetí je tedy sociální srovnání s významnými 

druhými, které považujeme za sobě podobné či je považujeme za zosobnění cílů, 

které bychom chtěli dosáhnout, a zpětná vazba od druhých. Vyhodnocení všech 

těchto aspektů tvoří identitu, kdy výsledným pocitem může být nejistota, stud, 

hrdost, přiměřené sebevědomí apod. Zdůrazňuje, že při tvorbě identity je důležitá 

zpětná vazba, kdy se identita upevňuje a kultivuje díky hodnotového systému, 

normám a vzorcům společnosti, ve které žijeme. Identita není jen vnitřní pocit, ale 

projevuje se navenek prostřednictvím určitých forem chování, které se formovaly ve 

styku s ostatními lidmi. 

 

Souhrnně lze tedy identitu výjadřit následovně: „Identita je vědomí sebe 

sama, své trvalé vnitřní jednoty se sebou samým, která se uchovává nezávisle na 

měnící se situaci. Hledání identity je aktivní uvědomělý či neuvědomělý proces 

sebedefinování, kdy jedinec hledá odpověď na otázky: „Kdo jsi?“ „Čím jsi?“ „Kam 

patříš a čím se stáváš?“, buď jako jednotlivec nebo člen určitého společenství. 

Procesem sebereflexe dochází tedy k sebevymezení, sebehodnocení a nabytí vědomí 

vlastní hodnoty, k vytvoření pocitu svébytnosti, autenticity, jedinečnosti, odlišnosti od 

jiných, ale zároveň i k pocitu sounáležitosti k určitému sociálnímu společenství.“  
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4. 3 Druhy identity 

Dle Nakonečného (1999) můžeme rozlišovat tři druhy identity v závislosti na 

odpovědi na otázku, co je s čím identické:  

1. Identita jako totožnost se sebou samým, jako zážitek individuální 

kontinuity v čase (jsem to pořád já, navzdory všem fyzickým a psychickým 

změnám).  

2. Identita jako ztotožnění se s někým či něčí jiným (s blízkou osobou, 

hodnotami a ideami určité skupiny). 

3. Identita jako vnitřní soulad s vnějšími projevy individua (prožívání 

autenticity, soulad vnitřního uspořádání osoby s jeho vnější sebeprezentací). 

 

Psycholog W. James (Hrabovská, 2006) na konci 19. století rozlišil tři druhy 

identity jako tři složky lidského „Já“, které umístil na průsečík sebepoznání a 

poznání sebe pomocí druhých:  

1. „Materiální já“ týkající se tělesné identity jedince (tělo, oděv), jeho 

specifických materiálních statků.  

2. „Duchovní já“ související s dispozicemi, schopnostmi, zájmy a nadáním, 

které jedinec považuje za součást sebe.  

3. „Sociální já“ vytvořené na základě toho, jak je jedinec vnímán 

významnými druhými. V souvislosti s touto problematikou navrhl pojem „zrcadlové 

já“, který naznačuje, že jiní lidé jsou sociálním zrcadlem, které jednotlivci umožňuje 

poznávat, hodnotit a prožívat sebe samého.  

 

Bačová (1996) ve svých příspěvcích na téma identita ji rozlišuje odlišně: 

1. Osobní identita týkající se charakteristik jedince. Zdůrazňuje jeho 

jedinečnost, autenticitu, autonomii, osobní perspektivu, přesvědčení o jeho 

schopnostech a vlastnostech, zodpovědnost za vlastní chování a prožívání, 

přetrvávání v čase. Z hlediska formování osobní identity je důležitý věk 12 – 20 let, 

kdy převažuje pocit jedinečnosti, touha po smysluplné roli a společenském místě a 

úsilí definovat sama sebe. Pokud nedojde k dosažení této identity, prožívá jedinec 

pocity odcizení.  Osobní identitu Bačová dále dělí na:  
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a) Intrapersonální identitu (dle Eriksona Ego-identitu) vyjadřující „hlboký 

pocit vlastnej totožnosti, celostnosti, autenticity, vnútornej rovnakosti a nepretržitosti 

založený na prežívaní vlastnej kontinuity bez ohľadu na plynutie času, 

spoločenských zmen či zmen v sociálných rolách apod. vzhľadom na zvnútornené 

hodnoty a normy.“ (Bačová, 1996, str. 322) Tedy poskytuje odpověď na otázky typu 

„Kdo jsem, jaký jsem a čím se liším od ostatních?“ Obsahem osobní identity na 

intrapersonální úrovni jsou charakteristiky, kterými se jednotlivec odlišuje od jiných 

a které má společné s jinými lidmi, nalezení smyslu a významu svého života. 

Zahrnuje i integrující potenciál Já, tedy uvědomování si své psychické kontinuity a 

změny zároveň. Od toho se vyvíjí věrnost osobnímu životnímu přesvědčení a osobní 

zodpovědnost, osobní hodnoty a ideologie. Na této úrovni se identita jedince formuje 

v ontogenezi jako proces sebepoznávání, sebekonstruování, spolu s hledáním a 

výběrem a zvnitřňováním osobní „ideologie“ (Macek, 1999). Tato identita dominuje 

v období časné adolescence.  

b) Interpersonální identitu, kterou vymezuje jako „stotožnenie a vykonávanie 

svojich životnych socialnych rolí, osobnostné angažovanie sa v roli, vyrovnavanie sa 

s novou alebo zmenenou rolou, využívanie rolí na sebeprezentáciu.“ (Bačová, 1996, 

str. 323) Tento druh identity se tedy vyvíjí jako výsledek procesů identifikace 

se sociálními rolemi. Můžeme se na ni ptát pomocí otázky: „Čím jsem? Kdo a co 

jsem nebo budu ve vztahu k jiným lidem?“ Zjednodušeně lze říci, že všechny role 

jedincem hodnocené jako významné, se kterými se v průběhu vývoje identifikuje, se 

sjednocují do souboru rolových identit (obsahující sociální pozici, očekávané 

způsoby chování spojené s konkrétními postoji k druhým lidem). Vytvářejí tak celek, 

který reprezentuje společenskou identitu daného jedince. Tento soubor je svým 

složením relativně stálý, avšak se změnou jedincova hodnotového systému se mění i 

významnost, kterou přikládá jednotlivým rolím, a tedy i samotná rolová identita.      

   

2. Kromě osobní identity jako vědomí jedinečnosti a autonomie hovoří 

Bačová (1996) o sociální identitě jako o pocitu příslušnosti, identifikace a začlenění 

k makrosociálním útvarům. Dle P. Macka (1999) je tato identita podstatná zejména v 

období pozdní adolescence. Je to spojeno s potřebou vymezení se formou 

příslušnosti k určité společenské skupině, s rozvojem charakteru a hodnotového 
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systému, s osvojením morálních principů. Rovněž pro jedince v pozdní adolescenci 

narůstá význam sebepojetí, potřeby přijetí ostatními a pocit zodpovědnosti za své 

činy a jejich následky.  

Sociální identita dle Hayesové (1998) je odvozována od  určitých sociálních 

kategorií či skupin, ke kterým cítí jedinec pocit náležitosti (identifikuje se s nimi) a 

odlišením se od těch, kam jedinec nepatří. Základ identity je tedy ve vztahu mezi 

skupinami, kam jedinec patří a nepatří. Bačová definuje skupinovou identitu jako 

„sebapojetí jednotlivca odvozené od poznania svojho členstva a rolí v sociálnej 

skupine spolu s hodnotou a emocionálnym významom spojeným s týmto členstvom.“ 

(Bačová, 1996, str. 35) Je ji možné definovat jako prožívání příslušnosti k různým 

společenským celkům a identifikace s členskou skupinou, jejími postoji, pravidly, 

stylem a vzorci chování. Na tento typ identity se můžeme ptát otázkou: „Kam 

patřím? Čeho jsem součástí?“, tedy na problém vlastní zakotvenosti. Příslušnost 

jedince k určité sociální skupině činí jeho chování předvídatelným a zajišťuje, že 

bude ostatními členy své vlastní, jakož i cizí skupiny, pojímán vždy stejně. 

Aby člověk o sobě mohl říci, že je členem určité skupiny, musí vnímat sebe i 

jiné jako určitou společnou jednotku. Z toho vyplývá, že u každého člena skupiny 

musí proběhnout proces identifikace s touto skupinou. To, v čem se jedinec 

ztotožňuje s ostatními členy skupiny, bývá obvykle určitý znak, vlastnost, 

charakteristika, sociální status, názor či norma, kterou s ostatními členy skupiny sdílí.  

V. Bačová (in I. ČERMÁK a kol, 2003) zdůrazňuje, že sociální identita 

souvisí s přirozenou potřebou jedince začlenit se do určitých sociálních, kulturních, 

politických či jiných kontextů, s potřebou realizovat soubor rolových aktivit, 

s pohnutkou vyhledávat vše, co posílí sebeúctu a umožní o sobě smýšlet dobře. 

K tvorbě sociální identity tedy dochází na základě zkušenosti ze vztahu ke skupinám 

a institucím, do kterých jedinec patří a priori, do kterých se narodil anebo si je sám 

zvolil. Ve všech případech je důležitá míra prožívání a identifikace jedincovi 

příslušnosti k těmto útvarům a tedy zažít pocit skupinové sounáležitosti.  Pokud se 

dospívající cítí, že je skupinou vrstevníků neakceptovaný, nemusí se vytvořit sociální 

identita a u jedince může dojít k pocitu nezařazenosti a nezakotvenosti. Pokud si 

jedinec uvědomí svoji příslušnost k dominantní skupině, dojde současně k prožívání 

hrdosti vyplývající z takového členství. Tato identifikace s členy různých skupin, 
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kteří propůjčují adolescentovi kolektivní identitu, umožňuje adolescentovi 

stereotypizovat sama sebe, což umožňuje pochopit sebe sama, formovat svůj stabilní 

hodnotový systém. Prožívání této příslušnosti dle B. Šulavíkové (2007) může být 

pozitivní (souhlasí se členstvím ve skupině). Díky tomu jedinec prožívá pocit uznání, 

akceptace, společenské záruky a odměny nebo v negativním případě zavrhnutí, 

hrozby.  

„Přijatá skupinová identita ovlivňuje do jisté míry identitu osobní a naopak. 

Identifikace s určitou skupinou se však může stát součástí osobní identity jen 

tehdy, pokud je tato identifikace výsledkem osobní volby, která by měla být vždy 

svobodná. V situaci, kdy budou skupině, ke které jedinec přísluší, odpírána či 

vnucována práva anebo, kdy bude tato skupina diskriminována jinými skupinami, 

může za těchto okolností nabýt osobní identita většího významu, než identita 

skupinová.“ (Macho, 2007, str. 23) 

 

Předchozí odstavce poukazují na to, že se v člověku střetává potřeba 

sebeurčení, osobní identity, ale i potřeba sociálního zařazení, sociální identity. Obě 

tyto tendence se snaží každý v sobě nějakým způsobem propojit. Člověk chce zůstat 

se svým okolím v jednotě, zároveň se však snaží jako jedinec od ostatních něčím 

lišit. „Právě odívání má v procesu hledání identity veliký význam, jelikož vytváří 

rámec pro setkání obecného (společenského) a zvláštního (individuálního). 

Výsledkem působení těchto protichůdných tendencí se stává zcela konkrétní oděv a 

úprava zevnějšku každého člověka zcela specifickým způsobem, jakým oděv nosí. 

Oděv podporuje autostylizaci, která každého z nás viditelně charakterizuje jako 

neopakovatelnou osobnost.“ (Skarlantová, 2007, str. 218) Dá se říci, že naše šaty nás 

nejenom uvádějí, ale dávají též ostatním najevo, v jakém světle se sami rádi vidíme. 

Na funkci oděvu v procesu formování identity poukáži ještě v závěru této kapitoly. 

 

4. 4 Význam identity  

B. Šulavíková (2007) zdůrazňuje, že identita je pro jedince jádrem vztahu 

k sobě samému (ví o své jedinečnosti a nenahraditelnosti, o svých možnostech a 

schopnostech, o svých cílech, rozumí svých citů apod.) i k okolí (je pevně zakotven 
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v tradici a podílet se aktivně na tvorbě společenské budoucnosti, ví, kam patří). 

Identita je totiž základem pro dosažení životní stability pro další fáze života, 

schopnosti osobního a společenského přizpůsobení a uplatnění, dává životu člověka 

potřebnou kontinuitu. Je nepostradatelná pro orientaci ve světě, poznání, myšlení a 

komunikaci, tedy proto, aby se mohl člověk dále plnohodnotně utvářet a vyvíjet, jak 

v individuální sféře, tak i společenské.  

Jedinec je také, díky vytvoření své identity, schopný pozitivní sebeobrany a 

sebevědomí tj. „souhrnný výraz pro sebehodnocení, sebeocenění, sebedůvěra a 

sebeuplatnění,“ (Taxová, 1985, str. 106) nezávislosti a flexibility, odmítá 

autoritářství druhých, má vědomí sociální hodnoty a určitou míru sebeúcty, osvojuje 

si stabilní hodnotový systém, zná své schopnosti a možnosti, má reálné ambice a 

vytyčuje si přiměřené cíle. Podle různých studií (Čermák a kol, 2003) má i lepší 

výsledky ve škole i zaměstnání, ve vztazích, zvládá lépe úkolové situace.   

Naopak pokud je jedinec vnitřně destabilizován, pokud nedojde k vytvoření 

identity, je ztížen další vývoj jeho osobnosti. Může dojít k oslabení vnitřní 

autoregulace, k nevybavení osobními zásadami a principy, k nedostatku vytvoření 

spolehlivosti, stálosti a pevnosti osobnosti. Může nastat sebeodcizení neboli 

deindividuace (jedinec se v sobě „nevyzná“). Může tedy dojít k dočasnému nebo 

stálému potlačení identity, a to záměrně (aby se mohl jedinec identifikovat s jinou 

skupinou například při masové hysterii) nebo pod vnějším tlakem (jako proces 

adaptace, který mu umožňuje přežití mezi ostatními), případně z obou důvodů 

současně (Macho, 2007).  

Deindividuací z hlediska sociální identity se zabýval Postmes a Spears (in 

Lovaš, 2003). Možné vysvětlení jevu deindividuace poskytuje právě rozlišení 

základních sociálních norem přijatých velkým společenstvím (př. právní normy) a 

lokálních, situačně relevantních norem vztahujících se na konkrétní situaci a 

seskupení lidí, kteří se v ní nacházejí. Silnější konformita se projevuje vůči 

skupinovým normám a souvisí s tím, že v těchto situacích je výrazněji aktivizovaná 

sociální identita než osobní. Anonymita a vnoření se do skupiny spolu s dalšími 

faktory mohou způsobit snížení sebeuvědomění, osobní identity (stav deindividuace), 

ale zároveň mohou prudce zvýšit význam skupinové identity (in Lovaš, 2003).  
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K výzkumu problematiky deindividuace osobnosti přispěli také S. Prentice–

Dunn a R.W. Rogers (in Výrost, Slaměník, 1997) svojí teorii diferencovaného 

sebeuvědomování. Proměnné vyvolávající deindividuaci osobnosti mohou být 

ovlivněny dvěmi složkami sebeuvědomění:  

1. Veřejné sebeuvědomění zaměřené na jedince jako na sociální objekt, tzn. 

jak je jedinec vnímán a hodnocen druhými lidmi na základě svého vzezření a chování 

v nejrůznějších sociálních situacích.  

2. Soukromé sebeuvědomění složené ze sebepojetí a sebehodnocení jedince, 

ale i toho, zda je chování tohoto jedince v souladu se zvnitřněnými normami, názory 

a postoji.  

Rozhodujícím faktorem deindividuace u veřejného sebeuvědomění je 

anonymita a rozptýlení zodpovědnosti, u soukromého sebeuvědomění je to stav 

sníženého sebeuvědomování a pocit naprostého splynutí s určitou skupinou (jedinec 

ztrácí schopnost kognitivní seberegulace, neboli přestává být schopen uvědomovat si 

své jednání, kontrolovat jej a řídit). 

Sebeodcizení dle Heluse (2003) se může projevit jako autostylizace, 

předstírání něčeho, co se protiví jedincovu přesvědčení, vlichocení se někomu za 

cenu popírání svých postojů, neupřímnost vůči sobě samému, popírání své 

přirozenosti a spontaneity apod. Toto přílišné sebepotlačování se může v pozdějším 

věku stát základním mechanismem automatického přizpůsobení se vůči autoritě a 

může vést až k deformaci osobnosti. Jedinec je vnitřně rozpolcený, nevyhraněný, 

neintegrovaný, konformní, může mít nepřiměřené sebehodnocení, neadekvátní 

sebeobraz apod.   

 

4. 5 Proces formování identity 

 Konstruování identity probíhá celý život různými způsoby. Například 

připsaná identita je připsaná osobě jejím okolím bez jejího přičinění např. narozením, 

není dobrovolná, ale je relativně stabilní a neproblematická. Spadají sem například 

komponenty identity, jako je pohlaví, rasa a věk (Řehula, Řehuláková, 2001). 

Získanou identitu jedinec dosáhne, jen když vynaloží určité úsilí. Může podat 

„výkon“ jednorázově (např. rodičovství, manželství, profesní role) nebo musí 
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vynakládat soustavné úsilí na uchování majetku. Sem bych začlenila identitu, kterou 

připisuje škola, ale třeba i parta vrstevníků jedinci. Ve škole navazují dospívající 

nejdůležitější vztahy mimo domov, jak s vrstevníky, tak i dospělými. Formování 

získané identity je například ovlivněno úspěchy ve vzdělávání, které mají významný 

vliv na psychiku jedince, jeho sebevědomí (osobní identita) a jeho budoucího 

začlenění do společnosti (sociální identita).  

Poslední komponenty identity mohou být zvolené. „Jedinec je postaven před 

několik alternativ a může si z nich vybrat. Mohou existovat jasné, společensky 

schválené hodnotové direktivy pro výběr, dle kterých se jedinec může, ale i nemusí 

rozhodovat při volbě,“ (Bačová, 1996, str. 325) to však znamená jít proti většinové 

společnosti. Anebo si jedinec z alternativ musí vybrat bez jasného všeobecně 

hodnotového systému, bez společenské nápovědy, sám za sebe. 

Samotný proces formování identity dle kanadského vývojového psychologa J. 

Marcia (in P. Macek, 1999) probíhá ve čtyřech fázích, které dospívající mohou 

překonávat v různém pořadí a v různém věku. Poslední fází by měla být dosažená 

identita. Jednotlivá stádia charakterizoval na základě přítomnosti či nepřítomnosti 

fáze hledání neboli krize4 a míry osobního vkladu neboli závazku5. Neproběhne-li 

však proces formování identity úspěšně6 může jedinec zůstat na některé z 

neplnohodnotných stupňů identit, které vedou k problémům v následujících etapách 

života a komplikují plnění dalších vývojových úkolů, které vymezil Erikson.  

Dle Marcia první fáze při konstruování identity je difuzní neboli rozptýlená 

identita. Je to stav, kdy jedinec nezačal formovat stabilní systém závazků a neprošel 

žádnou krizí. Chybí aktivní potřeba vymezení sebe samého jako jedinečného 

subjektu odlišného od ostatních. Což vede k tomu, že je takový jedinec snadno 

ovlivnitelný vrstevníky, často mění své názory a chování, aby bylo v souladu 

s normami a očekáváním členské skupiny. To vše vede k tomu, že sebehodnocení 

člověka, jenž dosáhl jen této etapy je velmi kolísavé a důležité pro něj je zde a nyní. 

Je pro něj typická nezávislost, flexibilita, bezstarostnost až neopatrnost, 

                                                 
4 Zvažování možných alternativ jednotlivých elementů identity, jako procesu aktivního hledání, 
rozhodování a objevování. 
5 Přijetí určitých cílů a zodpovědnost za jejich realizaci, za dodržování sociálních norem, pravidel, 
specifických hodnot a názorů, ať už přijatých od druhých nebo vytvořených sám sebou. 
6 „Nespojí-li se dřívější emocionální zkušenosti, reflektované potřeby a libidózní pocity, výkonové 
kapacity a identifikace v konzistentní celek.“ (Bačová, 1996, str. 30) 
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nerozhodnost, konfliktnost ve vztazích, nízké sebehodnocení, ke škole mívají 

kritický vztah.  

Druhá fáze tohoto procesu je náhradní neboli předčasně uzavřená identita, 

kdy jedinec převzal nekriticky hodnotový systém, postoje, normy a přesvědčení 

referenční skupiny či významných druhých, aniž by si něco ověřoval vlastní 

zkušeností, bez pochybností a krizí. To vše jen aby překonal úzkost ze sociálního 

vakua při odpoutávání se od rodiny. Proto většina dospívajících potřebuje být 

součástí vrstevnické skupiny, jejichž styl mu umožňuje orientovat se v sobě i ve 

světě, určuje co má jedinec cítit a jak má vše kolem sebe hodnotit. V této fázi 

identity je pro osobnost typické konvenční chování, konformita, věrnost, stálost až 

rigidita, dogmatičnost, nízké sebevědomí, konfliktní vztahy s druhými. Tito jedinci 

jsou sami se sebou relativně spokojeni, jsou však závislí na autoritách.  

Posledním stádiem před dosažením úplné identity je moratorium, kdy jedinec 

v procesu formování identity již zkoumá alternativy, ale ještě stále nedospěl 

k pevným závazkům identity. Jedinci v této fázi jsou méně flexibilní, méně jistí svou 

budoucností, méně jistí v kooperaci, ve vztahu k vlastní budoucnosti zažívají pocity 

nejistoty, ale jsou schopni pozitivního sebeobrazu. Jako první poukázal na 

problematiku psychosociálního moratoria (lat. moratorium – odklad) E. H. Erikson 

(in Řehula a Řehuláková, 2001). Charakterizoval jej jako chráněný prostor a čas 

daný společností dospívajícím pro sebedefinování, pro experimentování s novými 

rolemi, zkušenostmi, zájmy, ideami a pocity při procesu formování identity. Při 

tomto zkoumání by si dospívající měl mnoho rolí a způsobů chování zkusit, upravit 

či odložit. Moratorium je bráno za období, kdy je život dospívajících separován od 

světa dospělých (ale zároveň již od světa dětství), je spojen s řadou nejistot a rizik, 

což může vést až k pocitům chaosu, úzkostí, nepochopení ze strany dospělých, 

k pocitům omezenosti a izolace jejich vlivu na okolní společnost. Většinou jedinou 

společensky akceptovatelnou aktivitou dospívajících je vzdělávání. A tak aby se 

adolescenti mohli smysluplně začlenit do společnosti dospělých, začínají si vybírat i 

nežádoucí a rizikové cesty formování identity jako jsou subkultury mládeže, které se 

vymezují náhradními nápadnými vnějšími znaky a identifikací s určitým životním 

stylem. Ve spojení s touto problematikou, si lze položit otázku, zda by školní 
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uniformy mohly dospívajícím přiblížit život dospělých. Jsou přece již formou oděvu 

dospělých. 

Cílem procesu formování identity je konečná fáze získaní identity provázené 

krizí, hledáním a pochybností, ale současně snahou řešit otázku svých závazků. Tato 

forma identity umožňuje jedinci zažívat kontinuitu, akceptaci a pozitivní reflexi sebe 

sama. Jedinci jsou flexibilní a nezávislí, zodpovědní ve vztahu k druhým lidem, 

dosahují většinou dobrých školních výsledků. Jejich vlastní minulost, přítomnost a 

budoucnost tvoří celek, dosahuje osobní integrity – pocit jedinečnosti, 

sebeakceptace, kontinuity a sounáležitosti. Zvolit si a přijmout určitou sexuální 

orientaci, profesionální zaměření, světový názor apod. Na tuto úroveň identity se 

jedinec většinou dostává ke konci pozdní adolescence, tedy kolem věku 20 - 22 let.  

 

4. 6 Role oděvu v problematice formování identity 

O této problematice se zmiňuje ve své práci J. Skarlantová (2007) a H. 

Jarošová (1989 - 1990). Je více než jasné, že prezentace člověka prostřednictvím 

oděvu ve společnosti je velmi důležitá. Oděv ačkoli „je doložitelný a zaměnitelný a 

není součástí těla, se stává součástí sebepojetí a zdrojem sebestylizace a jako takový 

může vyjadřovat mnoho ze vztahů jedince a k němu samému“ (Nekonečný, 1995, str. 

40). Tělo a oděv jsou tedy významnou součástí identity každého z nás. Způsobem 

svého odívání stejně jako jinými formami komunikace prezentuje člověk své „Já“, 

potvrzuje svoji jedinečnost a integritu (oděv souvisí s celkovou vizuální úpravou, 

chováním, zájmy apod.), upřesňujeme svůj obraz a pozici v rámci komunity, 

vydáváme zprávu o sobě společnosti a vyhodnocujeme její přijetí okolím (vědomě či 

ne). Zároveň předpokládáme, že ostatní tyto formy komunikace vnímají stejným 

způsobem. Dle Descampa (in H. Jarošová, 1989-1990) je tedy móda pro dospívající 

velmi důležitou oblastí, jelikož pomocí ní mohou projevit svoji osobnost a částečně 

je i prostředkem jejího utváření. 

V minulosti byl oděv silně spojen se společenským statusem jeho nositele, 

jelikož byl jasnou informací pro veřejnost. Tento oděvní rámec spojený se 

společenským postavením dával jedinci určitou míru jistoty a sebevědomí, jelikož 

jim pomáhal určovat jeho identitu, kterou odvozovali od místa, kde žili, od tradic a 
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od společenské vrstvy, ke které náleželi. Postupně došlo k vymizení těchto pevných 

bodů, k oslabení společenských autorit (světské a církevní moci) a striktně 

vymezených hranic mezi společenskými skupinami, došlo k zdůraznění individuality 

a práva na odlišnost. To vedlo k tomu, že odívání začalo mít význam individuální 

prezentace jedince než kolektivní příslušnosti. V dnešní době, kdy není nic předem 

dané, je tedy rozhodující osobní výběr jedince pro sestavení identity.  Společnost, 

kultura, školství, politika jen nabízí určité modely.  

Ve věku adolescence se začíná dosavadní pasivní vztah k odívání a zevnějšku 

měnit (do té doby je dítě oblékáno svými opatrovníky) ve vztah aktivní. Adolescent 

začíná sám rozhodovat, co si obleče a jak se učeše, sám upravovat svůj zevnějšek, 

jelikož poprvé za svůj život získávají určitou autonomii nad rodičovským 

rozhodováním, a vlastním výběrem oděvu to ještě podtrhuje. Oblékáním dle 

svobodné vůle bez vnějších autorit potvrzuje svoji osobní identitu. Nemá žádné 

vlastní hmotné statky (byt, auto apod.), a tak se jeho oděv „stává nejosobnějším 

významným symbolem jeho autonomie a sebeprezentace.“ (Jarošová, 1989 – 1990, 

str. 228) Dle mého názoru je možné říci, že školní uniformy dospívajícím toto plně 

neumožní, a tak se vlastně „navrací k tomu, že jim je někým jiným vybíráno, co 

budou nosit. Mladí se chtějí oblékat po svém, zcela odlišně od dospělých, a tak 

poukazovat na odlišnost jejich světa od světa dospělých a dětí. Mají odpor ke všemu, 

co oděv dospělých nějak připomíná, nemají rádi oděvní konvence. V jejich šatníku 

převládá oděv spíše uvolněný, zdánlivě opotřebovaný, pomačkaný, nespořádaný. 

Což částečně vysvětluje odpor některých mladých k uniformám.    

Dle H. Jarošové (1989 – 1990) je výběr oblečení závislý na sebeobrazu, který 

o sobě jedinec chová. Sebeobraz adolescenta je ještě nestabilní, protože jedinec stále 

hledá vlastní identitu, utváří svoji osobnost. Proto je jim tak přirozené neustálé 

měnění svého stylu odívání a napodobování. Pro dospívajícího je důležité mít na 

sobě to, v čem se cítí dobře, protože to je stav, který mladí uvádějí jako důležitý. 

Zklidní se, mají pocit vnitřní integrity, snadněji navazují sociální kontakty uvnitř i 

mimo kolektiv třídy. „Jistota získávaná odpovídajícím oděvem posiluje identitu 

jedince nebo ji může oslabovat. Pokud oděv nekoresponduje s osobností adolescenta, 

může to dojít až tak daleko, že se nositelé cítí zbaveni své identity, případně mají 

pocit, že vůbec jako osobnost neexistují.“ (Jarošová, 1989 – 1990, str. 228) J. 
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Skarlantové (2007) upozorňuje, že v dnešní době může oděv vést až k nepravé 

identitě, kdy oděv není se svým nositelem v souladu, jelikož jde o vnější znak 

osobnosti, a ten je možné vědomě změnit. Například když jedinec usiluje o přijetí do 

určité sociální skupiny, tak může pomocí oděvu o sobě do okolí vysílat falešnou 

zprávu. A tak by se člověk měl ztotožnit se systémem znaků, tedy i s oděvem, který 

přináleží určité roli, aby bylo postavení v roli potvrzeno. Pokud tomu tak není, může 

dojít, jak jsem již v textu uvedla, ke ztrátě identity. 

Móda jedinci tedy umožňuje vyjádřit jeho individualitu a současně zajišťuje 

naplnění jeho potřeby být součástí společenství, jelikož „různé sociální skupiny se 

odedávna vyznačovaly vnějšími symboly jako je oblečení (uniformy), prapor, tradice 

apod.“ (Čáp, 1980, str. 270), které by mohly sloužit i k upevnění kolektivu. Oděv je 

také jednou z možností člověka, jak se někam zařadit nebo se od něčeho odlišit 

(zejména ve věku kolem 15 let mívají jedinci pozitivní vztah k takové vnější formě 

vyjádření své sounáležitosti k určitému kolektivu).  

 

Z toho, co bylo doposud v práci řečeno, vyplývá, že by školní uniformy 

mohly mít pozitivní vliv na rozvoj a upevňování sociální identity, tím pádem i 

pozitivní dopad na formování osobní identity (jelikož jsou obě identity spojenými 

nádobami). V souvislosti s věkem adolescentů, by však školní uniformy částečně 

potlačovaly možnost vyjádřit svou osobnost pomocí oděvu. Naproti tomu díky 

zvýšené potřebě sounáležitosti s kolektivem vrstevníků v období adolescence, by 

mohly být stejnokroje vyzdvihovány kvůli podporování pocitu sounáležitosti a 

pospolitosti. Avšak v pozdní adolescenci (17 – 22 let) by mohly být spíše jejími 

nositeli brány jako to, co neumožňuje uspokojit potřeby, jako je být jedinečným a 

originálním ve vrstevnické skupině. Tyto záměry se snažím potvrdit (či vyvrátit) 

v empirické části práce. 
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V. DESIGN VÝZKUMU 

 

Následující kapitoly se zaměřují na to, jak tematizují gymnaziáni, nosící či 

nenosící stejnokroj na své škole, školní uniformy z psychologického hlediska, jak 

vnímají vztah školních uniforem k problematice identity.  

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala respondenty ve věku počínajícího 

období pozdní adolescence, přesněji v rozmezí 16 až 17 let (2. ročník gymnázia). Na 

tento věk jsem se zaměřila z důvodu toho, že v tomto období je za hlavní vývojový 

úkol považováno zejména budování identity (najít pocit kontinuity a neměnnosti, 

sounáležitosti apod.). Dalším důvodem bylo, že dospívající se poprvé aktivně 

začínají zabývat svým zevnějškem a oděvem (do té doby byly většinou oblékáni 

svými opatrovníky). Oděvem sebeprezentují, dávají najevo okolí svou nezávislost, 

ale zároveň jím poukazují na začlenění do určité skupiny nebo naopak se oděvem 

vymezují vůči nějaké organizaci.  

Data pro empirickou část diplomové práce jsem získala v druhém pololetí 

školního roku 2008/2009 pomocí metody Focus group (debaty ohniskových skupin), 

kterou využívám jako samostatnou metodu pro sběr dat. Je to technika kvalitativního 

výzkumu shromažďující „údaje prostřednictvím skupinové interakce vzniklé 

v debatě na téma určené badatelem.“ (Morgan, 2001, str. 17) Cílem této metody je 

poznat zkušenosti, postoje a názory účastníků debaty na předmět zájmu výzkumníka. 

Metodu Focus group jsem si vybrala především z důvodu ekonomického, kdy je 

možné získat více odpovědí od více jedinců za menší časový úsek. Rovněž 

ohniskové skupiny jsou efektivnější při vytváření rozmanitých odpovědí na otázky, 

než kdyby na ně odpovídal jedinec sám. Ve skupině je totiž možné slyšet větší počet 

názorů, které mohou ostatní podněcovat k dalším myšlenkám, které by je jinak 

nemusely napadnout. Mají možnost sdílet a srovnávat mezi sebou své zkušenosti i 

názory. Pokud určitý názor bude zmiňovat více respondenty, mohu mu připisovat 

také určitou významnost.  

Diskusi na téma školní uniformy jsem vedla v rámci předmětu Základy 

společenských věd zhruba po dobu dvou vyučovacích hodiny. Řídila jsem se radami 

odborníků (D. L. Morgan, 2001, str. 50 – 59) na ohniskové debaty. Dle tohoto autora 

má být v jedné skupině 6 – 10 respondentů a takových skupin má být 3 až 5. Diskuse 
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by měla trvat maximálně 120 minut, aby se udrželo ohnisko zájmu. Proto také není 

vhodné otvírat příliš mnoho témat (vhodné je položit 2 – 5 hlavních otázek).  

Diskusí se na základě dobrovolného rozhodnutí účastnily tři skupiny po 8 

studentech z 2. ročníků gymnázií. Díky tomu, že debaty probíhaly v tak malých 

skupinách, měl každý stejnou možnost se vyjádřit (se vzrůstající velikostí skupiny by 

klesala relativní možnost jedince se projevit). Jedna skupina se skládala z 8 studentů, 

na jejichž gymnáziu uniformy nejsou zavedeny vůbec, tedy na Gymnáziu v 

Uherském Hradišti. Druhá diskuse proběhla na soukromém Gymnáziu v Dubí, kde si 

nošení školních uniforem při výjimečných událostech školy zvolili sami studenti. 

Poslední skupinová diskuse se uskutečnila na soukromém Gymnáziu Open Gate 

v Babicích, kde je nošení školních uniforem povinné. Oslovila jsem vždy v rámci 

jedné skupinu studenty pocházející ze stejné třídy, jelikož mi šlo o to, aby se členové 

vzájemně znali a neostýchali se před sebou vyslovovat své názory a mohli 

komunikovat uvolněněji. Stejný věk měl zase zajistit, že respondenti budou mít 

podobné zkušenosti. Snažila jsem se, aby ve skupině bylo také stejné zastoupení 

dívek i chlapců, abych získala názory od obou pohlaví. Výjimku tvořila jen skupina 

z Open Gate, kdy ve třídě byli jen 3 chlapci. 

Diskuse vždy probíhali v samostatné učebně, kdy jsem respondenty usadila 

do lavic sestavených ve tvaru písmene U. Seděla jsem vždy naproti s diktafonem a 

působila jsem v roli moderátora diskuse. Na začátku jsem obecně představila 

předmět mého zájmu. Rovněž jsem stanovila základní pravidla diskuse. Například 

vždy hovoří pouze jedna osoba, nesmí probíhat žádné vedlejší rozhovory mezi 

sousedy, všichni se budou účastnit diskuse, je možné zapisovat si své myšlenky 

apod. Všem skupinám jsem ve stejném sledu položila 4 podobné otázky. To 

znamená, že obsah interview byl předem daný, takže jako moderátorka jsem 

kontrolovala zejména její průběh, aby všechny skupiny diskutovaly o těchto otázkách 

relativně podobným způsobem, což mi mělo zajistit možnost obsah diskusí mezi 

sebou srovnávat. První úvodní otázka měla nastartovat rozhovory a zněla v malých 

obměnách: „Co jste prožívali/byste prožívali, když/kdyby jste se dozvěděli, že 

budete nosit školní uniformy, chtěli jste je/ chtěli byste je?“ Pokud je již na škole 

měli, tázala jsem se, zda jsou s nimi spokojení. Hlavní záměrné otázky byly: „Jaké 

jsou důvody pro nebo proti zavedení uniforem do škol?“ „Může mít nošení školních 



 68 

uniforem pozitivní vliv na osobnost jedince, na to, jak se vnímá, na jeho sebepojetí?“ 

„M ůže mít nošení školních uniforem negativní vliv na osobnost jedince, na to, jak se 

vnímá, na jeho sebepojetí?“ Na závěr jsem položila shrnující a uzavírající otázku: 

„Mohli byste se pokusit společně v krátkosti shrnout, co bylo v této diskusi dle Vás 

důležitého řečeno?“ 

Při diskusi jsem se snažila vyhnout výkladovým monologům či k prezentaci 

vlastních názorů na danou problematiku. Mojí úlohou bylo korigovat průběh a udržet 

plynulost diskuse, posunout ji k další otázce apod. Dělala jsem to pomocí několika 

typů otázek, například jsem užívala vstupní otázky, jejichž účelem bylo začít diskusi 

na určité téma. Pokud jsem měla pocit, že se diskutující nevyjádřil k dané 

problematice dostatečně přesně, pokládala jsem upřesňující otázky. Jakmile se dané 

téma vyčerpalo nebo bylo potřeba postoupit k tématu dalšímu, položila jsem 

překlenující či ukončující otázky př.„Jestli k tomu už nikdo nechce nic dodat, tak 

tuhle část uzavřeme a jdeme dále.“ (Slavík, 2009, str. 66) 15 minut před skončením 

diskuse, jsem zúčastněné poprosila o shrnutí toho, na co se během diskuse přišlo, kdy 

výsledkem měl být nějaký závěr. 

S udržením kázně a koncentrace studentů během diskuse nebyl výrazný 

problém. Mohlo to být díky tomu, že šlo o studenty gymnázia, kde se obecně 

výraznější kázeňské excesy nevyskytují. Také je možné uvažovat v tom smyslu, že je 

diskuse na toto téma zaujala. Rovněž šlo o studenty, kteří byli přítomni na základě 

vlastní dobrovolnosti. V rámci rozhovorů panovala uvolněná, přátelská atmosféra. 

Všechny rozhovory jsem se svolením studentů nahrávala a po té přepsala. 

Získaná data jsem podrobila kvalitativní analýze a následně jsem postoupila k jejich 

interpretaci. 
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VI. ANALÝZA DISKUSÍ 

 

Obsah rozhovorů byl tedy formován základními otázkami, které jsou uvedeny 

v předcházející části. Následné diskuse lze tematizovat ve třech základních 

oblastech: 

• funkce školních uniforem 

• školní uniforma a sociální identita 

• školní uniforma a osobní identita. 

V jedné skupině studentů bylo frekventované i další téma, o kterém se rovněž 

zmíním. 

Podrobná analýza odpovědí a názorů studentů vedla k identifikování řady 

klíčových momentů, jak vnímají a hodnotí otázku zavedení školních uniforem. 

  

6. 1 Funkce školních uniforem  

 
V teoretické části diplomové práce jsem se zabývala možnými funkcemi 

uniforem obecně, těmi, které jsou zmiňované v literatuře. Nyní bych se ráda 

věnovala jednomu z nejvíce zmiňovaných témat diskusí a také jednomu z cílů této 

práce, a to tématu funkce školních uniforem očima dotázaných adolescentů, tedy 

nositelů uniforem (studenti z Dubí a Babic), i těch, kteří o tomto tématu uvažují jen 

teoreticky (studenti z Uherského Hradiště). Data jsem získala především z odpovědí 

respondentů na otázku „Jaké jsou důvody pro nebo proti zavedení uniforem do 

škol?“ K tomuto tématu se respondenti také v průběhu diskuse neustále navraceli. 

Bylo možné nalézt celkem sedm funkcí, které studenti zmiňovali ve všech 

třech diskusích, avšak v různé intenzitě:  

a) Funkce diferenciační a identifikační 

Školní uniformy pomohou odlišit členy školy od nečlenů, kdy je na první 

pohled možné rozeznat na různých akcích škol, kdo k nim patří a kdo ne. („…třeba 

je poznat, kdo do školy nepatří, kdo je „vetřelec“…“ příloha č. 3, str. 5).  

Díky tomu, že jsou uniformy na školách v ČR výjimkou, se školy mající 

uniformy zviditelňují na veřejnosti („…naše škola je tím odlišná od ostatních…“ 

příloha č. 1, str. 7). 
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Dále studenti uvádí, že pokud by uniformy přijaly i jiné školy (nejen 

gymnázia, ale například i učňovské školy), mohlo by to motivovat žáky k učení, aby 

se mohli dostat na prestižnější školy, protože by nechtěli, aby se na veřejnosti 

prezentovali jako studenti méně kvalitních škol („… aby se snažili dosáhnout lepších 

výsledků… a dostali se na lepší školu, protože by nechtěli, aby každý viděl, že chodí 

na učňák…“ příloha č. 1, str. 15).  

 

b) Integrační a reprezentační funkce  

Na veřejnosti je možné poznat, že nositelé určitých školních uniforem patří na 

jednu školu, kterou společně zastupují. To může vést u jejich nositelů k větší 

loajálnosti mezi sebou a k jejich stmelení jako jednotné skupiny, k vzájemnému 

pomáhání a podporování. („… třeba by studenti drželi víc spolu…sjednotilo by je to, 

když každý uvidí podle uniformy, že chodí na stejnou školu…“ příloha č. 3, str. 10)  

Pomocí formálních uniforem studenti názorně reprezentují na veřejnosti svou 

školu, ale i sami sebe. Jedinec dává najevo společnosti, že přijal normy, hodnoty, 

myšlenky, postoje, názory a cíle dané organizace. Pomáhají okolí se orientovat 

v tom, jaké výkony a chování mohou od jejich nositelů očekávat (což může 

motivovat studenty ve snaze dosáhnout v soutěžích škol, co nejlepších výsledků) a 

jaká práva a povinnosti jako člen takové organizace jedinec má např. vhodným 

způsobem reprezentovat školu na veřejnosti apod. (… školní uniformy je dobré mít 

na sobě…protože tím reprezentujeme školu…“ příloha č. 1, str. 2)  

 

c) Prestižní funkce 

Pokud je škola vnímána společností pozitivně a i jedinec si uvědomuje svoji 

příslušnost k takové dominantní skupině, může vést nošení uniforem k prožívání 

pocitů hrdosti a sounáležitosti ke škole. Díky vytvoření identity jako člena uznávané 

školy, je jedinec schopný pozitivního sebeobrazu a sebevědomí, což může rovněž 

vést k motivaci dosáhnout lepších výkonů. Uniformy tak mohou studenta 

povzbuzovat ve snaze uspět v soutěžích či podávat dobré výkony, jelikož okolí jej 

může identifikovat jako studenta určité školy, který svými výkony podporuje dobré 

jméno školy a zvyšuje její prestiž. Rovněž elegantní a upravený vzhled studentů se 

může podepsat na prestiži školy. („… podle mě to zvedá i prestiž školy. Obecně se 
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totiž ví, že když člověk pracuje na nějakém vysokém postě… je inteligentní a 

vzdělaný, nechodí v otrhaném oblečení, ale má na sobě sako nebo jiný formální 

oděv… příloha č. 1, str. 7).  

Funkce identifikační, reprezentační a prestižní je velmi obtížně od sebe 

navzájem rozlišit, jelikož spolu úzce souvisí. 

  

d) Funkce estetická  

Školní uniformy díky decentním barvám a formálnímu střihu zajišťují 

nositelům upravený zevnějšek. Zamezují výstřednímu odívání, pomáhají zajistit 

vhodný oděv i těm, kteří sami nedávají důraz na pěkné oblečení. Mohou také 

připravovat na nutnost formálního oblečení na budoucích vysokých postech jejich 

nositelů. Jedinec má totiž možnost si zvyknout na uniformy již na škole, což by 

mohlo zvýšit pravděpodobnost pozitivního přijetí uniformy patřící ke konkrétnímu 

povolání či dress codu firmy. Nošení školních stejnokrojů dle dotazovaných studentů 

může vést až ke změně stylu oblékání ve volném čase, který je u nositelů uniforem 

více elegantní. („…uniformy zabrání nošení nějakého nevhodného oblečení do 

školy…“ přílohy č. 2, str. 4) 

 

e) Kultivační a výchovná funkce 

Nošení elegantního a formálního oděvu jako je uniforma má pozitivní dopad 

na chování jejich nositelů, jelikož jim dodává pocit dospělosti a zodpovědnosti za své 

chování. Uniformami totiž odkazují na svou školu, které ve většině případů nechtějí 

udělat špatnou pověst. To vede k tomu, že se v takovém oděvu chová nositel slušněji 

a kultivovaněji a i druzí s nimi jednají lépe a na vyšší úrovni. Dalším důvodem, proč 

studenti neběhají po chodbách a „neválí se po zemi“ může být to, že si nechtějí 

poničit uniformu. („…studenti z nižších ročníků se chovají kultivovaně, cítí se v tom 

dospěleji, a tak nedělají třeba na výletech průšvihy…“ příloha č. 2, str. 12) 

 

f) Funkce časově hospodárná  

Nositelé uniforem by podle respondentů netrávili spoustu času s výběrem 

oblečení vhodného do školy. Nebyli by tak myšlenkami, co si vzít na sebe do školy, 

aby se nestali terčem posměchu spolužáků, odváděni od studia, protože ví, že všichni 
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přijdou do školy ve stejném oblečení. („… nemusím řešit, co si ráno obleču, prostě si 

dám uniformu, protože jiná volba není…“ příloha č. 1, str. 5) 

 

g) Funkce potírání sociálních a ekonomických rozdílů uvnitř organizace 

Školní uniformy by mohly zamezit závisti a soutěživosti mezi spolužáky o to, 

kdo bude mít modernější značkové oblečení. Její nositelé by se v nich přestali 

posuzovat dle úpravy vzhledu a zaměřili by se spíše na to, jak se kdo chová, jaké má 

kdo názory, vlastnosti apod., protože by všichni byli stejně oděni. Tak tedy může 

dojít k redukci či zamaskování sociálně-ekonomických rozdílů mezi studenty na 

půdě škol a k jejich vzájemnému srovnání. Možná dle dotázaných studentů dojde i 

k snížení pocitu nadřazenosti či podřazenosti u žáků kvůli ceně oblečení („… 

odpadne soutěživost mezi spolužáky, kdo bude mít hezčí nebo značkové oblečení…tak 

se lidi přestanou posuzovat hlavně podle vzhledu, ale zaměří se na to, jak se kdo 

chová…“ příloha č. 1, str. 2). 

Respondenti zároveň však podotýkají, že jednotné oblečení nemůže zcela 

zakrýt rozdíly, jelikož každý používá jinak drahou elektroniku (mobil, mp3) a 

doplňky (šperky, boty). Také po vyučování se mohou vidět v civilním oděvu, který 

poukazuje na jejich finanční a sociální úroveň („…jestli je někdo chudší nebo 

bohatší, tak se to pozná i na něčem jiném nejen na oblečení, ale třeba na 

doplňcích…“ příloha č. 3, str. 1). 

Často studenti upozorňovali na to, že uniformy tuto funkci na jejich škole 

neplní nebo by neplnily z prostého důvodu. Na jejich školách se totiž soutěžení a 

šikana kvůli oblečení neobjevuje, protože jsou soukromá škola, a tak ji navštěvují 

studenti, kteří si studium mohou platit. Nebo je to díky tomu, že jsou již vyspělí a 

uvědomují si, že důležitější než úprava vzhledu a drahý módní oděv, je chování 

jedince, jeho vlastnosti a schopnosti. („…u nás tak velké rozdíly nejsou, teda aspoň 

ne na gymplu nebo to tak neřešíme…“ příloha č. 3, str. 13).  

Doplňují však, že na státních školách (žáci jsou tam z různých sociálních 

vrstev) či na základních školách (žáci jsou ještě nevyspělí), by mohly být stejnokroje 

v tomto směru alespoň trochu užitečné („…myslím, že ty problémy na školách kvůli 

sociálním rozdílům jsou spíš aktuální na základce, ne na gymplu, kde nás přece jen 
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víc zajímá, co má ten člověk v hlavě, co dělá a ne jestli je oblečený ve značkách…“ 

příloha č. 3, str. 2).  

 

Nyní bych chtěla poukázat na funkce podle toho, jak často je studenti 

zmiňovali a na které nejvíce v debatě poukazovali. 

Opět se ukazuje důležitost vzhledu v období adolescence, jelikož studenti ze 

všech skupin nejvíce zmiňují estetickou funkci školních stejnokrojů. Respondenti 

vidí školní uniformy jako jednu z možností, jak docílit upravenosti zevnějšku. 

Jelikož si uvědomují, že nejen oni, ale i okolí na základě vzhledu a úpravy zevnějšku 

usuzuje na osobnost jedince při prvním kontaktu, udělá si určitou představu ještě 

předtím, než k němu vůbec člověk promluví. Lidé se tedy rozhodují, zda se s druhým 

chtějí opět setkat, první dojem ovlivňuje i to, jak s nimi budou jednat a jak se k nim 

budou chovat. Uvědomují si také, že vzhled je důležitý pro získání partnera a místa 

ve skupině vrstevníků (Taxová, 1987). To vše díky tomu, že móda je pro adolescenty 

prostředkem komunikace, kdy jím jedinec demonstruje, jaký je, informuje své okolí 

o svém statusu, o úrovni svých ambicí, vkusu atd. (Kon, 1986).  Z estetického 

hlediska však byly uniformy také téměř nejvíce odmítány. Její potencionální nositelé 

mají obavy z toho, zda střih, barva a materiál stejnokrojů bude odpovídat jejich 

představě pěkného oděvu. 

Další často zmiňovanou funkcí je reprezentační a integrační. Což poukazuje 

na další důležitý jev v životě dospívajících. Na potřebu sounáležitosti k nějaké 

sociální skupině vrstevníků. Uniforma je totiž symbolem pro okolí, že do jednoho 

takového kolektivu patří (Kon, 1971).  

 Ačkoli zdůrazňují, že hluboké sociální a finanční rozdíly se na jejich školách 

nevyskytují, všichni studenti z gymnázia, kde nejsou zavedeny školní uniformy 

vůbec, zdůrazňovali jako třetí nejčastější funkci právě potírání sociálních a 

ekonomických rozdílů uvnitř organizace. Naproti tomu, ti kteří již mají s uniformami 

zkušenosti, si uvědomují, že doplňky a oblečení nošené po vyučování prozradí tyto 

rozdíly, a tak uniformy tuto funkci příliš na školách nenaplňují. Avšak současně tuto 

funkci v obecné rovině často zmiňují. Tato funkce stejnokrojů může být naplněna, 

dle mínění studentů, zejména na státních školách, kde je možné pozorovat větší 

socioekonomické rozdíly mezi žáky a studenty.  
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Studenti všech skupin zmiňují často stejně funkce bez ohledu na to, zda mají 

s nošením školních uniforem zkušenosti, pozitivní či ne, anebo zda se s uniformami 

na škole nikdy nesetkali.  

 Otázkou je, co mohlo kromě věku a jejich zkušeností s uniformami ovlivnit 

jejich odpovědi. Zcela jistě fakt, že se jedná o studenty gymnázií, tedy škol 

vnímaných obecně jako „prestižnější“, které navštěvují studenti s vyššími 

předpoklady pro studium, někdy však nikoli z rodin, které se přímo finančně podílejí 

na tzv. školném. Dvě skupiny tvořili studenti soukromých gymnázií, jedna skupina 

byla ze státního gymnázia.    

 

6. 2 Vztah školních uniforem k utváření sociální identity 

 Toto téma vyplynulo z odpovědí respondentů na otázku, zda může mít nošení 

školních uniforem pozitivní či negativní vliv na osobnost jedince, na jeho sebepojetí.  

Oděv posiluje individualitu a pocit jedinečnosti ve vztahu ke společnosti, na 

druhé straně však zajišťuje naplnění potřeby jedince být součástí společenství. Móda 

tedy zavádí celkovou normu, ale přitom ponechává prostor pro vyjádření osobního 

vkusu, jelikož jedinec má potřebu být jako ostatní členové jeho vlastní sociální 

skupiny, ale zároveň chce projevit svůj jedinečný vkus, originalitu.  

„Různé sociální skupiny se odedávna vyznačovaly vnějšími symboly jako je 

oblečení (uniformy), prapor, pozdrav, tradice apod.“ (Čáp, 1980, str. 270), které 

mohou sloužit i k upevnění kolektivu, k posílení sounáležitosti mezi jejími členy. Je 

to jedna z možností člověka, jak se někam zařadit nebo se od něčeho odlišit. Zejména 

ve věku kolem 13 - 15 let mívají jedinci pozitivní vztah k takové vnější formě 

vyjádření své sounáležitosti k určitému kolektivu7. Pomocí tendence vypadat stejně 

jako jiní členové referenční skupiny, do které chce jedinec patřit, dochází 

k zpevňování sociální identity. To potvrzuje i Snyder a Fromkin (in Volková, 2009). 

Většina lidí se snaží být do určité míry originální v oblékaní, ale přitom výrazně 

nevybočovat z určitého stylu oblečení, jelikož se zařazují do skupiny i pomocí přijetí 

jimi uznávaného stylu (tedy i odívání), což zaručuje pozitivní hodnocení u druhých 

                                                 
7  „V oblasti sociální identity vysoká konformita vzhledem k vrstevníkům, pocit vlastní autonomie 
obvykle zvyšuje.“ (Macek, 1999, str. 66) 
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členů. Avšak drobnými odklony v rámci tohoto stylu získávají pocit osobitosti, což 

zabraňuje ztrátě jejich identity.   

V sociální rovině sebehodnocení závisí do značné míry na tom, jak jedince 

hodnotí druzí a také na tom k jakým skupinám jedinec patří, jak hodnotí tyto 

skupiny. Pokud jsou tyto skupiny vnímány pozitivně druhými i jedincem a jedinec se 

s touto skupinou identifikuje na základě osobní volby a ona ho přijímá, tak si 

příslušností k takovým skupinám zvyšuje jedinec svou sociální i osobní identitu 

(Čáp, Mareš, 2001).  

Školní uniforma jako forma skupinového oděvu je dle mého názoru možností, 

jak posílit sebepojetí a sebehodnocení jednotlivce odvozené od členství v určité 

instituci, jak zdůraznit příslušnost a identifikaci s členskou skupinou (jejími 

hodnotami, pravidly, stylem chování apod.) a jak zvýšit soudržnost a loajálnost jejich 

členů mezi sebou. Tedy mohla by být možností, jak posílit celkově sociální identitu, 

avšak musí být podle studentů splněny určité podmínky, které vyplynuly právě 

z těchto diskusí. Například by měla být tato instituce (v našem případě škola) 

vnímána okolím i jejími žáky pozitivně atd.  

 

K pozitivním vlivům školních uniforem na sociální identitu jejich nositelů 

Ve všech diskusích respondenti uváděli následující. Pokud by uniformy 

symbolizovaly školy, které jsou okolím a jedincem vnímány pozitivně, tedy jako 

prestižní, považovali by jejich nošení za čest a byli by hrdí na to, že jsou členy 

takové sociální skupiny.  

Prestižnost sociální skupiny je dle Zeľové (1996, str. 147) „určena jejím 

porovnáváním s jinými skupinami v hodnotově nastíněných vlastnostech a 

charakteristikách.“ Dalším konkrétním ukazatelem prestiže školy je podle 

respondentů to, že uchazeči musí projít náročným přijímacím řízením, které úspěšně 

zvládne jen několik z nich, studenti takové školy mají úspěchy na národních i 

mezinárodních školních soutěžích, pedagogové školy mají kvalitní vzdělání a 

absolventi školy jsou přijímáni na kvalitní vysoké školy.  

Nošení stejnokrojů školy, splňující požadavky prestižnosti, by mohlo mít tedy 

pozitivní dopad na sebepojetí jedince. Mohlo by dojít i k posílení sebehodnocení a 

sebeúcty, jelikož ty jsou utvářeny i na základě členství v určité sociální skupině.  
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Také by to mohlo vést k prohlubování pocitu sounáležitosti ke škole jako 

k instituci a k jejím členům. Dívka z gymnázia v Uherském Hradišti uvedla, že by 

uniformy mohly vést k rozvoji vlastnosti umět se přizpůsobovat kolektivu a omezit 

se v prosazování své individuality, svých potřeb a přání. Jednoduše řečeno by nošení 

školních uniforem mohlo vést k zpevnění sociální identity členů školy. („… třeba 

kdybych chodil na nějakou prestižní školu a měl bych nosit jejich uniformu, tak by mě 

to těšilo, byl bych na to hrdý, měl bych dobrý pocit, že jsem studentem takové školy, o 

které všichni ví, že je dobrá… takže hrdost by to v tom jedinci mohlo pěstovat…“ 

příloha č. 2, str. 5) 

To odpovídá i tvrzení Hayesové (1998), která uvádí, že sociální identifikace 

je spojena se dvěma základními pohnutkami člověka. První je potřeba seskupovat 

věci do kategorií a druhou je tendence vyhledávat vše, co posílí jedincovu sebeúctu, 

což mu umožní mít o sobě dobré mínění. Proto chce být většina z nás členem skupin 

s vysokou prestiží a úctou v okolí, skupin, které jsou vysoko na společenském 

žebříčku. Pokud ale přísluší ke skupině, která toto nesplňuje, pravděpodobně se ji 

pokusí opustit nebo se od ní aspoň distancují. Mohou se ale také snažit změnit pohled 

druhých na jejich členskou skupinu, například úsilím zvýšit její postavení na 

společenském žebříčku.  

Tvrzení studentů potvrzovali i slova Šulavíkové (2007). Pokud si jedinec 

uvědomí svoji příslušnost k dominantní skupině, dojde k prožívání hrdosti, uznání, 

akceptaci, společenským zárukám a k odměnám vyplývajících z takového členství. A 

právě uniformy mohou pomoci v utvrzování se, že je součástí takové sociální 

skupiny. 

 

Avšak pozitivní dopad nošení školních stejnokrojů na sociální identitu dle 

respondentů nezávisí jen na prestižnosti školy, ale i na samotném vzhledu 

uniforem (střihu, barvě, materiálu apod.). Vysvětlením může být to, že studentům 

záleží na tom, aby se v uniformách líbili sami sobě a cítili se pohodlně. Také je 

pro ně důležité, aby se v nich líbili druhým, jelikož na jejich pojetí o vzhledu se 

podílí právě to, jak se podle jejich mínění jeví druhým, jak je asi druzí posuzují a 

jaký pocit v nich vyvolává zhodnocení těchto dvou představ (Hayesová, 1998). U 

adolescentů, ale nejen u nich, je vzhled považován také za prostředek prezentace své 
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příslušnosti k určité organizaci (Taxová, 1987). Pokud jim to uniforma bude 

zaručovat, budou pozitivně přijímat stejnokroj i své příslušnictví k školní instituci.   

 

Z toho, co studenti uvedli, je podle mého názoru také patrné, že na tom, zda 

jedinci přijmou školní uniformy, má velký podíl to, zda považují školu za svoji 

členskou skupinu, tzn., zda je to „skupina, ke které se jedinec hlásí, zahrnuje se do 

ní, identifikuje se s ní, silně mu záleží na členství v ní. Jedinec často přejímá i vnější 

znaky takové sociální skupiny – způsob oblečení, vyjadřování, chování, zejména 

však její názory, postoje, hodnoty.“ (Čáp, 1980, str. 261) Pokud však jedinec školu 

vnímá negativně, nepřijal ji za svou vlastní, odmítá její cíle a hodnoty, bude velmi 

pravděpodobně odmítat i uniformy jako její vnější znak.  

 

Za pozitivum uniforem posilující sociální identitu studenti považují i fakt, že 

pokud budou stejnokroje nosit všichni studenti školy, může to vést k jejich 

sjednocení a integrování do skupiny. To může mít vliv na zvýšení loajálnosti, 

podpory a pospolitosti jejich nositelů, jelikož okolí je identifikuje jako skupinu 

lidí, kteří patří a zastupují jednu školu. Jedinec se necítí osamocen ve snaze 

dosáhnout nějakých výsledků, ví, že za ním stojí další členové školy, a tak jsou 

silnější a odhodlanější. („…studenti jedné školy by drželi pospolu, navzájem by se 

podporovali, sjednotilo by je to, když každý uvidí podle uniforem, že chodí na stejnou 

školu…“ příloha č. 3, str. 10) 

Vědomí sounáležitosti ke skupině vrstevníků je pro adolescenta velmi 

důležité, jelikož v tomto věku dochází k odpoutání se od rodiny a uvědomění si své 

jedinečnost, což vede k pocitům svobody, ale i prázdnoty a osamělosti, které 

s pomocí pocitu začleněnosti do nějakého vrstevnického kolektivu překonávají (I. S. 

Kon, 1971). Toto vědomí členství k určitému sociálnímu společenství jedinec 

viditelně manifestuje podle názorů Skarlantové (2007) pomocí vnějších znaků jako je 

například i způsob odívání. Mezi stejně oděnými se tak mohou objevovat i lepší 

vztahy, jelikož se budou navzájem vnímat jako součást kolektivu, tedy ostatní členy 

budou spojovat sami se sebou, což může posilovat společnou identitu.   

Nejvýznamněji ze všech tří skupin na to upozorňují studenti z Dubí. To 

můžeme vysvětlit tím, že stejnokroje na škole nejsou povinné, a tak jejich občasné 
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nošení nevede k posílení pocitu sounáležitosti studentů gymnázia, který je však podle 

nich důležitý pro správný chod gymnázia. Spíše se můžeme setkat s tím, že se 

studenti díky zavedení uniforem rozdělili na dvě skupiny. Ti, kteří nosí školní 

uniformy, i když se jim moc nelíbí a ti, kteří je nenosí vůbec.  

 

Další pozitivum nošení školních uniforem týkající se školního kolektivu 

spatřují studenti v následujícím: Jedinec může pociťovat sociální nezařazenost do 

školního kolektivu díky nevhodnému oděvu. Za pomocí uniformy, zajišťující 

stejné vzezření celého kolektivu, se tito jedinci mohou stát členy skupiny a 

přestanou být terčem posměchu, což může ovlivnit i jejich chování, 

sebehodnocení, sebeúctu, aspirace, prospěch, vztah ke škole. Což ve své knize 

uvádí i Čáp (1980). To vše díky tomu, že bude odstraněn zdroj blokace pro začlenění 

se do kolektivu. Otázkou je, zda za odmítavým postojem vrstevníků vůči takovému 

jedinci stojí jen nevhodně zvolený šat nebo např. jeho chování, názory, postoje, 

morální vlastnosti, studijní výsledky apod. V tom případě by uniformy 

pravděpodobně neměly pozitivní účinek. („…člověk, který je kvůli svému oblečení 

zesměšňovaný… nemá pěkný a drahý oblečení, nebo je neupravený, tak ho ostatní 

neberou mezi sebe, vyčlení jej z kolektivu. Tak by ho začali brát, jako díky to mu, že 

by uniformy vypadaly dobře, byl by upravený a stejně oblečený jak ostatní, tak by se 

mu nemohli posmívat.“ přílohy č. 2, str. 5) 

 

K negativním vlivům školních uniforem na sociální identitu jejich nositelů 

Dle studentů, se však ne vždy mohou setkat s pozitivním ohlasem okolí na 

jejich uniformy. Ostatní lidé mohou na základě školních stejnokrojů jejich nositelům 

(se kterými se setkali poprvé či nemají možnost je poznat osobně) připisovat určité, 

ve skutečnosti jim nepříslušící vlastnosti a schopnosti (namyšlenost, uzavřenost, 

podivínství apod.). Uniformy v nich mohou vyvolávat závist či vést k 

posměškům, což nositelům uniforem není příjemné. To také potvrdil Asch (in 

Hayesová, 1998) svými výzkumy. Poukázal na to, že při utváření prvního dojmu si 

lidé často domýšlí o jedinci různé věci, i když pro ně nemají žádné důkazy („… ti 

druzí na vás koukají jako na exoty, navíc nám díky uniformám připisují dopředu 
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nějaké vlastnosti, dávají nálepky, které nemusí být pravdivé, jako třeba že jsme šprti, 

že jsme namyšlení, že se bavíme jen spolu a tak…“ příloha č. 1, str. 10) 

U některých studentů z Babic můžeme pozorovat následující jev. Jak sami 

tvrdí, pokud by byli skupinově oděni v uniformách prestižní školy na veřejnosti, 

pociťovali by hrdost a docházelo by k prohloubení sounáležitosti a pospolitosti se 

skupinou, protože by mohli nosit uniformu, kterou by prezentovali elitní školu na 

veřejnosti. Avšak pokud by byl student oděn v uniformě sám na veřejnosti, již 

tento pocit hrdosti by mít nemusel, jelikož by se cítil velmi odlišně od ostatních, 

neměl by již oporu ve skupině, nezapadal by mezi většinu. To může vést až 

k pocitům nelibosti a studu, k snižování sebevědomí a odvahy, k snaze skrýt 

svoji příslušnost k určité sociální skupině. To v náznacích uvádí i studenti ze 

zbylých dvou skupin. Pokud by byli oděni v uniformách sami na veřejnosti, mohli by 

pociťovat nelibost, jelikož by byli zcela odlišní než ostatní. („…když je víc lidí 

v uniformě, tak je to takový obdivný, jsme hrdí, že reprezentujeme naši školu a lidi to 

berou celkem normálně, ale když je člověk v ní sám, tak je brán za exota a vzbuzuje 

to větší pozornost…“ příloha č. 1, str. 8). 

Studenti zmiňují tedy opačné pocity, které by měli v případě, kdyby 

vystupovali na veřejnosti jako skupina nebo jen jako jedinec. Proč tomu tak je? 

Odpovědí může být to, že školní uniformy nejsou v české veřejnosti brány jako 

samozřejmost a mají tak nádech zvláštnosti a neobvyklosti. To může vést ke 

zkoumavým pohledům okolí, na které jsou adolescenti tohoto věku velmi citliví, i 

k posměškům ohledně nepěkného vzhledu či neprestižnosti školy. („…Uniformy 

zbytečně upoutávají pozornost…všichni se na nás otáčejí a vzhledem k tomu, že 

nejsou pěkné, tak se posmívají a mě je to trapné a cítím se špatně…“ příloha č. 2, str. 

1). Může to být dáno také tím, že veřejnost ani neví, že jde o uniformu, a tak tento 

jednotný oděv přestane plnit své funkce jako je například prezentační, diferenciační a 

prestižní. Dalším vysvětlením může být prostá závist či negativní pocity ostatních z 

toho, že oni nejsou na tak prestižní škole a nemají takové možnosti dalšího studia. 

(„…půjdu ve městě, kde uniformy nejsou běžné, kolem skupiny vrstevníků. Já bych se 

asi cítil blbě, kdybych viděl, že oni jsou jinak oblečení, mají mikinu a rifle… Všichni 

by se na mě koukali…což by mi nebylo příjemné, určitě by si ze mě utahovali, že jsem 

šprt…protože co není stejné, tak je zvláštní a divné… kdežto kdybych měl stejné 
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oblečení jako oni, tak bych mohl do jejich skupiny zapadnout, protože bych byl jako 

oni.“ příloha č. 1, str. 16).  

  
Jako zápor nošení školních stejnokrojů studenti považují to, že pokud by 

škola měla negativní pověst a nebyla vnímána svým okolím ani jimi samotnými 

jako elitní, nebylo by jejím nositelům příjemné být členem takové školy a tím 

pádem by se styděli vystupovat na veřejnosti v její uniformě („…naše škola není 

prestižní, tak neradi nosíme její uniformy, podle který poznají, že jsme studenty tady 

té školy.“ příloha č. 2, str. 9). Školní stejnokroj by se stal symbolem hanby a potupy, 

student by nepociťoval hrdost z jejich nošení, což by mohlo mít teoreticky i 

negativní dopad na jejich studijní výsledky.  

Složitější je to o to, že je velmi těžké přestat být členem takové instituce8. 

Když tedy jedinec nemůže z této skupiny odejít, může prožívat pocit společenské 

nezakotvenosti. Člověk, aby mohl být v souladu sám se sebou (dosáhl úplné 

identity), musí být v souladu se společenskými rolemi, které vykonává, nesmí konat 

proti svému přesvědčení, jeho členství v určité společenské skupině musí být 

výsledkem svobodné volby (Šulavíková, 2007). Důležité je, aby jeho projevy byly 

v souladu s rolí deklarovanou oděvem, jinak může dojít k zpochybnění role i 

společenského postavení nebo až k tvorbě tzv. nepravé identity, pokud nedojde ke 

změně původního postoje ve prospěch veřejně prezentovaného názoru („…v 

uniformách si hrajeme na něco, co nejsme…“ příloha č. 2, str. 8). Pokud tomu tak 

není, může „za těchto okolností nabýt osobní identita většího významu, než identita 

skupinová“ (Macho, 2007), jelikož přijetí či nepřijetí skupinové identity ovlivňuje do 

jisté míry utváření identity osobní a naopak.  

 

Respondent z Uherského Hradiště uvedl negativum, že uniformy mohou 

sloužit k manipulaci s lidmi. Nejprve se jedinec podřídí skupině v oblékání, což 

může vést k akceptaci a podřízení se skupině ve svých myšlenkách a názorech. 

Student tedy zdůrazňuje, že nošení školních stejnokrojů je projevem konformity 

jejich nositelů se školou, což může mít negativní dopad na osobnost člověka 

v potřebě projevovat se jako individualita. Dojde k posílení sociální identity, která 

převáží nad osobní. Zdůrazňuje, že záleží na tom, jak je jedinec silná osobnost a jestli 

                                                 
8 Obzvláště pokud oblast, kde student žije, nabízí tento typ zaměření studia jen jedna škola. 
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má sklon ke konformnímu jednání, na intenzitě působení skupiny a na významnosti 

skupiny pro jedince. Macek (1999) toto konformní jednání označuje za poslušnost, 

kdy dojde ke změně chování jedince na základě příkazu nebo nařízením skupiny. 

Rovněž uvádí, že pokud se jedinec nachází v podrobující disciplíně, může dojít 

k menší tendenci k nezávislosti a k zvýšení sklonu ke konformitě jedince.  Avšak 

studenti z obou gymnázií, kde jsou uniformy zavedeny, toto neuvádějí. Je to 

pravděpodobně díky tomu, že mají zkušenosti s uniformami a s tímto jevem se 

nesetkali, ani jeho výskyt nepředpokládají. 

 

Z toho, co bylo řečeno, vyplývá, že školní uniformy by mohly mít pozitivní 

dopad na sociální identitu jejich nositelů, pokud by symbolizovaly prestižní 

školu, pokud by jejich vzhled studenti považovali za přijatelný, pokud by škola 

nositeli stejnokrojů byla vnímána jako jejich vlastní členská skupina a pokud 

by se stalo nošení školních uniforem běžnou záležitostí na českých školách, kde 

by je nosili všichni studenti. Jejich nošení by mohlo pomoci prohloubit pocit 

sounáležitosti k instituci školy, k rozvoji schopnosti ustoupit v prosazování 

individualních potřeb studenta ve prospěch skupiny a k sjednocení členů skupiny 

v jeden celek, který by se snažil svými výkony podpořit pozitivní pověst školy. 

Pokud by však tyto podmínky splněny nebyly, znamenalo by jejich 

nošení pro studenta nepříjemné pocity a mohlo by to vést k prožívání sociální 

nezařazenosti či k tvorb ě nepravé identity. 

 

6. 3 Vztah školních uniforem k utváření osobní identity 

Tato kapitola rozebírá téma, kterému se studenti věnovali důkladně. 

Pravděpodobně je to dáno na jedné straně věkem respondentů, kdy po 16. roce je 

skupina vrstevníků stále pro jedince důležitá jako zdroj posilování jistot a 

nezávislosti na starších, poskytování zpětné vazby v oblasti hodnocení a 

uvědomování. Na druhé straně však na přelomu střední a pozdní adolescence jedinec 

začíná preferovat zejména svoji individualitu nad kolektivem, hledá sám sebe 

pomocí vymezení se vůči svému okolí. Utváří se a stabilizuje se sebepojetí neboli 

„percepce sebe samého formovaná prostřednictvím zpětné vazby od 

sociálního prostředí a významných druhých, které… vzniká rovněž na základě 



 82 

vlastního úsudku v průběhu pozorování vlastní činnosti, duševních stavů a procesů.“ 

(Blatný, Plháková, 2003, str. 105) Do popředí se staví tedy hledání sebe sama, 

utvrzování se ve své jedinečnosti, autonomii, osobní perspektivě, schopnostech apod. 

Nalezení osobní identity současně znamená odlišení se od druhých. K tomu 

dospívající hojně využívají vnějších výrazových prostředků (styl odívání, úprava 

zevnějšku atd.), jelikož v tomto věku je vzhled nejpatrnějším znakem stvrzující 

vlastní já. Dle Taxové (1985) dospělý, zformovaný člověk k potvrzení vlastního 

„Já“, k upoutání pozornosti, k snaze vyniknout, využívá své vzdělanosti, volních a 

morálních vlastností, společenského postavení, pracovních úspěchů, kulturního 

rozhledu apod. Ale u dospívajících tomu tak není, jelikož jejich sociální rozhled a 

společenské postavení jsou omezenější, jsou stále závislí na svém okolí, a tak nemají 

tolik možností vyjádřit svoji osobnost. Právě proto slouží k formování a demonstraci 

toho jací jsou vnější výrazové prostředky, které jsou pro dospívající relativně snadno 

dostupné a dobře viditelné. Úprava zevnějšku se tak stává prostředkem získání 

prestiže v subkultuře dospívajících, způsobem komunikace, kdy své okolí informuje 

jedinec o svých postojích, hodnotách apod. To vše poukazuje na klíčovou roli oděvu 

v procesu formování identity. 

 

6. 3. 1 K problematice chování, schopností a motivace k výkonům 

Za možné pozitivum nošení školních uniforem respondenti považovali, že by 

jim stejnokroj jako znak prestižní školy a jako formální a elegantní oděv, mohl 

dodávat pocit dospělosti, hrdosti a serióznost, což může mít vliv na jejich školní 

výkon. „Ve vztahu k vlastní psychické stabilitě jsme v určité míře závislí na tom, 

jakou zpětnou vazbu nám podává o nás okolí. Pokud tedy vysíláme okolí informaci 

třeba svým oděvem, že jsme úspěšní a sebejistí, ostatní se k nám tak začnou chovat, a 

my se na základě toho začneme třeba i tak cítit“ (Brožová, 2009, str. 41). Toto 

uniforma svým jednoduchým a čistým vzhledem připomínajícím oblek dle názoru 

respondentů umožňuje. Budí respekt a působí racionálně na okolí, jelikož je oděvem 

připomínajícím dospělou úspěšnou populaci, která dosáhla v rámci společenského 

žebříčku určité prestiže.  
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Rovněž při nošení uniforem dle studentů může dojít k zvýšení 

zodpovědnosti za své výkony a chování, jelikož jimi prezentují svou školu. To 

vše může mít pozitivní vliv na chování nositelů školních stejnokrojů (zejména u 

mladších studentů), které je pak kultivovanější, jelikož uniformy dle Dussela (2005) 

ztělesňují morální hodnoty školy a pomáhají přeměnit školní prostředí na 

profesionální. To uvádí i Brunsma a Rockquemore (2003). Zdůrazňují, že by 

stejnokroje mohly být jednou z proměnných spolu se školní připraveností, 

proškolními postoji, které by přispěly ke zvýšení školní bezpečnosti, k lepšímu 

školnímu klimatu, ke srovnávání podmínek ve škole a mohly by tak nepřímo 

zvyšovat školní prospěch. („…ostatní, když ho uvidí v uniformě, tak si ho hned 

můžou zařadit, a tak by svým neslušným chováním dělal své škole ostudu, nejen 

sobě…“ příloha č. 1, str. 6, „…studenti z nižších ročníků se cítili v těch uniformách 

jako takový dospělejší, že se chovali více zodpovědně, zklidnili se… že se jako 

pomocí oblečení přiblížili dospělým.“ příloha č. 2, str. 5) 

 

Studenti často zmiňovali pozitivní vliv nošení školních uniforem na školní 

výsledky, zejména na setkáních, kde se porovnávají znalosti a schopnosti studentů 

z různých škol. Když jsou studenti elitní školy ve formálních a 

slušivých uniformách, jsou pro ostatní symbolem kvalitních znalostí jejich 

nositelů9, což ve studentech budí vyšší sebevědomí (sebehodnocení, sebedůvěru, 

sebeocenění). Jsou totiž ve svých výkonech podpořeni dobrou pověstí školy. Dle 

Zeľové a kol. (1996) přiměřené sebevědomí znamená, že takový jedinec zná své 

možnosti a schopnosti, má reálné ambice, zodpovědně plní úkoly, je schopen 

spolupracovat s druhými a přiměřeně prosazovat své „Já“. Zároveň jsou motivováni 

k lepším výkonům, protože okolí očekává od nositelů uniforem takových škol 

dobré výsledky a sami studenti nechtějí být těmi, kteří pohaní dobrou pověst školy, 

ale naopak touží ji svými znalostmi potvrdit. („…když máte uniformu takové školy 

jako je Open Gate, dívají se s nějakým očekáváním. Tak vás to pak nutí, to očekávání 

nějak naplnit a snažíte se dosáhnout maxima, vede vás to k lepším výsledkům studiu, 

v soutěžích…“ příloha č. 1, str. 9).  

                                                 
9 Jednou z podmínek přijetí na Gymnázium Open Gate je nadprůměrná inteligence uchazeče, 
Gymnázium v Uherském Hradišti je ve zlínském kraji považováno za jednu z nejkvalitnějších 
středních škol 
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Pokud by školní uniformy  byly běžnou záležitostí na všech středních školách 

v ČR, dle jedné studentky z Babic, mohlo by to vést k pilnějšímu učení, k snaze 

dosáhnout lepších výsledků ve vzdělávání na základní škole, aby se pak mohli 

přihlásit a následně dostat na lepší střední školu. Nechtěli by totiž, aby je okolí 

vidělo v uniformě neprestižní střední školy.  

 

Studenti z Babic uvedli v tomto smyslu i negativum. Vystupování ve školní 

uniformě na veřejnosti, kdy mají prokázat své znalosti a vědomosti, může u jejího 

nositele zvyšovat trému, že svým výkonem pokazí dobrou reputaci prestižní školy a 

tím i sobě. Na jedince jako nositele této uniformy jsou kladeny velké nároky a 

vyvíjen tlak, protože jsou od něj požadovány dobré výsledky, jako se na 

studenta takové školy očekává. Tím pádem může být student velmi stresován, 

což může mít negativní dopad na jeho výkon. Stres by studenti pravděpodobně 

neprožívali, kdyby mohli být v běžném oblečení, ve kterém jsou oděni jeho soupeři. 

(„A když někam přijdu, řeknu si, že teď musím podat dobrý výsledek, protože v té 

uniformě reprezentuji školu, tak to je šílený tlak a jsem možná víc nervózní než 

kdybych měl své oblečení… ale někteří spolužáci říkají, že je to naopak jakoby 

vyburcuje…“ příloha č. 1, str. 13). 

 

Pokud by šlo o pěkné stejnokroje elitní školy, mohlo by jejich nošení dodávat 

pocit hrdosti, zvyšovat sebevědomí a pěstovat zodpovědnost za kvalitní prezentaci 

školy. Vést ke kultivovanému chování, k podávání vysokých školních výkonů a k 

snaze mít co nejlepší prospěch. Stejnokroje jako symbol kvalitních znalostí a 

schopností mohou zvyšovat v nositelích i trému při reprezentaci školy na soutěžích. 

Na co však studenti nepoukázali je to, že by se měla škola snažit zamezit 

tomu, aby se uniformy staly znakem elitářství, aby v jejich nositelích vyvolávaly 

pocit výlučnosti a nadřazenosti nad ostatními vrstevníky, kteří nenosí takové 

elegantní stejnokroje elitní školy. To však považuji za nutnou podmínku, vzhledem 

k situaci, která nastala v zahraničí, kde jsou zavedeny školní uniformy (viz. kapitola  

2. 1 K vývoji školních uniforem ve světě). 
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6. 3. 2 K problematice emocí  

Uniformy, pokud jsou estetické (moderně střiženy, kvalitně ušity 

z příjemného materiálu neutrální barvy), podle studentů umožňují snížení či 

vymizení stresu při výběru oděvu do školy, aby výsledná kombinace byla 

slušivá, elegantní, reprezentativní a plnila očekávání vrstevníků, jelikož všichni 

spolužáci budou oděni stejně, a tak by se jedinec ve výběru oděvu nemohl 

přehmátnout a stát se tak terčem kritických pohledů svých spolužáků.  Navíc jim toto 

jednotné a elegantní oblečení umožňuje se více soustředit na výuku, protože je 

neláká řešit, co mají ti druzí na sobě. („… třeba to může zmenšit stres, který někdo 

zažívá po ránu, když si vybírá oblečení do školy a neví, co si vzít. Může se stresovat 

nebo mít starosti, jestli se oblekl, tak jak má… já třeba nevím, jaké barvy si mám vzít 

ponožky, aby mi to ladilo k vršku…“ příloha č. 3, str. 7).   

Z osobní zkušenosti studenti (nejméně to zmiňovala skupina z Dubí) uváděli, 

že vhodný výběr oblečení do školy je pro ně důležitý ne proto, aby byli pozitivně 

ohodnoceni spolužáky, ale aby se oni sami se cítili a vypadali v nich pro sebe dobře a 

vhodně reprezentovali školu. Což však nekorespondovalo s jejich tvrzením, že by 

mohla díky školním uniformám odpadnout soutěživost, závist, šikana mezi 

spolužáky kvůli oblečení. To totiž poukazuje na to, že by se chtěli pěkně oblékat, 

také z důvodu vytvoření dobrého dojmu na své spolužáky a okolí. Tento rozpor je 

možné vysvětlit tím, že tvrzení vztahovali na všechny školy obecně, ne však 

konkrétně na jejich. Tento typ soutěžení by se mohl vyskytnout na jiných školách, 

zejména základních. Žáci na základních školách totiž ještě nejsou podle studentů tak 

vyspělí, aby se oprostili od povrchního posuzování lidí dle vzhledu. A tak školní 

uniformy mohou alespoň částečně pomoci zmírnit tyto negativní jevy. 

 

Pokud by školní uniforma zaručovala jejímu nositeli pohodlí, slušivý a 

elegantní vzhled (uniformy budou ušity z kvalitní látky, vhodné barvy a moderního 

střihu, kvalitně ušity, se skládat z více částí), mohlo by to vést k pochvalám od 

okolí a pozitivnímu psychickému rozpoložení jejich nositelů. To, že má od 

ostatních informace, že mu uniforma sluší a sám se v ní bude cítit dobře, může vést k 

pozitivnímu vlivu na jejich sebevědomí, jelikož si je člověk dle reakcí okolí vědom, 

že vypadá pěkně a přitažlivě, což ovlivní jeho vystupování. To je možné odůvodnit 
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tvrzením (I. S. Kon 1988, J. Langmaier 1998), že u adolescentů je velmi důležité, 

aby on sám i okolí pozitivně ohodnotilo jeho vzhled a aby vypadal přitažlivě, měl na 

sobě oblečení, které mu sluší. („…kdyby ty uniformy byly hezký, tak nám je ostatní 

chválí a člověk by se v nich cítil dobře, třeba by mu to zvedlo sebevědomí… prostě by 

byl dobře psychicky naladěný, byl by v pohodě…“ příloha č. 2, str. 7).  

 

Může se však objevit problém. Pokud uniforma nebude uspokojovat jejich 

představu estetického oblečení, mohou se v ní cítit nepohodlně (kvůli 

nespokojenosti se střihem, materiálem či barvou) a bude jim nepříjemné v nich 

vystupovat na veřejnosti. Na místo pozitivního dopadu na jejich sebevědomí a 

náladu, dojde k prožitkům studu, znechucení, podrážděnosti a nelibosti při jejich 

nošení, což může mít dle účastníků diskusí vliv i na jejich školní výkon. („… kdyby 

se mi ty uniformy nelíbily… a neslušelo by mi to, tak to bych je nechtěl nosit… 

kdybych je měl totiž na sobě, tak bych se cítil divně a možná bych se za to styděl… 

když bude ta uniforma ošklivá a budou se na mě lidi koukat blbě, tak chci mít ten 

výstup na veřejnosti rychle za sebou a řeknu jen půlku toho, co bych řeka kdybych se 

cítila dobře…“ příloha č. 1, str. 11). Studenti cítí a vědí, že jim to nesluší a že to tak 

vnímá i okolí, které si na základě úpravy vzhledu o nich dělá nějaký úsudek, který 

chtějí, aby byl co nejlepší. Uvědomují si, že neslušivé uniformy, o nich nepodávají 

nejlepší informace, a tak jim jejich nošení vadí. 

Někteří respondenti z Babic zdůrazňovali, že pokud by uniforma nebyla 

estetická (pěkná), ale reprezentovali by v ní elitní školu a nepohybovali by se v ní 

často na veřejnosti (pohybovali by se v ní hlavně v areálu školy), tak by jim nevadilo 

takovou uniformu nosit, což je opačný názor než prezentovali studenti z Dubí. 

Vysvětlují to tím, že by nebyli jediný, kdo nosí takovou uniformu. Rovněž doplňují, 

že sice nevynikají pěkným oblečením, ale svými znalostmi, na což poukazuje prestiž 

jejich školy. Sami navzájem vědí, jací jsou, a tak na tom, co si o nich myslí ostatní, 

které třeba již nikdy nepotkají, jim moc nezáleží. Také to, že člověk bude soudit 

druhé jen podle vzhledu, něco vypovídá o něm samém (například to, že je povrchní, 

což by vedlo k tomu, že by neměli chuť se s takovým člověkem bavit). Otázkou 

zůstává, zda v případě, že by taková situace reálně nastala, by se studenti jejímu 

nošení opravdu nebránili („… asi kdybych byl ve skupině lidí, kteří by tu hroznou 
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uniformu museli nosit taky, tak by mi to tak moc nevadilo, protože by vypadali stejně 

divně jako já… za prvé bych nebyl sám, kdo má tu nepěknou uniformu a za druhé 

sice nevynikám pěkným oblečením, ale mám něco v sobě.“ přílohy č. 1, str. 11). 

 

Respondenti značnou část rozhovorů věnovali problematice individuality. 

V tomto ohledu jsou alespoň částečně stejnokroje svazující. Svou osobnost jedinec 

vyjadřuje a rozvíjí individuálním výběrem a kompozicí jednotlivých prvků oděvu 

v osobitý celek, který individuálním způsobem prezentuje.  

Proto za velký nedostatek školních uniforem většina studentů považuje 

nemožnost experimentovat se svou identitou, vyjádřit svou osobnost, psychické 

rozpoložení, názory a postoje, životní styl apod. pomocí úpravy zevnějšku. Dle 

některých je to omezování jejich přirozenosti odlišovat se od sebe a promlouvat 

k okolí jako individuum pomocí výběru vlastního oděvu. Studenti tvrdí, že lidé, kteří 

je uvidí poprvé a oni budou zrovna oděni v uniformě, nebudou moci dle oblečení 

zjistit, jaký vyznávají životní styl či názory, zda mají společné zájmy, které je mohou 

spojovat. Každý by se dle respondentů měl oblékat, jak chce a jak mu to vyhovuje, 

nosit to, co se mu líbí a v čem se cítí dobře. Což u stejnokrojů není možné zajistit, 

jelikož jednotná uniforma se nemůže strefit do vkusu všech studentů tak, aby všem 

slušela a cítili se v ní pohodlně. („Každý se cítí dobře v něčem jiném, každý má svůj 

vkus… oděvem má možnost ukázat, že je každý jako jen jednou…“ p říloha č. 2, str. 3, 

„…oblečení není jen o vzhledu, ale vypovídá o člověku hlouběji jako o názorech a 

životním stylu…“ příloha č. 3, str. 5)  

S tím souhlasí i odbornice na problematiku módy H. Jarošová (in Koucká, 

2007). Vzhled a odívání dospívajících je součástí jejich krystalizující osobnosti a 

když je dospělí přinutí nosit školní uniformy, zabrání jim tak pomocí odívání hledat 

sebe samé. Rovněž pokud oděv nekoresponduje s osobností adolescenta, může 

jedinec pociťovat negativní pocity z jejího nošení. Mohl by si připadat, že si hraje na 

někoho kým není. Může to vést až k negativismu či protestu vůči škole, k ztrátě 

povědomí o tom, kdo vlastně je. Dle H. Jarošové (1989 – 1990) pokud by tyto pocity 

byly intenzivní a časté, může dojít k tomu, že se nositelé cítí zbaveni své identity 

(sebeodcizení, sebepotlačení), mají pocit, že vůbec jako osobnost neexistují 

(deindividuace). Může k tomu dojít, pokud skupina tlačí na jedince jako na člena 
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organizace a již nepodporuje jeho osobní rozvoj, uvědomění si sebe jako autonomní 

osobnosti, sebeprosazení a sebehodnocení (škola propaguje jen uvědomování si sebe 

jako součásti kolektivu). Rovněž to může zapříčinit příliš těsné ztotožnění se 

skupinou, anonymitu, nevytvoření pocitu individuální odpovědnosti apod. („… no já 

se v uniformách cítím nesvůj, že si hraji na něco, co nejsem… mě se totiž saka a 

nějaký vestičky nelíbí, mám rád sportovní oblečen…“ příloha č. 2, str. 8) 

Několik respondentů poukazuje na to, že by svoji individualitu pomocí 

vlastního výběru oděvu mohli prezentovat odpoledne po vyučování (studenti 

z Uherského Hradiště mimo školu, studenti z Babic na kolejích) nebo i na škole 

(studenti z Dubí, kde nosí uniformy jen při zvláštních příležitostech školy). Někteří 

studenti z Babic a Uherského Hradiště také podotýkají, že se nacházejí v prostředí, 

kde svou osobnost mohou projevovat jiným způsobem než oděvem, například 

studijními výsledky, chováním nebo různými doplňky apod. („… samozřejmě se 

díváme, kdo je neupravený… ale hlavně bereme lidi podle toho, jací jsou, jak se 

chovají a projevují, ne podle toho, jestli mají drahé a moderní oblečení…“ příloha č. 

1, str. 4). Studenti z Dubí toto ve své debatě nezmiňují. Vysvětlení poskytované 

studenty je v tom, že společnost vrstevníků, ve které se tito adolescenti pohybují, si 

dle úpravy vzhledu a ekonomického postavení jedince vybírají do svého kolektivu. 

To by odpovídalo tvrzení, že do určitého věku je pro člověka důležitý vzhled pro 

posuzování druhých lidí (Kon 1986, Taxová 1987). Později (období pozdní 

adolescence až ranné dospělosti) si více začínají všímat jejich rozumových 

schopností, volních a morálních vlastností, jejich chování apod. To také zdůrazňují 

zejména studenti z Babic a Uherského Hradiště, tedy že dospěli do stádia, kdy si 

uvědomují, že kvalitu osobnosti nelze posuzovat dle postavy, vzhledu, oděvu, ale dle 

vlastností a schopností. („…na gymplu nás přece jen víc zajímá, co má ten člověk 

v hlavě, co dělá a ne jestli je oblečený ve značkách… no prostě jsme už vyspělejší… 

jak se člověk vyvíjí, tak si všímá důležitějších věci než je značkové oblečení…“ 

příloha č. 3, str. 3). 

 

Na závěr je tedy možné říci, že za velký nedostatek školních stejnokrojů 

všichni shodně uvádějí nemožnost vyjádřit pomocí úpravy zevnějšku svoji osobnost, 

psychické rozpoložení, životní názory apod. Uváděli, že by mohlo díky tomu dojít 
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k prožívání nepříjemných pocitů, teoreticky i ke ztrátě vědomí o sobě samých 

(k deindividuaci a k sebeodcizení). Berou to za formu omezování, kterou je ale 

možno překonat, buď zavedením doplňků, nebo nošením svých oděvů po vyučování 

mimo školu nebo na kolejích, v případě studentů z Dubí i na samotné půdě školy.  

Pozitiva uniforem spatřují v jejich formálním a elegantním vzhledu (musely 

by být moderně střiženy, kvalitně ušity z příjemného materiálu neutrální barvy), 

který připomíná oděv vyspělých a společensky úspěšných lidí. Díky takovému oděvu 

by mohl vymizet stres z výběru vhodného školního oblečení, jelikož by všichni 

chodili v tom stejném, a tak by se jedinec ve výběru oděvu nemohl přehmátnout a 

stát se tak terčem kritických pohledů svých spolužáků. Studenti kromě skupiny 

z Dubí uváděli, že jim na svém vzhledu záleží zejména kvůli tomu, aby oni sami se 

cítili dobře a pohodlně. Ve školním prostředí, ve kterém se nacházejí, se již dobře 

znají, a tak se již totiž neposuzují podle vnějších charakteristik, ale podle vlastností, 

dovedností apod. Jiné to je, pokud se pohybují v prostředí, kde je ostatní neznají. To 

jim již záleží na úpravě vzhledu kvůli tomu, jak je ohodnotí okolí, jelikož lidi, kteří 

je neznají, si o nich udělají představu na základě jejich vzhledu. 

Z diskusí se studenty také vyplývá, že vzhled v tomto období adolescence je 

to, na co dávají zvláštní akcent.  

 

6. 3. 3 Význam vzhledu pro adolescenty 

Lze konstatovat, že dotázaní považovali za důležitou podmínku přijetí školní 

uniformy její vzhled (decentní barvy, módní střih, příjemný materiál) a pohodlnost. 

Důkazem je Gymnázium v Dubí, kde jejich uniformy dle zúčastněných studentů tuto 

podmínku nesplňují, a tak k nim mají silně negativní postoj. Samotná problematiky 

vzhledu byla často zmiňovaným tématem ve všech třech diskusích.  

Vývojoví psychologové (Langmaier, Krejčířová, 1998) uvádějí, že 

dospívající velmi důkladně zkoumají svůj zevnějšek a jsou zvýšeně citliví na reakce 

okolí týkající se jejich vzhledu, jelikož touží po pozitivní zpětné vazbě v oblasti 

hodnocení, uvědomování a hledání sebe sama. Blatný (2003) potvrzuje, že na 

základě reakcí druhých a podle toho, co si sami dospívající myslí o tom, jak je druzí 

vidí, mají tendenci se posuzovat a vytvářet si své sebepojetí. Výsledkem takového 

sociálního srovnávání (nejprve s vrstevníky) a následně sebeposuzování by měla být 
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přiměřená úroveň sebehodnocení. To však mimo jiné souvisí s kognitivní zralostí a 

rozvojem abstraktně logických formálních operací, vrcholících kolem 15 roku. Právě 

díky nim je jedinec schopen kritického pohledu na sebe sama. To vše pomáhá 

v dosažení stabilního a jasného pocitu vlastní identity. Pocitu vlastní totožnosti se 

svými stávajícími a budoucími životními rolemi a pozicemi, ujasnění si vlastních 

osobnostních charakteristik, nabytí vědomí vlastní hodnoty, jedinečnosti a odlišnosti 

od druhých, pocit příslušnosti k určitým společenským celkům a ztotožnění se 

s hodnotami těchto členských skupin. 

 

Proč zejména dospívající připisují vzhledu takový význam? V debatách se 

studenty jsem nalezla několik možných vysvětlení: 

1. Vzhled je důležitý z hlediska mechanismu prvního dojmu, který 

snadno vyústí v zakládání určité pověsti o jedinci, například o jeho povaze, 

charakteru, inteligenci, společenském postavení apod. Psychologové (Výrost, 

Slaměník, 1997) tvrdí, že fyzicky atraktivní adolescenti obojího pohlaví vytvářejí 

pozitivnější stereotyp u vrstevníků, ale i dospělých, jelikož vzhled dříve než slova 

vyvolává dojem v druhých lidech. To, jak druhou osobu vnímáme a jaký dojem v nás 

navozuje, ústí v postoj k této osobě a v to, jak s tou osobou jednáme. I když se 

pocitům z prvního dojmu snažíme racionálně vyhnout, v podvědomí tyto informace 

přece jen zůstanou a ovlivňují další jednání s dotyčným člověk. („…Všichni na sebe 

koukají, kdo co na sobě má a hodnotíme se podle toho…možná od toho odvozujeme i 

jaké má vlastnosti, když ho neznáme. Třeba se podle toho rozhodujeme… jestli se 

s ním chceme bavit…“ příloha č. 2, str. 7, „…na první pohled nepoznáme, jaký 

člověk je a jestli se s ním kvůli jeho povaze chceme bavit nebo ne, tak se řídíme asi 

podle vzhledu… ale pak když se lidi poznávají, tak zjišťují své vlastnosti a ten vzhled 

ustupuje…“ příloha č. 3, str. 8) 

2. Pro adolescenta je důležité cítit se dobře a pohodlně. K tomuto stavu 

přispívá pozitivní ohodnocení sebe sama v psychické rovině, i pozitivní 

ohodnocení sebe ve fyzické oblasti, tedy vlastní uspokojení z úpravy zevnějšku. 

Adolescentovo uspokojení z oděvu a zevnějšku tak „jak má být“ dle vrstevníků, 

stvrzuje jeho důvěru ve svoji osobnost a posiluje potřebu utvářet, rozvíjet a regulovat 
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své „Já“, svoji identitu. („…vzhled je důležitý proto, aby se jedinec cítil dobře, teda 

aspoň mně to ovlivňuje náladu.“ příloha č. 3, str. 15) 

3. Úpravou svého zevnějšku stejně jako jinými formami komunikace 

prezentuje jedinec svoji individualitu, příslušnost k určitému životnímu stylu či 

názory, nálady apod. V adolescenci k tomu dochází poprvé, jelikož 

se osamostatňuje v rámci rodičovské autority, což se projevuje i změnou vztahu 

k odívání a zevnějšku. Dosavadní pasivní vztah se mění v aktivní, kdy se adolescent 

začíná sám rozhodovat o úpravě svého zevnějšku a obléká se dle svobodné vůle bez 

většího zásahu vnějších autorit. Tím vším potvrzuje svoji osobnost a posiluje potřebu 

utvářet, rozvíjet a regulovat své „Já“, seberealizuje se (Jarošová, 1989-1990). Móda 

dospívajícím umožňuje vyčlenění, podtržení jeho individuality. („… chci být pěkně 

oblečená, aby si o mě lidi jako říkali… že mám svůj způsob oblékání… to mi dodá 

jako ten pocit sebevědomí, originality, výjimečnosti…“ příloha č. 2, str. 7 „…podle 

toho, co má na sobě, můžete třeba poznat, jaký styl nebo názory vyznává a třeba 

podle toho poznáte, že má podobné zájmy jako vy a jestli se teda s ním chcete bavit“ 

příloha č. 1, str. 13). 

4. Vzhled, úprava zevnějšku, oděv jsou pro dospívající důležité, protože 

se podílí na budování pozice v kolektivu vrstevníků. Rovněž si podobným 

oděvem potvrzuje v rámci komunity svou pozici, což má vliv na adolescentovo 

sebehodnocení, sebeuvědomování a sebepojetí. Postavení ve skupině vrstevníků je 

ovlivňované i tím, jaký má vliv jedinec na vrstevníky. Móda pak zajišťuje splynutí 

s okolím či formální připojení ke stejně postaveným. Je to jedna z možností člověka, 

jak se někam zařadit. Kon (1986) za nejdůležitější kolektiv ovlivňující osobnost v 

době dospívání považuje školní třídu. 

5. Také otázka úpravy zevnějšku hraje roli při výběru potencionálního 

partnera zejména u mužské populace. Z výzkumů vyplývá, že pro chlapce je 

zevnějšek partnerek dvakrát důležitější, než vzhled partnerů pro dívky (Taxová, 

1987). Úpravou vzhledu, jeho stylizací se může jedinec snažit zaujmout lidí, o 

jejichž přátelství či členství v jejich organizaci by stál. („… holka se chce líbit 

klukovi… je jasné, že si ráno dělá hlavu, co si obléct, aby se mu líbila, protože 

oblečení, to jak vypadá, vidí kluk jako první, a pak až jak jí pozná, tak poznává i její 

vlastnosti, ale musí ho upoutat, aby měl zájem ji poznat blíž…“ příloha č. 3, str. 14) 
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6. Adolescenti zdůrazňují, že se oblékáním podle svých představ vymezují 

vůči dospělým. Jejich nekonvenční a originální oděv je v pravém opaku toho, co si 

dospělí oblékají. („Taky chci být puberťák… nejen být v roli rozumného, vyspělého 

člověka a slušně se oblékat…“ příloha č. 1, str. 16) 

 

Studenti ve všech diskusích tedy přiznávají, že je pro ně důležité vypadat 

dobře, aby se cítili oni samo dobře a pohodlně. Také se navzájem sledují, kdo má 

upravený zevnějšek a co má oblečeného. Vzhled považují za prostředek působení a 

zaujetí svého okolí a seberealizace ve společnosti. Dle vzhledu neznámého člověka, i 

když mnohdy nechtěně, odhadují jeho vlastnosti a rozhodují se dle toho, zda s ním 

chtějí dále komunikovat a určuje jejich další chování vůči tomuto člověku. 

Zdůrazňují, že upravený a elegantní vzhled dle jejich mínění odkazuje na vyšší 

úroveň jedince, což mu může dodávat odvahu prosadit se v neznámém prostředí nebo 

potřebu okolí s ním navázat kontakt.  

Kromě shora uvedeného studenti z Babic i Uherského Hradiště uvádějí, že 

sice úprava zevnějšku je důležitá (nejvíce při prvním kontaktu, při snaze zapůsobit na 

své okolí), ale hlavní je to, jak se lidé chovají, vystupují a jaké jsou výsledky jejich 

činností. To však mohou zjistit až po určité době setkávání se spolu. Vzhled tedy dle 

studentů slouží jako první vodítko o tom, jaký by ten člověk mohl být, i když si 

uvědomují, že to může být velmi scestné a je vhodné neodsuzovat člověka na 

základě prvního dojmu. Tento jejich poznatek může být přičítán vyspělosti studentů. 

Rovněž i tomu, že studenti jsou vedeni školou, že morálnější je posuzovat lidi dle 

výsledků jejich činnosti, chování a vlastností, že je nízké a nevhodné lidem jejich 

vzdělání a možného budoucího postavení ostatní posuzovat dle vzhledu. Škola tedy 

zdůrazňuje, že není důležitý vzhled, ale výkony jedince, avšak v případě Babic i 

přesto zavedli školní uniformy. Ty mají pomoci zajistit formální a upravený vzhled, 

ale také poukázat, že jejich školní systém se má spíše podobat anglickému způsobu 

vzdělávání.  

Z diskuse se studenty z Dubí vyplývá, že vzhled je pro ně důležitý zejména 

kvůli tomu, že je na základě něho ohodnotí okolí. Údajně to neplatí pro jejich školu, 

spíše se to týká jiných škol na Teplicku. Při tomto tvrzení vycházejí ze své 

zkušenosti s jinými školami, předtím než nastoupili na toto gymnázium. Na těchto 
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školách mnozí vrstevnicí údajně navazují přátelství jen s lidmi, kteří mají moderní 

značkové oblečení. Studenti z Dubí si uvědomují, že je to forma maloměšťáctví a že 

takto vzniklá přátelství jsou falešná a povrchní, jelikož skuteční přátelé se s vámi 

budou bavit podle zcela jiných kritérií (vlastností, zájmů apod.). I přesto vzhled 

považují za důležitý a za nevzhledné uniformy se velmi na veřejnosti stydí. Otázkou 

zůstává, zda by jejich výpovědi byly odlišné po zavedení uniforem, které by 

považovali za pěkné a tak nebyli vystavování posměchu vrstevníků z jiných škol. 

 

6. 3. 4 Oděvní doplňky a školní uniformy  

Téma doplňky a školní uniforma se objevovalo ve významném zastoupení 

v diskusi studentů z Babic. Studenti z Dubí o nich v diskusi vůbec neuvažovali. Je to 

pravděpodobně díky tomu, že v jejich případě samotné uniformy plní spíše funkci 

„doplňků“. Nosí je totiž ve škole jen občas a povinná část uniforem se skládá pouze 

z vesty, bílé halenky či košile a kravaty, zbytek oděvu je jejich volbou. Studenti 

z Uherského Hradiště zmiňovali doplňky v souvislosti s tím, že pomocí nich může 

jedinec vyjádřit svou individualitu i v uniformě, avšak jen okrajově.   

Oděvní doplňky dle Skarlantové (2007) mohou působit jako znaky, které 

člověk ke svému oděvu záměrně připojí, aby něco sdělil svému okolí, například 

vyjádřil sympatie s nějakým stylem či názorem. Doplňky a ozdoby tak tvoří 

záležitost individuálních zálib a osobnosti. V období adolescence mohou také plnit 

funkci talismanu, na kterých dospívající často lpí až iracionálně. 

Studenti díky školním uniformám nemají možnost se svým oděvem, 

typickým pro subkulturu dospívajících, vymezit vůči kultuře dospělých nebo 

přirozenou uniformitou v odívání vyjádřit svoji náklonnost k určitému životnímu 

stylu (hiphop atd.). Tento typ „spontánní uniformy“ vzniká dobrovolně na základě 

shody, bez zásahu nadiktované normy z vnějšku a ponechává určitý prostor 

k projevení individuality (Skarlantová, 2007). Naopak školní uniformy jsou 

z vnějšku přesně stanovenou normou. Možná proto se snaží „propašovat“ studenti na 

uniformy nějaký detail, doplněk, který poukazuje na to, že jsou zastánci určitých 

postojů a idejí.  
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Dalším důvodem nošení doplňků může být zlepšení vzhledu uniformy a 

jejího nositele („…i když to učitelé neradi vidí, tak si vezmu fialové náušnice a 

fialové triko pod košili“ příloha č. 1, str. 17).  

Dále doplňky mají pomoci zamezit přílišné stereotypnosti vzhledu studentů a 

pomocí nich se od druhých nositelů stejné uniformy odlišit („…pomocí doplňků se 

nějak odlišit, protože jak jsme tady malá skupina, tak všichni vypadají díky uniformě 

stejně…“ příloha č. 1, str. 15).  

Posledním neméně důležitým důvodem může být snaha pomocí nestejných 

detailů vyjádřit a realizovat svoji osobnost, svoje momentální rozpoložení. Pomocí 

doplňků10, které by si nositel uniformy mohl zvolit sám, aby se alespoň trochu 

umožnilo vystihnout jedinečnou osobnost studenta, který je jinak zahalen pod 

rouškou uniformy („bylo by fajn zavést nějaké doplňky, které by si každý zvolil 

sám… že by to jako vystihovalo toho člověka… že by se tím člověk nějak realizoval a 

vyjadřoval“ příloha č. 1, str. 3).  

Otázkou zůstává, co znamená, když k uniformám přidávají studenti nějaké 

doplňky, které jsou odchylkami od normy uniforem? Dle mého názoru studenti 

mohou: 

a) přijímat uniformy a nijak je nedoplňovat,  

b) přijímat uniformy, ale doplňky vyjadřovat sami sebe, svoji osobnost (momentální 

náladu, životní styl apod.),  

c) přijímat uniformu, ale pomocí doplňků ji zkrášlovat, zestetizovat, 

d) nepřijímat uniformy, jelikož neuznávají nebo neznají účel jejich nošení (berou je 

jako útok na jejich individualitu) a doplňky se snaží svou osobnost vyjádřit (nosí 

osobité podkolenky, kravaty, trika, odznaky apod.), 

e) nepřijímat uniformy, jelikož se jim nelíbí jejich forma a doplňky si ji snaží 

zkrášlit, 

f) nepřijímat uniformy, ale nezavádět žádné doplňky. 

Je odmítnutí nebo přijetí školních uniforem znakem vyspělé identity? O jaké 

identitě hovoříme? Pokud se týká sociální identity, tak se domnívám, že přijetí 

uniforem a jejich nošení je výraz identifikace jedince se sociální skupinou a tedy 

znakem dosažení sociální identity jako studenta školy. Může to však být i forma 

                                                 
10 odlišné knoflíky, odznaky, ozdoby do vlasů, podkolenky, šátky 
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rezignace v boji proti jejímu nošení nebo projev nezájmu o odívání. Pokud se jedná o 

osobní identitu, tak jedinec může mít vyspělou osobní identitu, i pokud nosí 

uniformu a snaží se ji třeba ozvláštnit doplňky, které považuje za výraz své 

osobnosti. Nebo ji nijak neozvláštňují a svoji osobnost, autenticitu a jedinečnost 

potvrzuje pomocí oděvu vlastního výběru mimo prostředí školy. Nepřijetí uniformy 

může vyplývat z toho, že její nositelé dávají silný důraz na svoji individualitu, což ve 

stejnokrojích není dost dobře možné. Může to být i tím, že svojí osobní identitou si 

nejsou zcela jisti a potřebují si ji potvrzovat alespoň originálním oděvem. Také 

možným důvodem odmítnutí uniformy může být jednoduše to, že student nemusí mít 

potřebu vyjadřovat příslušnost ke škole jako k členské skupině pomocí oděvu. 

Odmítnutí jejího nošení může být znakem toho, že škola je pro něho negativní 

sociální skupinou a snaží se vůči ní tímto způsobem distancovat. Nepřijetí školních 

uniforem může být podle mého mínění i signálem nezkonstruované sociální i osobní 

identity. Jelikož vytvoření osobní identity je provázané dosažením sociální identity, 

v našem případě s přijetím toho, že jsem studentem školy, na které se uniformy nosí. 

Z toho co bylo uvedeno, je možné vyvodit, že by jedincem, který již dosáhl 

osobní i sociální identity, mohl být ten, který přijal školní uniformu a nenosí či nosí 

v malém množství osobité doplňky či detaily (barevné tričko pod košilí, spony do 

vlasů, náušnice, ponožky či podkolenky dle svého výběru, kravatu apod.). To se dle 

vyjádření většiny dotázaných studentů dělo, až na jednu dívky, která stejnokroj 

nepřijala. Podle ní ji omezuje ve vyjadřování její individuality a také se jí nelíbí její 

forma. Pomocí doplňků se tedy snaží akcentovat svou osobnost a upravit si svůj 

vzhled alespoň trochu, aby se jí líbil (nosí osobité podkolenky, trika, náušnice, spony 

do vlasů, i když jako celek to nenarušuje jednotný vzhled uniforem). 

Dle slov studentů z Babic přijali uniformy, které se jim celkem líbí, ale 

pomocí doplňků chtějí alespoň trochu projevit svoji osobnost. Ukázat, že jsou 

jedinečnou bytostí a také že stále ještě nepatří do subkultury dospělých, ale k 

„ztřeštěným“ teenagerům, kterým je stále dovoleno nebýt zcela seriozní. Také se jimi 

snaží vylepšit svůj vzhled, i když doplňky nosí jen velmi diskrétně a zřídka.  
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6. 4 Shrnutí diskusí 

6. 4. 1 Shrnutí diskuse se studenty z Babic 

Studenti navštěvují gymnázium, které je dle jejich mínění i mínění okolí 

prestižní školou. Pohledné uniformy nosí ve škole všichni studenti a po vyučování 

mají možnost se navzájem vidět ve svém vlastním civilním oblečení na kolejích. 

V uniformách se pohybují většinou jen po areálu školy nebo ve skupině na výletech a 

akcích školy tzn., že nemusí samostatně do školy či ze školy jezdit v uniformách 

hromadnou dopravou. Přiznávají, že to vše má příznivý dopad na jejich postoj k 

uniformám. Podotýkají, že by na stejnokroje měli asi jiný názor, kdyby neměli 

možnost se vídat v době po vyučování ve svém oděvu a odlišit se tak od ostatních a 

poukazovat na svoji jedinečnost. I když nejsou zcela spokojeni s formou uniforem 

(se střihem), ve velké většině jsou pro ně školní uniformy přijatelné a líbí se jim.  

Tito studenti nejvíce dávali akcent na integrační a reprezentativní funkci 

školních uniforem. Dle jejich mínění pomáhají okolí poznat, že jejími nositeli jsou 

studenti konkrétní elitní školy, kterou společně zastupují. Tato veřejná identifikace 

může vést dle slov studentů k zvýšení soudržnosti a loajálnosti mezi nimi, k pocitům 

hrdosti a k růstu sebevědomí. Ve velké míře rovněž zdůrazňovali estetickou funkci 

uniforem. Poukazovali na to, že formální oděv má vliv na chování jejich nositelů, 

jelikož se v elegantních uniformách cítí dospěleji, seriózněji a má vliv i na jejich 

psychický stav, protože se v pěkných uniformách cítí příjemně. Je to dáno i díky 

tomu, že v nich vhodně reprezentují svoji školu i sami sebe. Uváděli, že jim uniforma 

umožňuje získat elegantní a formální vzhled, připomíná totiž oděv vyspělých a 

společensky úspěšných lidí, který je důležitý pro vytvoření pozitivního prvního 

dojmu. Vzhled je však pro ně méně důležitý než jejich školní výkony, které mohou 

podporovat jejich dobrou pověst i pověst školy. Z diskuse vyplývá, že se ve škole 

navzájem posuzují spíše podle vlastností a schopností než podle toho, kdo jak 

vypadá. Pokud se pohybují v prostředí, kde je ostatní neznají, tak jim však již záleží 

na úpravě vzhledu kvůli ohodnocení okolí. I přesto si uvědomují, že na jiných 

školách, zejména základních, mohou školní uniformy pomoci potlačit některé 

negativní jevy.  

Pozitivní postoj k uniformám u těchto studentů je dán zejména tím, zda jsou 

to uniformy elitní školy. Pokud stejnokroje nereprezentují prestižní školu, samotné 
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výkony studentů takové školy jsou dle jejich názoru ve stínu této negativní pověsti 

školy. To pak přímo ovlivňuje konstruování jejich sociální, ale i osobní identity. 

Studenti jsou ochotni nosit uniformy, které nebudou z jejich hlediska esteticky 

přijatelné, avšak musí to být uniformy prestižní školy. Je pro ně tedy nejvíce důležitá 

prestiž školy. V tom se odlišují od studentů z Dubí. 

Protože Gymnázium v Babicích je prestižní, studenti se nošení uniforem 

nebrání. Navíc dle jejich slov díky školním uniformám dochází k stmelení studentů, 

k jejich pospolitosti a pocitům sounáležitosti, k zvýšení loajálnosti vůči sobě 

navzájem i škole, k posilování pocitu hrdosti jako člena takové školy, což vše 

v konečném důsledku pozitivně posiluje formování sociální identity. Slušivé 

uniformy také symbolizují kvalitní znalosti, což zvyšuje sebevědomí jejich nositelů, 

protože za nimi stojí kvalitní pověst školy. To vše může mít pozitivní dopad na 

formování identity osobní. Někteří studenti v tomto smyslu poukazovali i na 

negativum vystupování ve školní uniformě na veřejnosti, kdy mají prokázat své 

znalosti a vědomosti. Může u nich totiž zvyšovat trému, jelikož se obávají, aby 

svými výkony nepohanili dobrou pověst své školy.  

Pozitivní postoj k uniformám jako k znaku příslušnosti k určité sociální 

skupině, může být vysvětlen u těchto studentů také jako tendence ke konformitě. Ta 

roste s významností příslušnosti ke skupině11, se zvětšující se kohezí skupiny, 

s rostoucím počtem členů skupiny, avšak jen do určitého počtu12 a s fyzickou 

blízkostí skupiny13. Tuto tendenci ke konformnímu chování studentů je možné 

vnímat jako jejich schopnost ztotožnit se s vyžadovaným standardem skupiny. 

Jako ostatní skupiny v debatách nezdůrazňovali tak silně, že jim uniformy 

neumožňují vyjádřit názory, postoje a nálady prostřednictvím oblečení. Podotýkají, 

že mohou svoji osobnost, životní styl apod. vyjadřovat nejen oděvem, ale svým 

chováním, činy a výkony. Také to, že se navzájem mohou ve svém vlastním oblečení 

vídat po škole na kolejích, tento jejich postoj podporuje, což sami studenti přiznávají.  

Zdá se, že školní uniformy v Babicích přispívají zejména k formování 

sociální identity studentů, sami studenti spatřují jejich přínos právě v pozitivním 

dopadu nošení uniforem na tento druh identity u nositele.  

                                                 
11  Pro tyto studenty je škola přitažlivá díky její sociální prestižnosti. 
12  Na škole je 8 tříd po 15 - 20 studentech. 
13  Jsou skupinou žijící společně v areálu školy po celý týden v malé vesnici poblíž Prahy. 
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6. 4. 2 Shrnutí diskuse se studenty z Dubí 

U studentů z dubského gymnázia se můžeme setkat s opačným postojem 

k uniformám než u studentů z Babic. To může být vysvětleno následujícím 

způsobem. Samotní studenti ani okolí nevnímají školu příliš jako elitní. Dle slov 

respondentů toto gymnázium navštěvují zejména ti, kteří nesplnili přijímací řízení na 

státní gymnázium v Teplicích nebo ti, kteří byli ze středních škol vyloučeni z důvodů 

výchovných nebo prospěchových a mohou si dovolit platit školné na soukromém 

gymnáziu. Uniforma zde symbolizuje spíše neprestižní školu. Dalším a 

pravděpodobně hlavním důvodem studentského odmítavého postoje k uniformám 

může být i jejich vzhled, který je pro ně nepřijatelný.14 Navíc zavedené uniformy 

nosí jen někteří studenti a za jejich nenošení nejsou výraznější postihy. To vše vede 

k tomu, že často v uniformách místo obdivu sklízejí posměch a místo pocitu hrdosti 

zažívají stud. Všem dotázaným studentů není moc příjemné v nich vystupovat na 

veřejnosti.  

Studenti však upozorňovali na to, že pokud by uniformy symbolizovaly 

školu, která by okolím i jedincem byla vnímána pozitivně a byly by pěkného 

vzhledu, považovali by jejich nošení za čest a byli by hrdí na to, že jsou členy takové 

sociální skupiny. Pokud by jejich uniforma byla alespoň estetická (pěkná), těmto 

studentům by její nošení příliš nevadilo, i když jejich škola nemá zrovna nejlepší 

pověst. Jelikož by aspoň částečně zajistila, že budou mít reprezentativní a seriózní 

vzhled. To by dle nich mohlo mít pozitivní vliv i na jejich chování a motivaci 

k lepším studijním výkonům, a tak zpětně zlepšit nynější neprestižní pověst školy. 

Zastávají tedy opačný názor než studenti z Babic. Dubští studenti, i když chodí na 

neprestižní školu, ale kdyby měli slušivé uniformy, tak by jim nošení stejnokrojů 

nedělalo větší problémy. U babických studentů je možné se setkat s opačným jevem. 

Problém by jim nečinilo nosit nevzhledné uniformy prestižní školy.  

Všichni studenti účastnící se diskuse poukazovali na možnou funkci uniforem 

v potírání sociálně-ekonomických rozdílů na chodbách škol, zejména na základních 

státních školách, kdy by uniformy alespoň částečně pomohly tyto rozdíly smazávat. 

Upozorňují, že vždy však budou pozorovatelné rozdíly na doplňcích oděvu, 

elektronice apod.  

                                                 
14 Předtím, než znali vzhled uniforem, bylo zhruba 70% studentů této školy v referendu pro jejich 
zavedení. 
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Velkým negativem, které vedlo k tomu, že nošení jejich uniforem není 

povinné po celý školní rok, je, že by jim dle jejich názoru stejnokroje neumožnily 

nosit to, v čem se cítí každý příjemně, co jim vyhovuje a čím by mohli vyjádřit svoji 

jedinečnost, životní styl, nálady, postoje, názory apod. Akcentují především tedy 

vztah uniformy k interpersonální rovině osobní identity. Stejnokroje berou současně 

jako závažné omezování a zasahování do jejich svobodné volby výběru oděvu.       

Na rozdíl od studentů z ostatních diskusí nezdůraznili možnost nosit vlastní oděv dle 

osobního výběru až po škole nebo možnost vyjadřovat se jiným způsobem než svou 

úpravou vzhledu.  

 Ze získaných výpovědí respondentů z dubského gymnázia tedy vyplývá, že o 

uniformách v dané podobě uvažují spíše v negativním vztahu k osobní identitě (vliv 

vzhledu školních stejnokrojů na prožívání a emoce jejich nositelů) a méně ve vztahu 

k identitě sociální, což může být pravděpodobně dáno nepěkným vzhledem 

stejnokrojů a nevysokou prestiží školy. V takovém případě totiž nedochází k 

naplňování jejich funkce identifikační, integrační, reprezentativní a estetické.  

 

6. 4. 3 Shrnutí diskuse se studenty z Uherského Hradiště 

Studenti se v diskusi zmiňovali, že by s přijetím školních stejnokrojů neměli větší 

problém15, pokud by uniformy byly pěkné, jelikož jejich škola je ve zlínském kraji 

považována za prestižní. Jsou tedy hrdi na to, že jsou jejími studenty, a tak by jim 

nevadilo reprezentovat školu prostřednictvím pěkných stejnokrojů na veřejnosti. 

Vnímají stejně jako studenti v předchozích diskusích, že by mohlo dojít k posílení 

sebehodnocení, k prohlubování pocitu sounáležitosti ke škole a k jejím členům. 

Respondenti však nemají s uniformami žádné osobní zkušenosti a pracují tak pouze 

s teoretickou možností na rozdíl od ostatních skupin studentů.  

 Nachází se v tedy situaci, ve které byli i studenti z Gymnázia v Dubí, kde si 

uniformy zvolili sami pomocí referenda, jelikož předtím než znali jejich vzhled, byla 

většina dubských studentů pro jejich zavedení. Studenti z Uherského Hradiště 

uvažují pouze teoreticky, a tak předpokládají pěkný vzhled uniforem. U studentů 

z Dubí však nebyla podpora pozitivního přijetí uniforem v prestižnosti školy, jako 

tomu je u hradišťských studentů.  
                                                 
15 I když nepovažují za nutné zavádět uniformy do českých škol. 
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V diskusi studenti nejvíce poukazovali v rámci problematiky školních 

uniforem na jejich funkci potlačování sociálních a ekonomických rozdílů mezi 

studenty na škole. I když stejně jako v předchozích diskusích zdůrazňovali, že tato 

funkce se příliš netýká jejich školy. Oni se totiž dle nákladnosti oblečení a úpravy 

vzhledu údajně navzájem neposuzují. Tato funkce by mohla být naplňována            

na velkých státních školách a spíše u mladších žáků. Opět jako druhou 

nejfrekventovaněji uváděnou funkcí školních uniforem byla její funkce estetická. 

Pokud jsou totiž uniformy pěkného střihu, barvy a látky, zajišťují upravený 

zevnějšek, který pomáhá například při vytvoření pozitivního prvního dojmu. Také 

samotným nositelům dodávají pocit kultivovanosti, dospělosti, což se pozitivně 

odráží na jejich psychice, chování a výkonech. 

Shodně jako ostatní skupiny studentů za negativum nošení školních 

stejnokrojů považují to, že jim neumožní na území školy prostřednictvím oděvu a 

úpravy zevnějšku propagovat svoji jedinečnou osobnost, své názory, postoje apod. 

Ale stejně jako studenti z Babic podotýkají, že je toho možné docílit i v uniformách 

pomocí doplňků anebo po vyučování, což je podle nich postačující. Také se 

nacházejí v prostředí, kde svou osobnost mohou projevovat například svým 

chováním, jednáním a výkony.  

Student tohoto gymnázia jako jediný ze všech diskusí podotkl, že by 

stejnokroje mohly sloužit k manipulaci s lidmi. Vysvětloval to tím, že pokud se 

jedinec podřídí skupině v oblékání, je již jen malý krok k tomu, aby se podřídil i v 

myšlení a názorech. Uniformní oděv totiž symbolizuje ideovou jednotu, která je 

nadřazena jejich individuálním postojům a názorům, mohlo by tedy dojít k potlačení 

potřeby projevovat se navenek jako individualita se svými vlastními názory. Mohlo 

by dojít k plnému vnoření se do skupiny a k potlačení uvědomování si osobní 

identity a k zvýšení významu skupinové identity. Jeho spolužáci naproti tomu však 

namítají, že je to nepravděpodobné, že jsou již skoro dospělí lidé, vyvinuté osobnosti 

a že k takovému jevu by u nich nemohlo dojít.  

Studenti tohoto gymnázia v diskusi akcentují stejnou měrou význam školních 

uniforem jak na formování osobní, tak i sociální identity. Studenti, kteří však mají 

zkušenost s nošením školních stejnokrojů, v diskusích více akcentují buď identitu 

osobní (Dubí), či sociální (Babice).  
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I když sami studenti v diskusi tvrdí, že by jim zavedení uniforem za určitých 

podmínek nečinilo výrazné problémy, nemůžeme s jistotou tvrdit, že pokud by 

uniformy u nich na gymnáziu byly zavedeny, budou stále pozitivně vnímány. Může 

se tedy situace vyvíjet směrem Gymnázia v Babicích i Gymnázia v Dubí.  

 

6. 5  Celkové shrnutí  

Studenti z Dubí spojovali pozitivní vliv nošení školních uniforem                 

na formování identity zejména s jejich pěkným vzhledem, až poté s prestižností 

školy. Naproti tomu studenti z Babic za kritérium pozitivního přijetí uniforem 

považovali to, že by uniformy musely být hlavně znakem prestižnosti školy. Studenti 

z Uherského Hradiště se více přikláněli k tvrzení babických studentů. Tento rozdíl 

může být spojen s nestejnou zkušeností studentů, s pověstí školy v regionu, s jinou 

ekonomickou vyspělostí oblasti, ve které se školy nacházejí (geografickým 

umístěním). Dalším faktorem může být doba zavedení uniforem do škol.  

Na Gymnázium v Babicích nastoupili studenti s tím, že budou nosit 

uniformy. Pokud by byli velkými odpůrci uniforem na škole, jistě by se nerozhodli 

stát studenty školy, kde je nošení stejnokrojů každodenní záležitostí. Protože by se 

ale mohli ochudit o možnosti studia, které jim jako jediná škola svého druhu v České 

republice nabízí, museli vnitřně přijmout to, že pokud chtějí být součástí této školy, 

musí přijmout uniformy. Studenti z  Dubí, se kterými jsem vedla rozhovor, se dostali 

na školu, aniž by věděli, že na ní budou zavedeny uniformy. Zvláštností je, že mohou 

být studenty školy, aniž by nosili uniformy.16  

I přes tyto rozdílnosti je možné říci, že se v diskusích neobjevovaly v zásadě 

významně odlišné názory na problematiku uniforem. Na základě rozboru dat 

získanými v proběhlých diskusích je možné vyvodit následující. Aby nošení školních 

uniforem mohlo mít pozitivní vliv na rozvoj osobnosti studenta, je nutné splnění 

těchto podmínek:  

1) musely by to být uniformy školy, která je veřejností i studenty 

vnímána jako prestižní, 

                                                 
16 Uniformy na škole nejsou povinné, nemusí je mít ani na akcích školy za podmínky, že se jich 
nebudou účastnit.   
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2) uniformy by se neměly stát znakem elitářství, neměly by vyvolávat 

pocit výlučnosti, 

3) musely by být vyrobeny z příjemného a kvalitního materiálu, 

vhodných barev a moderního střihu, skládat se z více částí, které by 

bylo možné kombinovat, 

4) nositelé uniforem by měli mít možnost kontaktovat se navzájem i ve 

svém civilním oblečení,  

5) jedinec by měl organizaci, jejíž uniformu nosí, vnímat jako vlastní 

členskou sociální skupinu, tato identifikace by měla být výsledkem 

osobní volby, 

6) uniformy by museli nosit všichni studenti školy bez výjimek,  

7) uniformy by měly být rozšířeny do všech škol v České republice, což 

by vedlo k tomu, že by se jejich nošení stalo běžnou záležitostí 

v očích české veřejnosti.  

V případě splnění těchto podmínek by nošení uniforem mohlo mít 

pravděpodobně pozitivní vliv na formování a upevňování sociální identity jejich 

nositelů. Jelikož společné vnější znaky členů určitého kolektivu spolu s pozitivní 

pověstí mohou vést k větší soudržnost, k prohloubení loajálnosti, k zlepšení školního 

klimatu. A to také díky tomu, že dojde k srovnání vnějších rozdílů v odívání        

mezi studenty a k iluzi vzájemné rovnosti. Vzhledem k tomu, že sociální i osobní 

identita se ve svém rozvoji navzájem ovlivňují, je možné předpokládat, že by nošení 

uniforem při splnění shora uvedených podmínek, mohlo mít i pozitivní dopad         

na osobní identitu. Zejména na sebepojetí, sebevědomí, psychické rozpoložení, 

motivace, tedy i na chování a školní výsledky jedince jako člena prestižní skupiny, 

kdy i jeho vzhled je pozitivně vnímán jím, vrstevníky i nejširším okolím.  

Je nutné však zdůraznit, že respondenti uváděli v nošení uniforem pozitivní 

dopad především na jejich sociální identitu. V souvislosti s osobní identitou 

jmenovali častěji negativa. Tvrdí, že jim neumožňuje vyjadřovat vlastní jedinečnost, 

na kterou se snaží poukázat pomocí oděvu a úpravou zevnějšku. Jasně si uvědomují, 

že stejnokroj nedává možnost „oděvem měnit svou identitu, modifikovat ji a tvořivě 

si s ní experimentovat“. Studenti (ve věku 16 – 17 let) se výrazně snaží na svoji 

osobnost poukázat pomocí úpravy zevnějšku, jelikož je to nejdostupnější forma 
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prezentace na veřejnosti. Také v pozdní adolescenci se projevuje silná tendence být 

jedinečným a originálním i ve skupině vrstevníků. Do této doby je u nich patrná spíše 

opačná tendence, tedy co nejvíce zapadat do skupiny vrstevníků, která jim poskytuje 

potřebný pocit bezpečí, ale i volnosti po té, co se ve velké míře vymanili z vlivu 

rodičů.  

V konečném důsledku tedy závisí na tom, jak nositel uniformu přijme. Pokud 

pro něj její nošení nebude problém, může to mít pozitivní vliv na rozvoj jeho 

osobnosti. Naopak pokud jedinec zaujme negativní postoj k uniformě, avšak jako 

student školy musí tento stejnokroj nosit, může dojít k vnitřní destabilizaci, až           

k sebeodcizení. 
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VII. ZÁV ĚR 

 
Záměrem práce bylo zmapovat, jaké psychologické aspekty identifikují 

v používání školních uniforem adolescenti. Inspirací k tomuto zaměření byly 

informace a analýza dat získaná v postupové práci, ve které jsem se zabývala postoji 

české veřejnosti (žáků, studentů a učitelů) k možnosti zavedení stejnokrojů do škol. 

Při analýze dat se objevila řada aspektů nošení školních uniforem, mezi nimiž se 

často vyskytovaly i psychologické aspekty spojené s otázkami identity. Proto jsem se 

rozhodla věnovat se jim v diplomové práci.  

Vzhledem k ojedinělosti výskytu odborné literatury na téma uniformy, 

zejména školní, jsem nejprve poukázala obecněji na problematiku uniforem a 

konkrétněji na historii vývoje školních uniforem, na jejich situaci v různých zemích, 

zejména pak v České republice. 

 Pro sběr dat potřebných k naplnění dalších cílů jsem využila metodu Focus 

group. Vedla jsem tři diskuse se studenty z Gymnázia v Babicích, kde je nošení 

stejnokrojů běžnou záležitostí. Druhé diskuse se zúčastnili studenty Gymnázia 

v Dubí, kde si před třemi lety v referendu zvolili nošení uniforem jen na významných 

akcích školy. Poslední diskuse proběhla na Gymnáziu v Uherském Hradišti, kde 

nejsou stejnokroje zavedeny. Diskusí se účastnilo vždy osm studentů ze stejné třídy 

2. ročníku. Objevila se v nich tři hlavní témata, která mi poskytla odpověď na cíle 

definované v úvodu. 

 První byly funkce školních uniforem. Bez ohledu na to, zda studenti mají 

s uniformami pozitivní či negativní zkušenost, nebo nemají žádnou, bylo v diskusích 

možné identifikovat sedm opakovaně se objevujících funkcí např. funkce kultivačně-

výchovná, estetická, prestižní, sociálně-ekonomická, časově-hospodárná, 

diferenciační a identifikační, integrační a reprezentační. Nejčastěji poukazovali ve 

všech diskusích na estetickou funkci, kdy pomocí elegantně vyhlížejících stejnokrojů 

je možné docílit upraveného vzhledu nositelů, který se podílí na tvorbě dobré pověsti 

jedince i školy. Jako druhou nejčastěji uváděnou funkcí je potírání sociálních a 

ekonomických rozdílů uvnitř organizace. Uvědomují si však, že doplňky a oblečení 

nošené po vyučování prozradí tyto rozdíly. Využití této funkce uniforem vidí jako 

vhodné na státních základních školách, kde je možné pozorovat větší 
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socioekonomické rozdíly mezi žáky než na výběrových gymnáziích, kde se studenti 

navzájem posuzují dle jiných hodnot a vlastností, než je nákladnost oděvu.  

 Druhým tématem bylo „Školní uniformy a jejich vliv na formování sociální 

identity“. Shodně uváděli, že pokud je jedinec členem školy, která je okolím i jejími 

členy vnímána jako prestižní a pokud se jedinec k ní vztahuje jako k členské sociální 

skupině, může tato příslušnost posilovat sociální identitu. Konkrétněji tedy školní 

uniforma jako symbol žádané instituce může přispívat k formování sebepojetí jako 

člena takové instituce, pěstovat pocit sounáležitosti, zpevňovat kolektiv a školní 

klima, i zlepšovat studijní výsledky. Z diskusí vyplývá, že je to možné jedná – li se   

o pohledné stejnokroje elitní školy, které nosí všichni studenti. Pokud by však tyto 

podmínky splněny nebyly, vyvolávalo by jejich nošení u studenta nepříjemné pocity. 

Došlo by k opačnému efektu, k oslabení či  potlačení sociální identity i k pocitům 

sociální nezařazenosti.  

Poslední téma, které jsem rozdělila do několika dílčích podkapitol, bylo 

možné souhrnně nazvat „Školní uniforma a jejich vliv na osobní identitu“. Uniformy 

jako symbol kvalitní školy a elegantního vzhledu se mohou podílet dle získaných dat 

i na pozitivním formování osobní identity (na sebeuvědomování, sebeurčení a 

sebepojetí). Výsledkem nošení uniforem, za splnění určitých kritérií, mohou být 

příjemné pocity hrdosti, jistoty, sebevědomí, zodpovědnosti atd. Ty mohou mít 

pozitivní dopad na chování jedince, na jeho školní výsledky a postoj ke vzdělání. 

Avšak v souvislosti s osobní identitou poukazovali dotázaní výrazně zejména          

na nedostatky uniforem, jelikož ty svým jednotným vzhledem a střihem nemohou 

vyhovovat všem jejím nositelům. Rovněž díky nim nemohou nosit oděv dle vlastního 

výběru, který by jim umožňoval promlouvat k okolí, vyjadřovat svou osobnost, 

názory, nálady a životní styl. Nošení oděvu, který toto neumožňuje, což školní 

uniformy do značné míry splňují, může vést k negativním pocitům, až k pocitu 

sebeodcizení, k vytvoření „nepravé identity“. Student uniformou totiž manifestuje 

společenskou příslušnost, se kterou nesouhlasí, ale pět dní v týdnu musí propagovat 

její vnější znaky uniformou. Někteří studenti upozorňují na možné řešení, i když není 

pro všechny postačující. Například mohou vyjadřovat svoji osobnost chováním, 

výsledky práce, specifickými doplňky anebo oděvem po vyučování.  
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Z diskusí tedy vyplývá, že vzhled je pro dospívající důležitý. Například kvůli 

vytvoření dobrého prvního dojmu, pro dobrý pocit vycházející z vlastního uspokojení 

s úpravou zevnějšku, z možnosti seberealizace v návrhu oděvu, pro postavení 

v kolektivu vrstevníků a k zaujetí potencionálního partnera či přátel, o jejichž 

pozornost jedinec usiluje. Zdůrazňují, že upravený a elegantní vzhled odkazuje       

na „vyšší úroveň“ jedince, což mu může dodávat odvahu prosadit se v neznámém 

prostředí nebo potřebu okolí s ním navázat kontakt. To vše má vliv na adolescentovo 

sebehodnocení, sebeuvědomování a sebepojetí a utváření osobní identity. 

Na základě získaných informací z diskusí bylo možné dospět ke kritériím, 

které by mohly mít pozitivní vliv na přijetí uniforem studenty. Možný příznivý dopad 

stejnokrojů na utváření a rozvoj identity jejího nositele spojovali s prestižností školy, 

avšak ta se nesmí stát symbolem výjimečnosti a nadřazenosti, s jejich vzhledem 

(střihem, materiálem, barvou, kvalitou ušití), s dobou jejich zavedení do škol, tedy 

s faktem, zda jedinci na školu nastoupili s vědomím, že budou nosit uniformy. Další 

podmínkou pozitivního dopadu nošení školních uniforem na psychiku jedince 

spatřovali v tom, že stejnokroj by měl být symbolem sociální skupiny, kterou 

dospívající považují za členskou. Uniformy by dále museli nosit všichni studenti   

bez výjimek a měly by být běžnou záležitostí všech škol (aby se nestaly záležitostí 

jen několika vyvolených škol). Nositelé uniforem by měli mít možnost vídat se 

navzájem ve svém, v osobně vybraném, oblečení.  

Posledním cílem diplomové práce bylo zjistit, zda se vyskytují v diskusích 

rozdíly mezi uváděnými psychologickými aspekty nošení školních uniforem. 

Vyskytují se rozdíly v zaměření pozornosti na druh identity a v pohledu na to, co je 

významné pro pozitivní dopad nošení školních uniforem na identitu jejího nositele. 

Dubští studenti dávali do souvislosti pozitivní vliv nošení školních uniforem na 

formování identity zejména s jejich pěkným vzhledem, až poté s prestižností školy a 

v diskusi poukazovali více na osobní identitu, hlavně však ve spojení s negativy 

nošení stejnokrojů. Naopak studenti z Babic za hlavní kritérium pozitivního přijetí 

uniforem považovali to, že by musely být hlavně znakem prestižnosti školy. 

Pozitivní vliv nošení uniforem viděli zejména v oblasti sociální identity. Studenti 

z Uherského Hradiště v diskusi uvádějí podobné důsledky nošení školních uniforem 
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na osobnost jako studenti z ostatních dvou diskusí, i když s uniformami nemají žádné 

zkušenosti.   

 

Škola je významná sociální instituce podílející se na formování osobnosti 

jedince, proto je nutné zabývat se tím, jak by pozitivně mohla ovlivnit toto formování 

a rozvoj. Uniformy samy dle mého názoru nemohou vyřešit problémy ve škole, ale 

mohou být jedním z aspektů, který se na řešení problémů může podílet a mohou      

za níže specifikovaných podmínek být dle mínění studentů také nástrojem pro rozvoj 

osobnosti jejich nositelů. 
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RESUMÉ  

Oděv je významnou součástí identity jedince, umožňuje mu zdůraznit jeho 

individualitu a současně zajišťuje i připojení k členům určité sociální skupiny. 

Jedním typem oděvu je i uniforma. Psychologicky zajímavé je především to, jakým 

způsobem se adolescent vyrovnává, přemýšlí a zvládá situací, kdy musí obléknout 

stejnokroj, ačkoli v tomto věkovém období má silnou potřebu se odlišovat a 

vymezovat také prostřednictvím oděvu. Díky probíhajícím diskusím veřejnosti a 

mému studijnímu zaměření jsem se rozhodla prozkoumat problematiku školních 

uniforem z psychologického hlediska. Stanovila jsem si čtyři základní cíle: 

e) identifikovat historický vývoj uniforem, zvláště pak školních, 

f) zanalyzovat funkce školních uniforem zmiňované adolescenty v 

diskusích 

g) prozkoumat identitní aspekty, které se objevují v průběhu 

skupinových rozhovorů na téma školních uniforem 

h) nalézt případné rozdíly mezi těmito aspekty u sledovaných skupin. 

 

První cíl jsem naplnila v teoretické části diplomové práce. Historie uniforem 

sahá až do období starověku, kdy mezi nejstarší spadají mnišské a vojenské 

stejnokroje. Stejnokroje na univerzitách se začaly vyskytovat ve středověku. Největší 

rozmach uniforem všeobecně nastal v 17. století, kdy se začínají objevovat vojenské 

uniformy v pravém slova smyslu, ale i uniformy úředníků a řemeslníků.  

Poukázala jsem i na „spontánní uniformitu“ objevující se v odívání, kdy je 

výrazem sdílení názorů a postojů s určitou sociální skupinou. Na rozdíl od uniforem 

není z vnějšku diktovanou normou a ponechává prostor k projevení individuality 

v odívání, jelikož vzniká spontánně, na základě dobrovolné příslušnosti jedince.  

Dle odborníků mohou uniformy obecně plnit hned několik důležitých funkcí. 

Například funkce diferenciační a identifikační, organizační, reprezentační, prestižní, 

kultivační, estetická a sdělovací. V jedné z kapitol naplňuji i jeden z cílů práce, kdy 

poukazuji na specifické funkce školních uniforem zmiňované studenty v diskusích. 

 

V České republice je málo dostupné literatury, která by se výhradně zabývala 

problematikou školních uniforem, i když jejich historie sahá ve Francii až do 14. 
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století. O pár desítek let později se začaly využívat i na Univerzitě Karlově 

k vyznačení výlučného postavení akademiků ve společnosti. Avšak ve většině zemí 

bylo od nošení uniforem na začátku 16. století upuštěno. Nejdelší historii mají         

ve Velké Británii, kde se kontinuálně objevují od 16. století až doposud. Na přelomu 

19. a 20. století došlo k opětovnému zavádění uniforem do škol. V mnoha zemích se 

staly typickým oděvem školáků, kdy pro jejich zavedení existují rozdílné důvody. To 

se týká např. Japonska, USA, Austrálie, Argentiny, Indie, Turecka a mnoha dalších. 

Vyskytují se i v rozvojových zemí jako je JAR, Ghana, Keňa apod. 

V České republice se o školních uniformách začalo hovořit začátkem roku 

2005, zejména ve spojitosti s polským řešením nekázně a šikany, s potlačením 

sociálních rozdílů mezi žáky apod. Dalším důvodem bylo založení soukromého 

osmiletého Gymnázia Open Gate pro nadané, kde se inspirovali školstvím Velké 

Británie a tedy i jejich uniformami. Vlnu diskusí rozproudilo i medializované 

zavedení uniforem na soukromém Gymnáziu J. A. Komenského v Dubí pomocí 

referenda v roce 2007. Média začala upozorňovat také na problematiku, vyskytující 

se v zahraničí, o vhodnosti studentských oděvů symbolizujících jejich víru a ideje. 

Častou otázkou v médích bylo, proč by uniformy měly být zavedena do 

českých škol. Na základě toho jsem se rozhodla, pomocí analýzy informací 

získaných z článků a anket vztahujících se k problematice školních uniforem, 

vyčlenit argumenty, proč by uniformy měly či neměly být zavedeny do škol.            

U kladných argumentů dominovalo přesvědčení o odstranění viditelných sociálních 

rozdílů mezi dětmi na škole, také byl zdůrazněn estetický vzhled uniformního oděvu 

a zaručení neprovokativního oblečení na školách. Odpůrci zdůrazňují zejména ztrátu 

individuality a kreativnosti dětí, potlačování jejich osobnosti, zvyšování anonymity 

apod. Z analýzy vyplynulo, že pro současný postoj české veřejnosti ke školním 

stejnokrojům je charakteristická rozmanitost. 

 

 V práci se věnuji také některým názorům českých školáků na problematiku 

školních uniforem, které jsem zjišťovala již v postupové práci pomocí dotazníků       

u celkem 102 žáků 8. tříd a studentů gymnázií 2. ročníků. Tehdy nejpočetněji 

zmiňovaným psychologickým důvodem podporující zavedení stejnokrojů je,           

že působí příznivě na psychiku jejich nositelů, kdy díky nim mají větší pocit vážnosti 
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a dospělosti, znemožňují posměch a kritiku kvůli oblečení a zamezují vzniku šikany. 

Nejvíce zmiňovaným sociálním důvodem pro zavedení uniforem byla možnost 

smazání sociálních rozdílů mezi žáky, zvýšení prestiže školy a prezentace školy      

na veřejnosti. Mezi výrazně se vyskytující psychologické důvody proti zavedení 

uniforem patří, že nošení uniforem potlačuje osobnost nositele, omezuje svobodnou 

volbu ve výběru oblečení a znemožňuje vyjádřit svůj postoj prostřednictvím 

oblečení. Zdůrazňovanými sociálními důvody odmítající uniformy byla jejich 

jednotvárnost, z estetického hlediska to byla jejich nevkusnost. Téměř polovina 

dotázaných by byla rozhodně proti zavedení uniforem do jejich škol, zejména to 

tvrdili žáci základních škol. Jen 33 respondentů ze 102 oslovených by bylo rozhodně 

pro zavedení uniforem a to nejvíce žákyně základních škol.  

 

 Vzhledem k tomu, že diplomovou práci zaměřuji na problematiku školních 

uniforem vnímanou adolescenty, věnuji se i tématu adolescence a identita. 

V neposlední řadě také úloze oděvu při procesu konstruování identity v období 

dospívání, jelikož oděv je významnou součástí identity každého z nás.  

 

Pro získání dat využívaných v empirické části jsem použila metodu Focus 

group jako samostatnou metodu pro sběr zkoumaných dat. Pomocí ní je možné získat 

více rozmanitých odpovědí na mnou určené čtyři otázky od více jedinců za menší 

časový úsek. Vedla jsem celkem tři diskuse zaměřené na to, jak studenti tematizují 

školní uniformy z psychologického hlediska, zejména jak vnímají vztah školních 

uniforem a identity. Tří diskuzí se účastnilo vždy 8 studentů 2. ročníku gymnázia, 

kde je nošení uniforem povinné po dobu vyučování pro všechny studenty (Babice), 

kde si nošení uniforem zvolili studenti jen při výjimečných událostech školy (Dubí) a 

kde uniformy nejsou vůbec (Uherské Hradiště).  

 

Funkce školních uniforem bylo jedno z témat, které se objevilo ve všech 

třech diskuzích. Bez ohledu na to, zda studenti mají s uniformami pozitivní či 

negativní zkušenost, anebo žádnou, bylo možné identifikovat sedm opakovaně se 

vyskytujících funkcí zmiňovaných studenty: kultivační a výchovná, prestižní, 

hospodárně-časová, diferenciační a identifikační. Nejčastěji studenti poukazovali na 
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estetickou funkci, kdy pomocí elegantně vyhlížejících stejnokrojů je dle nich možné 

docílit upraveného vzhledu, který se podílí na tvorbě dobré pověsti jejich i školy. 

S vysokou frekvencí uváděli integrační a reprezentační funkci, což poukazuje na 

potřebu dospívajících patřit k určité sociální skupině. Často zmiňovanou funkcí bylo 

potírání sociálních a ekonomických rozdílů uvnitř organizace pomocí stejnokrojů. 

Využití této funkci vidí zejména na státních základních školách, kde je možné 

pozorovat větší socioekonomické rozdíly mezi žáky než na výběrových gymnáziích, 

kde studenty údajně nezajímá na druhých tak úprava vzhledu a její nákladnost, ale 

spíše charakter, chování atd.  

 

V diplomové práci také hledám odpověď na další cíl definovaný v úvodu, a 

to, jaké identitní aspekty se objevují v průběhu skupinových rozhovorů na téma 

školních uniforem a jejich vlivu na osobnost nositele. Ze všech diskusí vyplynulo, že 

školní uniforma jako forma skupinového oděvu může posílit sebepojetí jedince 

odvozené od členství určité instituci, zdůraznit příslušnost k sociální skupině (k jejím 

hodnotám, pravidlům apod.), vést k jejich sjednocení a soudržnosti, zpevňovat 

kolektiv i zlepšovat školní klima. Dle dotázaných studentů může mít tedy nošení 

školních uniforem pozitivní dopad na rozvoj a zpevňování sociální identity nositelů, 

avšak jen za splnění určitých podmínek. Musely by to být uniformy školy, která je 

veřejností i jejími studenty vnímána jako prestižní a kterou jedinec přijímá               

za členskou sociální skupinu. Dále by se uniformy nesměly stát symbolem 

výjimečnosti, musely by být esteticky přijatelné, její nositelé by měli mít možnost 

kontaktovat se navzájem i ve svém civilním oblečení a v neposlední řadě by musely 

být záležitostí všech škol.  

Při splnění těchto podmínek může mít jejich nošení rovněž příznivý dopad  

na  identitu osobní, zejména může vyvolávat pocity hrdosti, jistoty, zodpovědnosti 

apod. To může mít pozitivní vliv i na chování, sebevědomí a sebepojetí,                  

na motivovanost dosáhnout lepších studijních výkonům apod. Avšak u tématu 

„školní uniforma a osobní identita“ akcentovali více negativ vyplývající z nošení 

stejnokrojů. Zejména pokud by uniformy nebyly esteticky přijatelné a symbolizovaly 

by na veřejnosti neprestižní školy, mohlo by dojít k pocitům studu a méněcennosti. 

Také stejnokroje dle studentů neumožňují pomocí oděvu modifikovat svou identitu a 
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tvořivě s ní experimentovat, pomocí úpravy zevnějšku poukazovat na své psychické 

rozpoložení, preferovaný životní styl apod. Většina bere zavedení uniforem do školy 

jako formu omezení. To vše může vést k negativním pocitům, až k vytvoření 

„nepravé identity.“ Dle názoru některých je to možno překonat, buď zavedením 

doplňků, nošením svých oděvů po vyučování mimo školu či na kolejích, i                

na samotné půdě školy. Téma doplňků se v diskusích objevovalo výrazně u studentů 

z Babic, a tak se jim věnuji v samostatné podkapitole. 

Vzhledem k tomu, že se v diskusích objevovalo i významně téma vzhled, 

poskytuji několik možných vysvětlení významnosti vzhledu uváděných studenty 

v diskusích. Dle nich je vzhled důležitý pro vytvoření příznivého prvního dojmu     

na neznámého člověka, pro vytvoření dobrého postavení v kolektivu vrstevníků,    

pro dobrý pocit vyplývající z vlastního uspokojení z úpravy zevnějšku apod. 

 

  Odpověď na poslední cíl, zda jsou rozdíly mezi těmito aspekty u studentů tří 

gymnázií, je následující. Rozdíly u studentů s různými zkušenostmi s uniformami a 

pověstí školy, se objevují v zaměření pozornosti na „druhy“ identity a v pohledu     

na to, co je významné pro pozitivní dopad nošení školních uniforem na identitu 

jejího nositele. Studenti z Dubí spojovali pozitivní vliv nošení školních uniforem    

na formování identity zejména s jejich pěkným vzhledem, až poté s prestižností školy 

a v diskusi dávali větší akcent na osobní identitu. Naopak studenti z Babic               

za kritérium pozitivního přijetí uniforem považovali to, že by uniformy museli být 

hlavně znakem prestižnosti školy. Pozitivní vliv nošení uniforem viděli zejména 

v oblasti sociální identity. Studenti z Uherského Hradiště v diskusi uvádějí podobné 

důsledky nošení školních uniforem na osobnost jejího nositele jako studenti 

z ostatních dvou diskusí, i když s uniformami nemají žádné zkušenosti.   
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SUMMARY 

Clothing is a very important part of an individual’s identity. It helps a person 

highlight one’s individuality and at the same time it connects one with other 

members of a certain social group. One of the clothing types is a uniform. It is 

psychologically very interesting in what way adolescents cope with, think about and 

deal with a situation when they have to wear a uniform, because at this time they feel 

a very strong need to differentiate and determine their personality also through the 

choice of their clothing. Thanks to the current public discussions and my study field, 

I decided to investigate this area of interest from a psychological point of view. I 

established four basic aims: 

a) identification of a historical development of uniforms, particularly 

school ones 

b) analysis of a function of school uniforms mentioned in discussions by 

adolescents  

c) investigation of identity aspects which appear during the group 

discussions of the school uniform topic 

d) determination of the differences among these aspects in monitored 

groups. 

 

I fulfilled the first aim in the theoretical part of this diploma thesis. History of 

uniforms has its roots in antiquity – monastic and military uniforms belong among 

the oldest ones. Uniforms started to appear at universities in middle ages. Their 

largest expansion came in the seventeenth century when the military uniforms in the 

real sense of the word started to appear, but also the uniforms of officers and 

craftsmen.  

I also pointed at the so called “spontaneous uniformity” emerging in clothing, 

when it is an expression of sharing some opinion and attitude with a certain social 

group. As opposed to uniforms, this is not an externally dictated norm and it leaves 

space for expressing individuality in clothing because it arises spontaneously and 

based on the voluntary participation of an individual. 

According to the experts, uniforms can generally fulfill several important 

functions. For example differential, identification, organizational, representative, 
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prestige, cultural, esthetic and communication functions. In one of the chapters I also 

fulfill another aim of the thesis – I point out the specific functions of school uniforms 

mentioned by students in the discussions. 

 

In the Czech Republic, there is very few books dealing thoroughly with the 

topic of school uniforms even though its history started already in the fourteenth 

century. A few decades later, they started to be used to determine the exceptional 

status of academics in the society. However, with the beginning of the sixteenth 

century wearing the uniforms was abandoned in most of the countries. In Great 

Britain, they have the longest history. They have been continuously used since the 

sixteenth century. At the turn of the nineteenth and twentieth centuries, the uniforms 

started to be used in schools once more. In many countries, they started to be 

perceived as typical school clothes of students. There are many reasons for their 

implementation. It includes for example Japan, the USA, Australia, Argentina, India, 

Turkey and many others. They also appear in developing countries such as South 

Africa, Ghana, Kenya and so on. 

In the Czech Republic, uniforms started to be an issue at the beginning of 

2005 mainly in connection with the Polish way of dealing with insubordination and 

bullying and suppressing the social differences among students. Another reason for 

opening this discussion was the foundation of a private eight-year grammar school 

Open Gate for talented children, which was inspired by English educational system 

and their uniforms. Another heated discussion aroused the tell-all case of introducing 

the uniforms at the public J. A. Komenský grammar school in Dubí via referendum 

in 2007. Media started to point out the issue emerging abroad – wearing school 

uniforms symbolizing their religion and attitudes. 

One of the very frequent questions in the Czech media was why the uniforms 

should be introduced into the Czech schools. Based on this question I decided to 

single out the arguments why uniforms should or should not be introduced into 

schools via the analysis of information gained from articles and surveys related to the 

topic of school uniforms. One of the most frequent arguments supporting school 

uniforms was that it would remove the visual social differences among children and 

it also highlighted the esthetic appearance of the uniforms and the fact that uniforms 
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would avoid provocative clothing. The opposition stresses mainly the loss of 

individuality and creativity of children, suppressing of their personalities, raising 

anonymity and so on. The analysis showed that diversity is characteristic for the 

current attitude of the Czech public towards the uniforms. 

 

In my thesis, I also cover some of the opinions of Czech students on the issue 

of school uniforms. I conducted a research to find out these opinions and questioned 

102 eight grade pupils and second year grammar school students (this research was 

part of my previous paper). That research showed that the most frequent 

psychological reason supporting introduction of the uniforms was that they make the 

person wearing them feel serious and mature, they avoid mocking and critique based 

on clothing and they also avoid bullying. The most often mentioned social reason for 

introduction of uniforms was the possibility of erasing social differences among 

pupils, raising the school prestige and presentation of school in public. Among the 

psychological reasons against the introduction of uniforms into schools there is a 

statement that uniforms suppress the personality of people wearing them, they limit 

the free choice of clothes and they prevent students from expressing their attitudes 

through their style of clothing. The most highlighted social reason rejecting the 

uniforms was their monotony, the esthetic reason was their tastelessness. Nearly half 

of the respondents were strictly against the uniforms at schools, mainly among the 

pupils from basic schools. Only 33 respondents out of 102 questioned students were 

definitely supporting the introduction of uniforms into the schools, mostly girls from 

basic schools. 

 

Considering the focus of my thesis on the issue of school uniforms as 

perceived by adolescents, I also concentrate on the problem of adolescence and 

identity. Last but not least, I concentrate on the function of clothing during the 

process of identity construction in the period of adolescence because clothes are 

important parts of all people’s identities. 

 

To gain data used later in the empirical part of the thesis, I used a method 

called Focus group as a single method of gathering data for analysis. Using this 
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method, it is possible to get more various answers to my four questions from more 

respondents in a shorter time period. I lead three discussions focused on how the 

students perceive school uniforms from the psychological point of view, particularly 

how they perceive the connection between a uniform and identity. Eight students 

took part in every one out of the three discussions. They were the students of the 

second year at a grammar school in Babice (where the uniforms are obligatory for all 

students during the classes), in Dubí (where the uniforms are used by students only 

for special occasions) and in Uherské Hradiště (where the uniforms are not used at 

all). 

 

The function of uniforms was the topic that emerged in all three discussions. 

Regardless the experience of students with uniforms (positive, negative or none), it 

was possible to identify seven repeatedly emerging functions mentioned by students: 

cultural and educational, prestige, time-economic, differential and identification. 

Students most frequently mentioned the esthetical function. Thanks to the elegant 

uniforms, it possible to reach the neat appearance that helps to create good image of 

the particular school. They also often mentioned the integration and representative 

functions, which reveals the adolescents’ need to belong to some social group. 

Another function often mentioned by students was removing the social and economic 

differences inside of the organization with help of uniforms. This function can be 

best used in basic schools where it is possible to observe more considerable socio–

economic differences than among students of exclusive grammar schools where the 

students are apparently more interested in character and behaviour of others than 

their style of clothing. 

 

In my diploma thesis I also look for an answer to another aim stated in the 

introduction – that is which identity aspects appear during the discussions concerned 

with the issue of uniforms and their impact on a personality of a person wearing it. 

All three discussions proved that a school uniform as a type of group cloths can 

highlight self perception of an individual derived from a membership in a particular 

institution, stress the affiliation with a certain social group (its values, rules etc.), lead 

to their unification and cohesion, firm the collective and improve the school 
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atmosphere. According to the questioned students, wearing of the school uniforms 

can have a positive impact on development and strengthening of a social identity of 

people wearing it, but only under some conditions. They would have to be the 

uniforms of a school that is considered to be prestigious by the public and its students 

and they would also have to be considered a membership social group. Uniforms 

would also have to avoid becoming a symbol of exceptionality, be esthetically 

acceptable and people wearing them should have possibility to mutually contact even 

when wearing civil clothes and last but not least, they would have to be compulsory 

at all schools.  

If all these conditions are fulfilled, uniforms can have possible impact also on 

personal identity. Uniforms can mainly evoke feelings of pride, certainty, 

responsibility and so on. This can positively influence even behaviour, self 

consciousness and self perception, motivation to reach better study results and so on. 

However when it came to the topic “school uniform and personal identity”, they 

highlighted more negatives following the wearing of uniforms. In case the uniforms 

were not esthetically acceptable and represented non-prestigious schools, they could 

evoke feelings of shame and inferiority. Uniforms also do not allow modification of 

identity and creatively experiment with it and show the emotional state and preferred 

lifestyle via changing the appearance and so on. Most of the respondents perceive the 

introduction of uniforms to schools as a type of limitation. It all can lead towards 

negative feelings, even to the creation of the “fake identity”. According to the 

opinion of some of them it is possible to overcome it either by introduction of 

accessorizes or by wearing the civil clothes after classes or in student dormitories 

even if in the school area. The topic of accessorize appeared noticeably in the 

discussion among students in Babice so I deal with it in a special subchapter. 

The topic of appearance also appeared very often in discussions and that is 

why I provide readers with several explanations of appearance importance as 

perceived by students. According to them, the appearance is important for creating a 

positive first impression on an unknown person, for creating a good status in a 

collective of contemporaries, for a good feeling emerging from students’ own 

satisfaction with their appearance and so on. 
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The answer to the last aim – whether the differences among these aspects 

varies among students of the three grammar schools – is as follows. Differences 

among students with different experience with uniforms and the reputation of 

schools, appear in connection with the focus on kinds of identity and in the attitude 

toward what is the important influence of wearing uniforms on its users. Students in 

Dubí saw the positive influence of wearing the uniforms on forming the identity 

mainly in their nice appearance, only after that with the prestige of the school and 

they more highlighted personal identity. Students from Babice on the contrary saw 

the condition of positive acceptance of uniforms in symbolizing the prestige of a 

school. Positive influence of wearing the uniforms was according to them mainly the 

area of social identity. Students from Uherské Hradiště spoke in discussions about 

similar consequences of wearing the uniforms among people wearing them as 

students from two other discussions even though they do not have any experience 

with them. 

 


