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Abstrakt 

Práca sa zameriava na súčasný fenomén používania starého oblečenia pod názvom 

„vintage“. Interpretácia je založená na koncepcii módy Gillesa Lipovetskeho (vintage 

ako módny jav) a semiologickom výklade módneho systému podľa Rolanda Barthesa 

(vintage ako módny znak). Módny jav vintage sa vyznačuje prítomnosťou dvoch 

charakteristických kultúrnych hodnôt modernity. Hodnota ľudskej individuality je 

v rámci neho realizovaná prostredníctvom spojenia konformizmu s individualizmom, 

hodnota zmeny príklonom k oblečeniu používanom v minulosti. Fenomén vznikol na 

konci 20. storočia v krajinách západnej Európy a Spojených štátov amerických, odkiaľ 

sa v súčasnosti rozširuje do Českej republiky. V miestnom kontexte nadobúda podobu 

módneho znaku, tvoreného a distribuovaného na verejnosti prostredníctvom masmédií 

a odevných firiem. V rámci módneho diskurzu dochádza k jeho legitimizácii, 

v dôsledku čoho sa stáva kolektívne zdieľaným významom. V tejto podobe odráža 

vybrané charakteristiky spoločnosti. 

 

 

Abstract 

This paper is concerned with contemporary usage of old clothing under the term 

„vintage“. The interpretation is based on Gilles Lipovetsky´s theory of fashion (vintage 

as a fashion phenomenon) and Roland Barthes´ semiologic explanation of the fashion 

system (vintage as a fashion sign). Vintage as a fashion phenomenon is characterized by 

presence of the two typical modern cultural values. The value of human individuality is 
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accomplished through connection of conformism and individualism, whilst the value of 

change is accomplished through appreciation of the fashion of the past. The described 

practice originated in the late 20th century in Western Europe and North America and is 

recently diffusing to the Czech Republic. In the local context it is developed and 

distributed in public with the help of mass media and garment industries. Legitimization 

of the fashion sign proceeds within the framework of the fashion discourse giving rise to 

the vintage as a collectively shared meaning. From this viewpoint this phenomenon 

reflects particular features of the contemporary society. 
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1. Vymedzenie predmetu skúmania 
 

Pojem vintage móda označuje cielené obliekanie si takých kusov oblečenia, 

topánok a odevných doplnkov, ktoré boli vytvorené vo viac či menej vzdialenej 

minulosti. Tento fenomén sa objavil na počiatku 90. rokov 20. storočia v krajinách 

západnej Európy a v Spojených štátoch amerických, odkiaľ postupne preniká i do 

Českej republiky. Napriek tomu, že u nás sa jedná o skôr marginálny jav, treba ho 

chápať v širšom kontexte plurality životných štýlov, ktorú pomáha spoluvytvárať. 

 

2. Ciele bakalárskej práce  
 

Hlavným cieľom je preskúmať základné charakteristiky javu v Českej republike 

v rámci širšieho kultúrno–spoločenského kontextu. Práca sa bude zameriavať 

predovšetkým na predstaviteľov fenoménu, na ich vytváraný sebaobraz, motivácie a na 

celkový vplyv tejto módy na životný štýl daných jedincov. 

 

3. Spôsob spracovania 
 

Východiskom budú teoretické práce, skúmajúce módu ako sociologický 

fenomén. Na základe ich spracovania a za pomoci metodologických príručiek bude 

odvodený ďalší postup. Predbežný plán zahŕňa výskum prostredníctvom kombinácie 

pozorovania a rozhovorov s priaznivcami vintage módy. Z teoretických základov bude 

vychádzať i spracovanie a interpretácia výsledkov.  

 

4. Predpokladaná štruktúra bakalárskej práce 
 

1. Úvod 

2. Teoretické východiská 

3. Metodológia 

4. Deskriptívna časť 

5. Analytická časť 

6. Závery 
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Úvod  

Čo vedie dnešného jedinca k tomu, aby v množstve odevného tovaru  opakovane 

až systematicky uprednostňoval oblečenie desiatky rokov staré? Táto otázka stála na 

počiatku výskumného úsilia zachyteného v nasledujúcej práci. Ekonomické dôvody 

nevyhovujú, pretože cena oblečenia s označením „vintage“ nie je spravidla oproti 

bežnému nižšia. Ponúka sa vysvetlenie sociálnymi motiváciami. Ako však jav chápať? 

Jedná sa o subkultúru? Životný štýl? Estetický názor? Poznatky nadobudnuté v priebehu 

výskumu naznačujú niečo iné: vintage je v súčasnosti v Českej republike predovšetkým 

módou. Toto tvrdenie v nasledujúcej práci predkladám ako nesamozrejmý výsledok 

pátrania po podstate zmieneného javu. Názov projektu síce znel „Súčasná vintage móda 

v Českej republike“, jednalo sa však skôr o „šťastie začiatočníka“. Snaha preskúmať 

fenomén používania oblečenia minulých ér sa zakladala na predpoklade, že pojmy móda 

a obliekanie sú synonymami. Podrobnejšie štúdium však ukázalo opak: módu 

s oblečením, resp. obliekaním napriek často rozšírenému názoru nemožno stotožňovať. 

Tézu, že vintage v súčasnej podobe naozaj náleží do sféry módy, sa v práci usilujem 

dokázať.  

 

Vintage obliekanie sa z dôvodu svojho marginálneho postavenia môže ako 

námet výskumu javiť nepodstatným. Napriek tomu sa domnievam, že stojí za 

povšimnutie, pretože odráža niektoré vlastnosti súčasnej českej spoločnosti: jeho obsah, 

typologický profil priaznivcov, spôsob šírenia, rozsah, v akom sa ujíma i bytostná 

spriaznenosť so socio-kultúrnym kontextom môžu slúžiť ako indikátory konkrétneho 

životného štýlu dneška. Jedná sa o relatívne úzko vymedzenú oblasť, čo umožňuje 

nahliadnuť do jadra, porovnať s príbuznými javmi a zachytiť vybrané charakteristiky 

členov dnešnej spoločnosti – ich hodnôt, cieľov a noriem, ich vzťahu k sebe samým 

i k svojej verejnej sebaprezentácii. Zámerom práce je bližšie preskúmať sociálne 

motivácie priaznivcov javu, vymedziť jeho hlavné znaky a predovšetkým pokúsiť sa ho 

určitým spôsobom vysvetliť.  

 

V prvej kapitole predstavím dve koncepcie, ktoré sú pre podniknutý výskum 

kľúčové: Lipovetskeho chápanie módy ako jedinečného javu euroatlantickej civilizácie 

a semiologický výklad módneho systému podľa Rolanda Barthesa. Druhá kapitola je 
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venovaná metodologickým otázkam práce. Jej súčasťou sú základné teoretické otázky 

a konkrétnejšie výskumné otázky, načrtnutie plánu výskumu, odôvodnenie spôsobu 

výberu respondentov, popis použitých metód i reflexia výskumu. Po metodologickej 

časti nasleduje analýza, rozdelená do podkapitol podľa stanovených výskumných 

otázok. Prvé štyri podkapitoly (3.1 – 3.4) ukazujú vintage ako módny jav s príslušnými 

charakteristikami v zmysle teórie Gillesa Lipovetskeho. Obsahom podkapitol 3.5 – 3.8 

je podrobná analýza vzniku a šírenia vintage ako módneho znaku, vychádzajúca 

z koncepcie Rolanda Barthesa.  
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1. Teoretická časť 

Záujem o využívanie starých odevov vzbudzuje otázku, ako je možné tento 

fenomén interpretovať. Čoraz častejší výskyt pojmu „vintage“ na stránkach módnych 

časopisov či blogov naznačuje spriaznenosť s oblasťou módy. Danej téme sa sociológia 

venuje už dlho, výsledkom čoho sú rôzne, i protichodné koncepcie. Pri skúmaní 

odevného štýlu vintage som sa teoreticky zaštítila prácami troch autorov: Georga 

Simmela, Rolanda Barthesa a Gillesa Lipovetskeho.   

 

 

1.1 Gilles Lipovetsky: móda ako jedine čný fenomén  

Koncept francúzskeho autora Gillesa Lipovetskeho je odlišný od tradičných 

vysvetlení fenoménu módy. V sociológii sa dlho udržiavala tzv. paradigma triedneho 

odlíšenia [Lipovetsky 2010: 66], podľa ktorej princíp odevnej zmeny pochádza 

z konkurenčného boja tried (resp. iných sociálnych zoskupení). V snahe vzájomne sa 

symbolicky odlíšiť v duchu hesla „my verzus oni“ ich príslušníci vytvárajú stále nové 

formy vonkajšieho vzhľadu [Lipovetsky 2010]. Stratégia odlíšenia slúži ako prostriedok 

v boji o prestíž i ako signál vymedzenia hraníc medzi skupinami. Módu z tohto uhla 

pohľadu následne možno považovať za historickú konštantu, ktorá korení vo všeobecnej 

črte ľudskej psychiky uplatnenej v sociálnej sfére [Lipovetsky 2010: 27]. Týmto 

spôsobom interpretoval fenomén odevnej zmeny vo svojej eseji Móda i Georg Simmel, 

jeden z prvých sociológov, ktorý sa vôbec témou zaoberal.  

 

Gilles Lipovetsky dané vysvetlenie nepovažuje za dostatočné. Súhlasí síce 

s predpokladom, že v móde sa zlučuje ľudský sklon k napodobňovaniu (Lipovetsky 

hovorí o mimetizme) s túžbou po odlíšení, avšak iba vďaka nim by v podobe, v akej ju 

poznáme dnes, móda nevznikla. V opozícii voči domnienke o jej transhistorickej 

univerzálnosti Lipovetsky módu chápe ako o historicky jedinečný jav neoddeliteľný od 

modernej západnej civilizácie [Lipovetsky 2010: 11]. Rozhodujúcim faktorom jej 

vzniku a vývoja bol príklon ku kultúrnym hodnotám modernity [Lipovetsky 2010: 12], 

čo dokazuje i skutočnosť, že v mnohých spoločnostiach logika módy absentuje napriek 

prítomnosti triednych bojov [Lipovetsky 2010: 75]. Ide o „... bytostně společenský 

a historický útvar, který se omezuje na určitý typ společnosti“ [Lipovetsky 2010: 28]. 
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Lipovetsky zdôrazňuje, že módu treba chápať v prvom rade nie ako symptóm 

konkurenčného boja sociálnych skupín, ale ako jedinečný údel západnej civilizácie - 

ako jej „... východisko ze světa tradice“ [Lipovetsky 2010: 11]. 

 

 

1.1.1 Princípy módy: individualizmus a zmena 

Pre vysvetlenie vzniku a vývoja módy sú kľúčové predovšetkým dve kultúrne 

hodnoty moderného sveta Západu: nadšenie pre zmenu a uznanie ľudskej individuality 

[Lipovetsky 2010: 12]. Vďaka nim došlo k zrodu módy v neskorom stredoveku 

a dodnes sa nachádzajú v jej jadre v podobe autonómnych princípov. Princíp ľudskej 

individuality v sebe originálnym spôsobom spája mimetizmus s individualizmom 

[Lipovetsky 2010: 59], teda tendenciu k spoločenskému konformizmu s túžbou po 

osobnej slobode a individuálnom vyjadrení. Predstava módy ako spojenia dualít je 

uhoľným prvkom už Simmelovho uvažovania o móde. Keďže z tohto poňatia som 

pôvodne vychádzala, v krátkosti načrtnem aspoň základnú líniu jeho argumentácie. 

 

Exkurz - Georg Simmel: móda ako spojenie dualít 

Georg Simmel vidí módu ako spoločenskú inštitúciu, v ktorej sa originálnym 

spôsobom realizuje všadeprítomný dualizmus všeobecného proti jedinečnému [Simmel 

2006: 100-2]. V sociálnej rovine je jeho ekvivalentom zápas medzi príslušnosťou 

k skupine a individuálnym vyniknutím, medzi napodobnením a odlíšením sa [Simmel 

2006: 101]. Všeobecné, to jest pokoj, jednota, homogenita; jedinečné znamená pohyb, 

nestálosť, rozmanitosť a vývoj [Simmel 2006: 100-1]. Móda je jednou z možných 

foriem spojenia týchto dvoch zdanlivo protichodných, no v skutočnosti 

komplementárnych tendencií, čím je daná jej vnútorná podstata ako univerzálne sa 

vyskytujúceho javu v dejinách ľudstva [Simmel 2006: 102].1 Zatiaľčo napodobnenie 

určitého vzoru spĺňa funkciu sociálnej opory, pretože priraďuje jedinca k väčšiemu 

celku, s ktorým sa identifikuje, sníma z neho bremeno samostatnej voľby, napĺňa ho 

pocitom istoty a pomáha mu ako prostriedok socializácie [Simmel 2006: 101], snaha 

o individuálnu diferenciáciu vyhovuje potrebe osobitného vymedzenia sa voči tradícii a 

iným skupinám, ako i potrebe jemného vyniknutia v rámci vlastného sociálneho okruhu 

                                                           
1 V tomto bode s ním Lipovetsky o mnoho rokov neskôr polemizuje [Lipovetsky 2010: 27]. 
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[Simmel 2006: 102]. Treba zdôrazniť, že miera tohto vyniknutia je vždy obmedzená – je 

nutné zachovať „... rámec obecného stylu […], takže jednotlivý projev z tohoto 

obecného nikdy nevypadne, nýbrž vždycky z něj vystoupí“ [Simmel 2006: 107]. 

Prekročenie hraníc znamená porušenie sociálne uznávanej normy. Pre módu je zároveň 

príznačné, že vždy sa ňou riadi iba časť spoločnosti a zvyšok je ešte len na ceste ku nej. 

V okamihu, keď sa všeobecne rozšíri, jedna jej tendencia je dokonaná. „Každé rozšíření 

jí [...] přivádí blíž k zániku, neboť právě jeho zásluhou mizí rozdílnost“ [Simmel 2006: 

110]. Móda sa dostane do vnútorného rozporu a následne v danej podobe zaniká. 

 

Lipovetsky preberá Simmelov koncept módy ako spojenia konformizmu 

s individualizmom, keď hovorí o vnútornej podstate módy ako o čiastočne despotickej 

(v snahe donútiť jedinca napodobniť vybraný vzor) a súčasne stále uznávajúcej princíp 

hry a slobodnej tvorby (v poskytnutí možnosti prispôsobiť si odev podľa vlastných 

predstáv) [Lipovetsky 2010: 56]. Móda sa vyznačuje pomerne tvárnou štruktúrou: 

vytyčuje jedincom určité hranice, ktoré nedovoľuje prekročiť (iba za cenu sankcií), 

v ich rámci však ponecháva priestor pre vlastný výber, pre realizovanie túžby, ktorú 

Lipovetsky nazýva „estetickým individualizmom“ [Lipovetsky 2010: 58]: „... je potřeba 

být jako ostatní, ale ne tak docela jako oni, je dobré jít s proudem, ale také zároveň 

projevit jedinečný vkus“ [Lipovetsky 2010: 59]. Spojenie mimetizmu 

s individualizmom nadobúdalo počas dlhodobého módneho vývoja rozličné podoby 

odlišujúce sa mierou prísnosti, s akou bol vymedzený rámec individuality - od 

otrockého napodobňovania až po veľmi voľnú inšpiráciu.2 Ako ukážem neskôr, 

kombinácia tendencie k nápodobe a tendencie k odlíšeniu zohráva významnú rolu aj vo 

fenoméne vintage obliekania.  

 

Princíp zmeny súvisí s moderným ideálom pokroku a radikálnym oprostením sa 

od pút tradície. Móda nemohla vzniknúť v tradičných spoločnostiach, pretože ich 

ovládajú pravidlá, dané v minulosti. Kolektívne zdieľaná úcta k predchádzajúcim 

generáciám a ustáleným spôsobom človeka zakotvuje v dlhodobo fungujúcich 

štruktúrach, ktoré pevne determinujú nielen jeho postavenie, práva a povinnosti, ale aj 

uhol jeho pohľadu na svet. Neustále opakovanie časom overených činností, vzorov 

                                                           
2 Dôležité je však sledovať spoločnú líniu dlhodobých tendencií: estetický individualizmus v priebehu 

storočí naberá na sile a postupne sa stáva svojbytným spoločenským pravidlom [Lipovetsky 2010: 186]. 
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a techník spoločne so zvrchovanou mocou tradičných hodnôt a noriem znamená, že 

spoločenská organizácia je bytostne namierená proti zmene, čo znemožňuje vznik módy 

[Lipovetsky 2010: 32]. Dôjde k nemu až v momente radikálneho zlomu - znehodnotenia 

tradície a následného oslobodenia jedinca z pút minulosti [Lipovetsky 2010: 41] spolu 

s vyzdvihnutím ľudskej individuality [Lipovetsky 2010: 42]. Tým sa otvára priestor pre 

vyjadrenie vlastnej invencie a rozvoj individuálnych postojov. Túžba po zmene sa stáva 

legitímnym princípom (t.j. popud k zmenám vychádza z vnútra spoločnosti).  

 

Práve k takémuto prieniku okolností došlo v západnej Európe v období 

neskorého stredoveku. V odevnej sfére sa prejavil v 14. storočí v podobe doposiaľ 

nevídaného typu odevu, jasne odlišného pre mužov a pre ženy [Lipovetsky 2010: 35-6]. 

Týmto bol naštartovaný systém módy ako neustálej hry inovácií, premieňajúcej sa vždy 

v súvislosti s kultúrnym kontextom doby. Prevratná inovácia – nástup logiky módy 

v odievaní - sa rozšírila do celej západnej Európy [Lipovetsky 2010: 37], hoci spočiatku 

sa prejavovala  iba v detailoch: ozdobách, lemoch či odevných doplnkoch. Dlho bolo 

možné pozorovať neustály kolobeh subtílnych obmien, no celková štruktúra odevu 

ostávala relatívne zachovaná [Lipovetsky 2010: 39], navyše sa hra módy obmedzovala 

iba na najvyššie kruhy spoločnosti [Lipovetsky 2010: 83]. Tieto fakty ale nesmú zakryť 

skutočnosť, že v istých spoločenských vrstvách sa uchytila láska k novinkám a túžba po 

uznaní ľudskej individuality. Ich stúpajúci vplyv a postupné rozšírenie do celej 

spoločnosti sa neskôr ukázali byť iba otázkou času: v 19. a hlavne 20. storočí sa 

prejavili naplno.3 Oba princípy, ktoré Lipovetsky v jadre módy nachádza, teda 

individualizmus a zmena, budú neskôr dôležitými prvkami v analýze vintage obliekania. 

 

                                                           
3 Prečo móda vznikla práve na Západe? Príčiny nemožno redukovať na jeden či dva faktory. Išlo skôr 

o súhru vzájomne prepletených okolností - politických, ekonomických a sociálnych podmienok v Európe 

po roku 1000: koniec vonkajších útokov, relatívna kultúrna stabilita, dlhodobý hospodársky rast, zvýšenie 

úrovne života aristokracie, rast a bohatnutie miest, rozkvet trhu a manufaktúrnej výroby, hojné 

medzinárodné kontakty, špecializácia profesií atď. [Lipovetsky 2010: 67-71]. K nim sa ako katalyzátor 

pridali nové kultúrne javy – rytierska a kurtoázna kultúra mondénnych kruhov s prvkami hedonizmu, 

hravosti, zvodnosti, frivolnosti, túžbou oslňovať vzhľadom, estetizmom, galantnosťou, vypätou 

zmyslovosťou [Lipovetsky 2010: 86-7, 91]; no zároveň i prvky prebraté z kresťanstva: obdiv 

k stvorenému, strach zo smrti a Posledného súdu [Lipovetsky 2010: 95-6].  
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1.1.2 Móda v kontexte sú časnej spolo čnosti 

Móda bola od samotných počiatkov zrkadlom, v ktorom sa odrážali fenomény 

sociálneho a kultúrneho života spoločnosti [Lipovetsky 2010: 85]. Táto schopnosť jej 

ostala dodnes, kedy možno pozorovať vyhrotenie tendencií dlhodobejšieho rázu. 

Symbolická hodnota predmetu sa v súčasnosti presúva do roviny imidžu, tzn. 

prostredníctvom predmetov konzumujeme hodnoty, ktoré predstavujú (mladosť, 

dynamiku, moc, eleganciu, mužnosť/ženskosť, bezpečie, luxus, prirodzenosť ...). Nie je 

primárne dôležitá vec samotná, ani prestíž, ktorú by mohla poskytnúť. Pre konzumentov 

sú zásadné najmä obrazy, ktoré daný objekt v ich vedomí vyvoláva, a z ktorých si 

samostatne vyberajú [Lipovetsky 2010: 254-6]. Zároveň, keďže masová kultúra 

produkuje a verejnosť oboznamuje s množstvom takýchto obsahov, posolstvá sú 

zrozumiteľné pre početný okruh jedincov. 

 

Pohľad spoločnosti, od konca stredoveku až do relatívne nedávnej minulosti (s 

optimizmom i obavami) upretý do budúcnosti, sa dnes zameriava na prítomnosť. V 

dôsledku krachu veľkých ideológií panuje skepsa voči úspešnej realizácii ambicióznych 

celospoločenských projektov, budúcnosť sa javí ako otvorená a premenlivá [Lipovetsky 

2010: 400]. Moderné odtrhnutie sa od minulosti nemožno vrátiť späť. Preto dnešná 

kultúra posväcuje krátkodobé novum [Lipovetsky 2010: 398]. „Svrchovanost 

přítomnosti neprotiřečí orientaci na budoucnost, pouze ji završuje: zdůrazňuje sklon 

našich společností oprošťovat se od břemen historického odkazu ...“ [Lipovetsky 2010: 

400]. Ľudstvo prijalo minulosť ako spestrenie či inšpiráciu pre všedný deň. Tradície sú 

naďalej prítomné, avšak tentoraz nie v podobe výsostnej kolektívnej moci, ale ako 

kultúrne zvláštnosti s pôvabom zašlej minulosti [Lipovetsky 2010: 401]. „Normy, které 

jsme zdědili z minulosti, přetrvávají bez jakéhokoli skupinového donucování, neboť 

podléhají vládě autonomních subjektů ...“ [Lipovetsky 2010: 400-1]. Zvyky dnes 

uznávame len do tej miery, do akej nám to vyhovuje, prispôsobujeme si ich podľa seba 

a uchovávame výlučne to, čo neodporuje aktuálnym záujmom [Lipovetsky 2010: 400]. 

Neraz je motiváciou na ich udržiavanie akási postmoderná hravosť a túžba po osobnom 

spojení s určitou skupinou [Lipovetsky 2010: 401]. Stali sa z nich „nástroje 

individualistického sebestvrzení“ [Lipovetsky 2010: 402] – zosobňujú a sprostredkúvajú 



- 19 - 

 

 
 

sen dnešných jedincov o vyniknutí a súčasne spolupatričnosti s menším či väčším 

sociálnym celkom [Lipovetsky 2010: 402]. 

 

Podobne ako postmoderné umenie ani dnešná móda sa už nesnaží byť za každú 

cenu vypäto originálnou. Tradície prehodnocuje a eklekticky si z nich vypožičiava pre 

svoj aktuálny inventár. „Modernistická strohost ustupuje neomezenému křížení starého 

a nového“ [Lipovetsky 2010: 404]. Výsledkom je mozaikovitý celok vzniknutý 

kombináciami i rekombináciami rôznorodých štýlov. Sledujeme početné výkyvy raz 

neo, raz retro prvkov. Recykluje sa všetko, čo príde vhod [Lipovetsky 2010: 404-5]. 

Pritom už neexistuje žiadny oporný bod, žiadne jednoznačne legitímne kritérium, čo 

ešte patrí do módy, čo je a čo nie je dovolené. Tento stav odzrkadľuje stav súčasných 

spoločností: ich jednotiacim znakom je, paradoxne, fragmentácia životných štýlov 

[Lipovetsky 2010: 409]. Imitácia (mimetizmus) i synkretizmus prebiehajú na rôznych 

úrovniach a v rôznych sférach života. Dnešok umožňuje vybrať si svoj vzor z nesmierne 

širokej palety vplyvov. Prebiehajúce napodobňovanie nie je spútané hranicami tried či 

národov, je sústavné, rozmanité, no zároveň plytkejšie [Lipovetsky 2010: 407]. 

Lipovetskym načrtnutý obraz dnešnej spoločnosti, vyznačujúcej sa eklektizmom, 

fragmentárnosťou, kultom sebavyjadrenia a rastúcim sklonom k narcizmu [Bartoš 2008: 

179], poskytuje rámec pre výskum charakteristík vintage obliekania a 

umožňuje poukázať na jeho spriaznenosť so socio-kultúrnym kontextom dneška.  

 

 

1.2 Roland Barthes: módny systém 

Roland Barthes pristúpil k skúmaniu módy inak než sociológovia do tej doby, 

keď zvolil semiologický pohľad.4 V diele Módny systém analyzuje originálny spôsob 

písania o oblečení v módnych magazínoch, ktorý nazýva „písanou módou“ [Barthes 

                                                           
4 Sociológia módy vs. semiológia módy podľa Barthesa: sociológia módy postupuje od modelu 

imaginárneho pôvodu (odev, resp. súbor odevov, domnele priraďovaný určitej sociálnej skupine) k 

aktualizácii tohto modelu v reálnom svete, t.j. snaží sa systematizovať pozorované javy v sfére odievania 

a dať ich do vzťahu s danými sociálnymi podmienkami, spôsobom života, rolami; oproti tomu semiológia 

módy analyzuje odev, ktorý je od začiatku až do konca imaginárny (model opisovaný časopismi), t.j. 

nezaoberá sa činnosťami, ale konštruovanými a sprostredkovanými významami, t.j. znakmi, súborom 

kolektívnych reprezentácií [Barthes 1983: 9-10]. 
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1983: x]. Vychádza pritom z poňatia súčasnej spoločnosti ako plnej mýtov, kultúrne 

zdieľaných ideí, snov, hodnôt a noriem, nadobúdajúcich formu príčin [Barthes 1983: 

xi]. Písaná móda podľa neho predstavuje špecifický diskurz, ktorý móde neslúži iba ako 

nástroj potvrdenia, ale je priam jej konštitutívnym prvkom [Barthes 1983: xi]. Účelom 

písania o oblečení nie je kopírovať realitu, skôr uviesť do obehu módu ako kolektívne 

uznávaný význam. Originálny „kód“ módnych médií sa skladá z módnych znakov, t.j. 

masovo zdieľaných významov premieňajúcich oblečenie na módu. Ich funkciou je 

transponovať reálne materiálne objekty (odev) do jazyka, pri tom však medzi recipienta 

a sprostredkúvaný objekt vsúvajú sieť obsahov - akýsi „... závoj obrazov, príčin 

a významov ...“ [Barthes 1983: xi].5 Výsledkom je prenesený obraz [Barthes 1983: xii]. 

Oblečeniu sú tak v každodennej komunikácii priraďované najrôznejšie konkrétne i 

symbolické významy tlmočené verejnosti.  

 

 

1.2.1 Písaná móda ako sú časť masovej kultúry 

Tvorba módnych znakov sa uskutočňuje prostredníctvom médií 

špecializovaných na oblasť módy. V 60. rokoch 20. storočia (v čase vydania knihy 

Módny systém) šlo prevažne o módne časopisy, prípadne tzv. „ženské“ a „lifestylové“ 

magazíny. Vývoj mediálnej oblasti odvtedy pokročil, následkom čoho sa dnes módou 

zaoberajú i početné internetové stránky a  blogy [Mackenzie 2010: 130]. Všade tam, 

kde je možné pomocou jazyka sprostredkovať publiku obraz odevného modelu – 

v televízii, v rozhlase, na internete, na stránkach novín, kníh a časopisov, no i v bežnej 

komunikácii (napr. plagáty v obchodoch i vo verejnom priestore) – prebieha tvorba 

a distribúcia módnych znakov. Výskyt v komunikačných obsahoch je preto významným 

kritériom na posúdenie, či sa v prípade konkrétneho fenoménu jedná o módny znak. 

Tento faktor predstavuje jeden z dôležitých bodov pri interpretácii konceptu vintage 

obliekania. 

 

Módne znaky sú súčasťou masovej kultúry, to však neznamená, že ich vytvárajú 

masy. Nie sú „... výsledkom postupného vývoja [...] ani kolektívneho konsenzu; každý 

rok sú vytvorené náhle a v úplnosti prostredníctvom verejného oznámenia ...“ [Barthes 

                                                           
5 Všetky citácie z knihy Módny systém sú autorkiným prekladom z anglického prekladu. 
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1983: 215], (napr. nadpisom článku v módnom magazíne - „Túto sezónu vedú vzory!“). 

Ich autorom je spravidla exkluzívny súbor jedincov s autoritou, ktorých Barthes nazýva 

„módnou skupinou“6 [Barthes 1983: 215]. Patria sem redaktori a editori módnych 

časopisov, módni návrhári, fotografi, kritici apod. V rámci inštitucionalizovaného 

systému pravidelne vytvárajú módny lexikón, t.j. súbor módnych znakov, určených pre 

nastávajúcu sezónu, a prostredníctvom médií s nimi oboznamujú verejnosť. Uvedené 

skutočnosti naznačujú, že inštitúcia módy je priam tyranská, nie je to ale celkom tak. 

Ako každý prvok masovej kultúry, i móda vzniká v bode, v ktorom sa pretína 

individuálna, resp. oligarchická vízia s koncepciou širokej verejnosti (ktorá je 

výslednicou zdieľaných i protichodných predstáv a noriem) [Barthes 1983: 215]. Tzv. 

arbitri módy nikdy nemajú absolútnu imperatívnu moc, nikdy sa nemôžu od celku úplne 

odtrhnúť – zdanlivo módnu obec vedú, no súčasne sú vedení [Simmel 2006: 114]. 

Módny znak je teda súčasne nastolený i vyžadovaný  [Barthes 1983: 215].7 Keď to 

zhrnieme, módny znak má svojho autora i príjemcu. Otázka, či tomuto zodpovedá vznik 

významu vintage, je súčasťou analýzy. 

 

 

1.2.2 Módny znak 

Módny znak je spojením dvoch prvkov – signifikantu (označujúceho) 

a signifikátu (označovaného)8 [Barthes 1983: 213], ktoré spája vzťah ekvivalencie 

(napr. plisovaná sukňa ≡ leto) [Barthes 1983: 24]. Módny znak obsahuje viacero úrovní 

významov, takže môže vyznačovať najrôznejšie objekty a niesť významy rôzneho typu, 

od konkrétnych udalostí či každodenných príležitostí (ako napr. oslava, prechádzka v 

parku, zima) až po veľmi abstraktné významy, ktoré recipient nemusí vôbec dekódovať 

(všeobecné kultúrne obsahy, napr. mýtus transformácie, idea hry) [Barthes 1983: 232]. 

                                                           
6 „Fashion-group“ [Barthes 1983: 215]. 
7
 Lipovetsky píše, že masy sa v druhej polovici 20. storočia do značnej miery emancipovali z módneho 

diktátu [Lipovetsky 2010: 206]. Výrobcovia módy sa musia prispôsobovať dopytu a dokázať vystihnúť 

mieru inovatívnosti, ktorú si je verejnosť ochotná osvojiť. Barthesova domnienka, že ten, kto nerešpektuje 

módne vyhlásenia, je zaradený do kategórie nemódneho, čo ho v komunite vystavuje morálnemu 

zavrhnutiu  [Barthes 1983: 216], dnes teda už bezvýhradne neplatí. Kategória démodé bola silným 

individualizmom výrazne oslabená [Lipovetsky 2010: 208]. 
8 „Signifier“ a „signified“ [Barthes 1983: 213]. 
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Všetky tieto významy Barthes zaraďuje do kategórie označovaného s názvom „svet“ 

[Barthes 1983: 22] (napr. „Kožené čelenky či pásky se starodávnými sponami ...i to 

může být Vintage styl“ (Novinky.cz) [Sokolová 10. 12. 2009: online] – t.j. kožené 

čelenky ≡ vintage styl). Okrem nej hovorí ešte o druhej kategórii signifikátu – o 

„móde“. Ide o zamlčané označenie prítomnosti módy v módnom znaku [Barthes 1983: 

22], (napr. plisovaná sukňa ≡ móda – t.j. plisovaná sukňa je aktuálne v móde). Druhá 

kategória signifikátov je logicky v módnom znaku vždy prítomná. 

 

Koncept módy signalizujúcej konkrétne i abstraktné významy je jedným 

z východísk môjho výskumu vintage obliekania. Barthes vo všeobecnosti rozlišuje dve 

úrovne prijímania významu módneho znaku: denotatívnu a konotatívnu [Barthes 1983: 

278]. Na úrovni denotácie je posolstvo módneho znaku priamo prístupné širokým 

vrstvám populácie, pretože sa jedná o ten najzrejmejší, módnym systémom prikázaný 

význam [Barthes 1983: 278]. Naproti tomu pochopenie konotatívneho významu záleží 

na jedincovej schopnosti abstraktného uvažovania, kultúrnom rozhľade i oboznámení so 

socio-kultúrnym kontextom [Barthes 1983: 232]. Móda prostredníctvom svojich znakov 

neraz signifikuje abstraktné významy, ktoré „nečítame“, ich prítomnosť si dokonca ani 

nemusíme uvedomovať, a napriek tomu ich prijímame [Barthes 1983: 232]. Za jej 

obsahmi možno nachádzať mýty, ktoré uznáva celá spoločnosť, sny, ktoré zdieľame 

„nedobrovoľne“. Barthes preto signifikát na úrovni konotácie („všeobecný signifikát“9) 

nazýva aj „ideológiou módy“10 [Barthes 1983: 230]. Celkový všeobecný signifikát, teda 

plný súbor abstraktných významov označovaných módou, je ťažké v úplnosti a presne 

uchopiť, pretože zahŕňa ohromné množstvo konceptov, ktoré sú rozptýlené, odkazujú na 

ešte širšie kultúrne idey, prenikajú a miešajú sa navzájom. Každý z nich je malou 

ideológiou v rámci oveľa väčšej, a to, čo si jedinec vyberie z tohto hmlistého balíku 

s nejasnými hranicami, záleží na jeho „... znalostiach, pocitoch, hodnotách, vedomí 

a historických podmienkach kultúry, v ktorej žije“ [Barthes 1983: 232]. „Pozoruhodná 

nepresnosť všeobecného signifikátu je v skutočnosti otvorením sa [módy, T. H.] svetu“ 

[Barthes 1983: 232]. V tomto bode sa aj samotná analýza poľahky stáva zaujatou, 

pretože bádateľ ako každý iný recipient je pri hľadaní a priraďovaní významov 

determinovaný svojou osobnosťou a situáciou  [Barthes 1983: 233]. Sila módneho 

                                                           
9 „General signified“ [Barthes 1983: 230]. 
10 „Ideology of Fashion“ [Barthes 1983: 230]. 
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znaku spočíva v univerzálnosti, s akou funguje na denotatívnej i konotatívnej úrovni 

[Barthes 1983: 278]. 

 

 

1.2.3 Sila a slabos ť módneho systému 

Pre módny systém nie je podstatný konkrétny význam, ktorý verejnosti tlmočí 

ani nositeľ tohto významu (napr. konkrétny kus oblečenia, farba, strih, materiál, ...). Pri 

svojej úlohe signifikácie podlieha obsahom, ktoré v danej dobe hýbu spoločnosťou, čo 

znamená, že módny znak je arbitrárny [Barthes 1983: 215]. Štruktúra módneho systému 

sa neprestajne mení v nekonečnom procese obnovy v dôsledku efektu tzv. neutralizácie 

(t.j. odobratie významu znaku, nahradenie ho iným) [Barthes 1983: 209]. Lexikón módy 

pravidelne, každý rok, mení svoj obsah. Aktuálne módne znaky sú po istom čase (jednej 

sezóne - pol roka/rok) nútené uvoľniť miesto novým [Barthes 1983: 214]. Na úrovni 

každého módneho výrazu pritom nachádzame zdanie plného zmyslu a trvácnosti (napr. 

flanel je pevne spojený so zimou, tyl patrí k večeru apod.) [Barthes 1983: 209]. Písaná 

móda zdanlivo odkazuje na organizovaný súbor znakov, ustálený lexikón označujúcich 

prvkov i označovaných významov, t.j. na „... silne inštitucionalizovaný, ak nie dokonca 

naturalizovaný svet“ [Barthes 1983: 209]. Hneď ako sa však pokúsime tento systém 

uchopiť, narážame na problém pominuteľnosti – flanel síce včera vyznačoval „zimnú 

pohodu“, no v dnešnom čísle módneho magazínu už môže byť symbolom „rebelského 

štýlu mladých“. Móda teda tvorí krátkodobo silné znaky ovplyvňujúce masy [Barthes 

1983: 265], no zároveň akoby pod vplyvom neutralizácie neustále strácala pamäť - 

okamžite na ne zabúda, zavrhuje ich a nahradzuje katalógom čerstvých. Vnútorná 

štruktúra módneho systému označovania je vrcholne nestabilná, jeho moc spočíva 

v okamihu. „Prekrývanie objektov označovaných písanou módou sa javí ako dialektický 

pohyb; tento pohyb dovoľuje móde reprezentovať [...] zjavne bohatý svet 

prostredníctvom jednoduchého mechanizmu“ [Barthes 1983: 210]. Dôležité pritom je, 

že ak móda rýchlo zabúda na znaky, ktoré iba pred chvíľou predkladala ako jasné, 

trvácne až absolútne (čím riskuje, že ako systém stratí akúkoľvek stabilitu i legitimitu 

v očiach verejnosti), dopúšťa to preto, lebo bez ohľadu na konkrétny obsah, ktorý práve 

vyznačuje, v konečnom dôsledku vždy pripomína svetu v prvom rade samu seba - 

v skutočnosti len málo záleží na tom, či flanel tlmočí ráno alebo večer, zimu či rebéliu. 
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Skutočne podstatné je to, že vyznačuje v danom momente samotnú módu [Barthes 

1983: 210].  

 

Aby módny systém zastrel túto „povrchnosť“ a nestabilitu, naturalizoval svoje 

nastolené, no v skutočnosti arbitrárne znaky a vyvolal dojem pevného, legitímneho 

celku, používa špeciálnu „rétoriku zákonu a faktu“11 [Barthes 1983: 216]12. Pomocou 

nej zahaľuje vzťah ekvivalencie medzi označujúcim a označovaným a módnym znakom 

poskytuje ilúziu čistých dôvodov [Barthes 1983: 263] - „... keďže móda je tyranská a jej 

znaky sú arbitrárne, musí premieňať svoje znaky na prirodzené fakty alebo racionálne 

zákony ...“ [Barthes 1983: 263]. V prípade, že oblečenie vyznačuje významy 

vonkajšieho sveta, znak je skrytý za argument praktickosti, užitočnosti, prítomnosti 

reálnej funkcie; v prípade, že oblečenie vyznačuje prostú prítomnosť módy, znak na 

seba berie podobu uzákoneného, legitímneho faktu či deklarácie [Barthes 1983: 264]. 

V prvom prípade opakovaným pomenovaním objektu a priraďovaním určitého významu 

prebieha štandardizácia znaku ako praktického, spojeného s určitými racionálnymi (no 

potenciálne falošnými) odôvodneniami.13 Móda mu poskytuje funkcionálne alibi 

[Barthes 1983: 267]. Transformáciu znakov na dôvody nazýva Barthes 

„racionalizáciou“14 [Barthes 1983: 267]. Pri vyznačovaní prítomnosti módy je postup 

i efekt totožný, avšak namiesto zákonu hovorí rétorika o fakte: o čom sa píše, to je 

legitímne, pravdivé [Barthes 1983: 269]. Rétorika zákonu a faktu spôsobuje, že ňou 

opisované obsahy sa javia ako nevyhnutné, nie ako umelý konštrukt, ale ako prirodzený, 

„holý“ fakt [Barthes 1983: 270]. V tomto spočíva fatalita módy: módny magazín sa 

nikdy ostentatívne neprejavuje ako tvorca znakov, ale len ako ich kronikár [Barthes 

1983: 270]. Rétorika zákonu a faktu i racionalizácia sú často používané techniky 

                                                           
11 „Rhetoric of Law and Fact“ [Barthes 1983: 216]. 
12 Módny časopis sa nevyjadruje spôsobom: „Klobúk označuje jar“ alebo „Tento rok sú krátke šaty 

znakom módy“. Namiesto toho autor článku napíše: „Klobúk prináša jar!“ či „Túto sezónu sa šaty nosia 

na krátko“. 
13 Znak sa stáva relatívne stálou súčasťou (masovej) kultúry, a ako taký sa môže dokonca oddeliť od 

svojej pôvodnej funkcie. Tá je redukovaná na alibi a znak žije ďalej nezávisle; napr. džínsy už dávno nie 

sú symbolom pracujúcej triedy (pre ktorú boli pôvodne prakticky určené), ale voľného času [Barthes 

1983: 265]. 
14 „Rationalization” [Barthes 1983: 267]. 
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módneho systému, preto môže byť ich prítomnosť v informovaní o vintage obliekaní 

potenciálne významným aspektom pátrania po jeho charakteristikách módneho znaku. 

 

Poslaním módneho systému nie je sprostredkovať realitu, ale jej obrazy a mená. 

Výber javov vonkajšieho sveta, ktoré si všíma a štandardizujúci, „nálepkujúci“ spôsob, 

akým ich pomenúva, sa vyznačujú veľkou kultúrnou silou [Barthes 1983: 265]. Prijatie 

týchto mien a kategórií verejnosťou je významným faktorom pre legitimizáciu 

myšlienky, ktorú môžu latentne zahŕňať (napr. ak archetypom pracovného odevu v 

módnych časopisoch bol kostým sekretárky, verejnosti to signalizovalo nielen typ 

uctievaného profesionálneho vzhľadu, ale i postoj módnej obce voči ženám v 

podradených pracovných pozíciách.; podobným príkladom legitimizovania je napr. kult 

štíhlosti) [Barthes 1983: 254; 259].  

 

 

1.3 Zhrnutie  

Podľa Lipovetskeho je móda jedinečný fenomén typický pre euroatlantickú 

civilizáciu. Jej logiku určujú dva princípy pôvodne vychádzajúce z moderných 

kultúrnych hodnôt: ľudská individualita a zmena. Zároveň sa vyznačuje pružným 

rámcom daným vzájomným súbojom medzi túžbou identifikovať sa s určitou skupinou 

(mimetizmus, konformizmus) a súčasne sa od ostatných odlíšiť, vyniknúť 

(individualizmus). Móda je formou spoločenskej premeny, ktorej aktuálna podoba 

závisí vždy na spoločenskom a kultúrnom kontexte, v ktorom sa nachádza. 

 

So vznikom módnych magazínov sa zrodil špecifický diskurz súčasnej masovej 

kultúry - písaná móda. Roland Barthes identifikuje jej základnú jednotku - módny znak, 

tvorený a šírený prostredníctvom verejnej komunikácie. Okrem prítomnosti autora 

a príjemcu patrí medzi jeho charakteristické vlastnosti výskyt v súčasných 

komunikačných obsahoch, štandardizovaný obsah, rétorika zákonu a faktu a signifikácia 

významov.  
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2. Metodologická časť 

Cieľom bádania, zachyteného v tejto práci, bolo analyzovať všeobecné i lokálne 

špecifické charakteristiky vintage obliekania v rámci spoločensko-kultúrneho kontextu 

a overiť jeho zaradenie do oblasti módy. V nasledujúcej kapitole načrtnem, ako som 

postupovala, odôvodním typ výberu i voľbu metód a stručne opíšem priebeh výskumu. 

Ešte predtým čitateľovi predstavím dve základné teoretické otázky i konkrétnejšie 

výskumné otázky, ktorými sú štruktúrované. Východiskom je v oboch prípadoch 

konceptuálny rámec práce – teórie módy Gillesa Lipovetskeho a Rolanda Barthesa. 

 

 

2.1 Teoretické  otázky 15 

Prvá z dvoch teoretických otázok práce – je možné považovať vintage za 

módny jav? (1.) - vychádza z konceptu Gillesa Lipovetskeho. Formulovaním 

základných charakteristík módy v podobe výskumných otázok (viď podkapitola 2.2) 

som sa usilovala potvrdiť, resp. vyvrátiť tézu o vintage ako módnom jave. Ďalšie 

zisťovanie, aké postavenie mu možno pripísať z hľadiska funkcie v rámci širšieho 

kontextu, vyžadovalo detailnejšie oboznámenie sa so štruktúrou módneho systému. 

Druhá teoretická otázka bola preto vytvorená na základe semiologickej analýzy 

módneho diskurzu vypracovanej Rolandom Barthesom. Odvodením z konceptu 

módneho znaku vznikla otázka: je vintage módny znak? (2.). Pri jej zodpovedaní som 

postupovala rovnako ako pri prvej teoretickej otázke, teda vytvorením podmienok 

označenia javu ako módny znak.  

 

 

2.2 Výskumné otázky 

Nasledovné výskumné otázky predstavujú konkrétne kritériá odvodené 

z konceptuálneho rámca, ktoré musí fenomén vintage spĺňať, aby ho bolo možné 

označiť za módny jav, resp. módny znak. Ich zodpovedanie napomáha riešeniu oboch 

                                                           
15 Pojem „teoretická otázka“ je v práci použitý z nedostatku vhodnejšieho výrazu. Chápem pod ním 

základné otázky, ktorých zodpovedanie je hlavným cieľom analýzy, a na základe ktorých sú formulované 

podrobnejšie výskumné otázky. 
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stanovených teoretických otázok. V nastávajúcej časti vysvetlím a zdôvodním každú 

výskumnú otázku samostatne, pričom vždy uvádzam i metódu (resp. metódy), ktorá 

bola pri jej riešení použitá.  

 

Akými pravidlami sa riadi vintage obliekanie? (1.) 

Otázka má dvojaký účel: zistiť, či v rámci fenoménu existujú rozpoznateľné 

hranice, vymedzujúce priestor, do ktorého sú jednotlivé obsahy zaraďované alebo 

z neho naopak vylúčené a následne preskúmať ich povahu. Lipovetsky nachádza v jadre 

módy sklon k mimetizmu a konformizmu. Odev alebo štýl, v ktorom jedinec koncipuje 

svoj vonkajší vzhľad, môže byť prostriedkom stotožnenia sa s určitou sociálnou 

skupinou, napodobňovania jej vzorov, preberania hodnôt a cieľov, otvoreného 

vyjadrovania solidarity s ňou navonok [Lipovetsky 2010: 52]. Rozvinutie týchto 

tendencií predpokladá existenciu určitých zásad pri obliekaní (výber a usporiadanie 

odevných prvkov), ktorými sa skupina priaznivcov riadi, a ktoré určujú jedincovu 

príslušnosť k nej. Zároveň poukazuje na stabilitu javu vintage obliekania a umožňuje 

vymedziť jeho priestor v rámci všeobecnejšieho celku módy. V prípade, že by vo 

vintage neexistoval rámec, v ktorom sa jedinec pohybuje pri modelovaní svojho 

vzhľadu, nejednalo by sa o módny jav. Na dôkaz toho, že vintage svojou povahou náleží 

do módnej sféry, je z toho dôvodu potrebné preukázať prítomnosť takýchto noriem 

a pravidiel. Otázka sa súčasne zameriava i na ich charakter, čo umožňuje overiť 

fungovanie vintage ako módneho znaku podľa Rolanda Barthesa. Na zodpovedanie 

otázky bola použitá metóda pološtruktúrovaného rozhovoru, pozorovania (pravidelnosti 

v spôsobe, akým jedinci využívajú vintage) a štúdia dokumentov (špecializovaná 

populárno-náučná literatúra, odborné články, výstupy masmédií, virtuálne dáta – 

internetové stránky, módne blogy apod.). 

 

Poskytuje vintage obliekanie svojim priaznivcom priestor pre slobodné 

a individuálne vyjadrenie? (2.) 

Pre vznik a fungovanie módy je typické uznávanie hodnoty ľudskej 

individuality. Slobodné a samostatné vyjadrenie vlastných nálad, pocitov, myšlienok, 

postojov, hodnôt, cieľov i celkového životného štýlu prostredníctvom vonkajšieho 

vzhľadu je kľúčovým znakom módnych javov. Podľa Lipovetskeho je móde síce vlastná 

snaha napodobniť určitú skupinu (t.j. nasledovať jej pravidlá), no súčasne do istej miery 
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i vyniknúť, odlíšiť sa, byť jedinečný (estetický individualizmus) [Lipovetsky 2010: 59]. 

Môže pritom ísť o vyniknutie v rámci svojho sociálneho okruhu alebo odlíšenie sa od 

časti populácie, ktorú jedinec vníma ako cudziu. Módu charakterizuje jej pružná 

štruktúra: vytyčuje mantinely, no v ich rámci poskytuje jedincovi priestor pre slobodnú 

voľbu [Lipovetsky 2010: 57]. Pravidlá nevedú k spútaniu, ale poskytujú pocit 

oslobodenia, pretože umožňujú spravodlivý boj o odlíšenie a motivujú k súpereniu. 

Cieľom otázky bolo potvrdiť u jedincov prítomnosť takýchto motivácií v súvislosti 

s vintage obliekaním, čo by ukazovalo na jeho módny charakter. Pomocou metódy 

pozorovania bol skúmaný spôsob, akým jedinci vintage využívajú vo svojej vonkajšej 

reprezentácii. Usilovala som sa nájsť (a dekódovať) správu tlmočenú oblečením, možné 

odkazy na známe kultúrne prvky (napr. heslá, symboly), individuálne vyjadrenie (napr. 

spôsob kombinovania s „ne-vintage“ odevnými prvkami), teda rozmanité prejavy 

vlastnej iniciatívy jedincov v obliekaní, potvrdzujúce tézu o ich estetickom 

individualizme. Zistenia boli overované v rozhovoroch otázkami o problematike 

slobodnej voľby, resp. diktátu módy v oblasti vintage.  

 

Aký vzťah zastáva priaznivec vintage obliekania voči minulosti? (3.) 

Lipovetsky interpretuje módu ako bytostne moderný jav, pre ktorý sú príznačné 

hodnoty novosti, originality, zmeny a pokroku, odmietanie tradície ako významného 

vplyvu stanovujúceho normy vonkajšieho vzhľadu. Neznamená to nezvratné 

zavrhovanie minulých štýlov, iba nesúhlas s determinujúcou mocou ustálených 

pravidiel (predkov). Móda nectí minulosť a tradíciu ako imperatív, ktorým sa treba 

riadiť, ale ako možný zdroj inšpirácie, využiteľný v záujme prítomného okamihu 

[Lipovetsky 2010: 400-1]. Ak je teda vintage módny jav, nerešpektuje staré oblečenie 

a odevné štýly úplne (nesnaží sa o návrat minulosti), ale skôr ich využíva tak, ako mu to 

vyhovuje v súčasnosti. Tá je pre neho zásadným kritériom na posúdenie odevného 

celku. Na zodpovedanie tejto otázky bol použitý rozhovor (otázka o vzťahu, 

znalostiach, záujme a úcte respondenta k minulosti a k minulým odevným štýlom) 

a pozorovanie (sledovanie možných kombinácií s prvkami súčasnej módy a oblečenia 

v celku). 

 

V akom kultúrnom kontexte vzniklo a existuje vintage obliekanie? (4.) 
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Lipovetsky poníma módu ako úkaz neoddeliteľný od kultúrneho, historického 

a sociálneho kontextu. V jej konkrétnej podobe sa odráža aktuálny stav spoločnosti i 

podmienky, ktoré k nemu viedli. Každý módny prvok určitým spôsobom súvisí 

s vybranými hodnotami a kultúrnymi javmi, ktoré v danom období hýbu verejnosťou 

[Lipovetsky 2010: 85]. Na to, aby bolo vintage možné chápať ako súčasť módy, je 

nevyhnutné potvrdiť jeho spriaznenosť s inými kultúrnymi obsahmi. Pomocou štúdia 

dokumentov (literatúra, odborné články, výstupy masových médií, virtuálne dáta) som 

sa snažila zistiť podstatné informácie o histórii a kontexte vzniku vintage obliekania, t.j. 

v súvislosti s akými kultúrnymi postojmi, hodnotami, obrazmi či životným štýlom sa 

zrodil. Následne som skúmala, či tieto významy tlmočí i naďalej a usilovala sa nájsť 

nové. Pri pozorovaní v obchodoch som si všímala znaky, obrazy, heslá, ktoré 

potenciálne ukazovali na takéto spojitosti. V tomto bode sa analýza prekrýva 

s Barthesovým konceptom všeobecného signifikátu módneho znaku [Barthes 1983: 

230]: vintage ako módny znak je predpokladaným nositeľom kultúrnych významov 

a cieľov súčasnej českej spoločnosti.  

 

Vyskytuje sa pojem „vintage“ v súčasných komunikačných obsahoch? (5.) 

Základnou charakteristikou módneho znaku je podľa Barthesa jeho distribúcia v 

procese verejnej komunikácie [Barthes 1983: xi]. Prostredníctvom masmédií je 

tlmočený verejnosti, ktorá ho zahŕňa do prebiehajúcich komunikačných aktivít, čo 

pomáha jeho ďalšiemu šíreniu a upevňovaniu. Výskyt pojmu „vintage“ vo verejnom 

priestore, v bežnej komunikácii a v obsahoch módneho diskurzu (t.j. v článkoch 

módnych magazínov, blogov, v televízii, rozhlase, na internete) je zásadným kritériom 

na určenie jeho pozície módneho znaku. Na potvrdenie alebo vyvrátenie stanovenej 

hypotézy bolo použité štúdium dokumentov (výstupov masmédií, populárno-náučnej 

literatúry a virtuálnych údajov). Zistené skutočnosti som overovala metódou 

pološtruktúrovaného rozhovoru. 

 

Kto definuje význam pojmu „vintage“ a kto ho prijím a? (6.) 

Jednou z podmienok toho, aby bolo možné vintage považovať za módny znak, je 

existencia pôvodcu a recipienta [Barthes 1983: 215]. Pôvodcom znaku vintage môže 

byť jednotlivec, skupina či inštitúcia, ktorá definuje jeho zmysel v obsahoch verejnej 

komunikácie. Súčasne musí existovať i druhá strana, ktorá aktívne preberá odovzdávanú 
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informáciu. Na overenie prítomnosti tvorcu i príjemcu módneho znaku vintage boli 

použité metódy pozorovania a štúdia dokumentov (najmä výstupov masmédií 

a virtuálnych dát). Zásadnými boli otázky, kto je autorom článkov o vintage, kto 

umiestňuje tento pojem do verejného priestoru, komu sú dané obsahy určené a kto ich 

reálne akceptuje. Prípadné potvrdenie získaných údajov bolo možné opäť pomocou 

rozhovorov. 

 

Akým spôsobom je koncept vintage legitimizovaný? (7.) 

Ďalším kritériom, z ktorého možno vyvodiť klasifikáciu vintage ako módneho 

znaku, je existencia snahy módneho systému o jeho ospravedlnenie a štandardizáciu. 

Činí tak na jednej strane pomocou rétoriky zákonu a faktu, na strane druhej pomocou 

techniky racionalizácie. Racionalizácia je nástrojom, ktorý pomáha módnemu systému 

dodať svojim prvkom určité alibi, t.j. rozumovo ich odôvodniť a zvýšiť ich 

hodnovernosť [Barthes 1983: 267]. Pri fenoméne vintage sa môže jednať o argumenty 

najrôznejšej povahy, napr. poukazovanie na ekologický aspekt, dobrý materiál, nižšiu 

cenu, kvalitu spracovania, apod. Tieto argumenty nie sú nutne nepravdivé, avšak 

zastierajú módny charakter vintage odievania. Na podobný účel je určená i rétorika 

zákonu a faktu [Barthes 1983: 216]. Spôsob, akým sa o vintage píše a komunikuje, je 

významným faktorom posúdenia jeho pozície v súčasnom mediálnom priestore, očiach 

verejnosti i módnom systéme v ČR. V súvislosti s tým vzniká otázka, či možno 

pozorovať snahu autora znaku vydávať vintage za esenciálny prvok v dnešnom odievaní 

a či je spôsob, akým je vintage predstavovaný príjemcovi, imperatívnej povahy. Pri 

riešení tejto zdvojenej otázky som postupovala nasledovne: vo výpovediach 

z pološtruktúrovaných rozhovorov s priaznivcami vintage a v dokumentoch som hľadala 

odôvodnenia racionálneho rázu; na overenie prítomnosti rétoriky zákonu a faktu 

v spojitosti s vintage obliekaním v súčasných komunikačných obsahoch som použila 

štúdium dokumentov. 

 

Aké hodnoty si priaznivci s vintage obliekaním spájajú? (8.) 

O schopnosti módy niesť abstraktné významy hovorí Barthes aj Lipovetsky ako 

o jednej z jej určujúcich charakteristík [Barthes 1983; Lipovetsky 2010]. Touto otázkou 

som sa usilovala overiť predpoklad, že vintage značí v očiach svojich priaznivcov nielen 

oblečenie, ale predovšetkým určité symbolické významy a hodnoty. Je potrebné 
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zdôrazniť, že v tomto prípade signifikácia prebieha na konotatívnej úrovni, kde je 

adresát pri prijímaní obsahov módneho znaku ovplyvnený svojou pozíciou v rámci 

sociálnej siete, svojím životným štýlom, svetonázorom a skúsenosťami. Preto nie je 

možné presne stanoviť sumu hodnôt, záväzných pre všetkých priaznivcov vintage. 

Náplňou otázky z toho dôvodu nie je výpočet, skôr zaznamenanie rôznorodých 

významov na dôkaz módnej podstaty fenoménu vintage (v podobe módneho javu 

i módneho znaku). Použila som pri tom metódu pološtruktúrovaného rozhovoru 

s priaznivcami vintage odievania.  

 

 

2.3 Predvýskum 

Predvýskum zahŕňal pozorovanie a štúdium mediálnych výstupov. Jeho úlohou 

bolo zistiť čo najviac o vintage obliekaní vo všeobecnosti, zmapovať jeho základné 

rozmery v ČR a zvážiť ich s ohľadom na svoje možnosti. Pri otázke, ako je vhodné jav 

interpretovať, som čerpala zo zahraničných odborných článkov. Výskyt pojmu 

v obsahoch (nielen) módnych médií a naopak zjavná neprítomnosť významnejšej a 

organizovanej vintage skupiny, resp. subkultúry, ma priviedli k téme vintage ako 

módneho javu.  

 

 

2.4 Plán výskumu 

Výskum bol zahájený nahliadnutím do problematiky prostredníctvom toho, ako 

o jave pojednávajú médiá, špecializovaná populárno-náučná literatúra a odborné články. 

Ďalším krokom bolo pozorovanie spojené s pološtruktúrovanými rozhovormi. Ich 

použitie paralelne s hlbším, podrobnejším štúdiom dokumentov a virtuálnych zdrojov 

umožnilo potvrdzovať alebo vyvracať priebežné zistenia, nachádzať v dátach 

pravidelnosti a porovnávať údaje z jednotlivých častí výskumu. Pre kvalitatívny výskum 

je prekrývanie či striedanie fáz typické [Hendl 2008: 144]. Interakcia vybraných metód 

a priebežná analýza získavaných údajov pomáhajú k rozvíjaniu zistených skutočností 

v určitých prípadoch efektívnejšie, než keby nasledovali v prísnom poradí za sebou 

[Hendl 2008: 144].  
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Na úspešné zodpovedanie teoretických a výskumných otázok ako i zvýšenie 

kvality a validity výskumu som použila triangulačné techniky. Pod pojmom triangulácia 

sa vo všeobecnosti myslí „... kombinace různých metod, různých výzkumníků, 

rozdílných zkoumaných skupin nebo osob, rozdílných lokálních a časových okolností 

a teoretických perspektiv, jež se uplatňují při zkoumání určitého jevu“ [Hendl 2008: 

147]. Pri výskume vintage obliekania som zvolila tzv. metodologickú trianguláciu 

[Hendl 2008: 147] v podobe kombinácie pozorovania, rozhovoru a štúdia dokumentov 

a tzv. dátovú trianguláciu [Hendl 2008: 147], konkrétne súčasné využitie poznámok 

z terénu, fotografických snímok, audio nahrávok i rôznych typov dokumentov. 

 

 

2.5 Štúdium dokumentov 

Dokumenty použité vo výskume možno rozdeliť do dvoch skupín. Prvý súbor 

tvoria odborné zdroje z oblasti sociológie, teórie módy a dejín módy, z ktorých som 

čerpala poznatky o koncepte vintage i o móde vo všeobecnosti a opierala o ne svoje 

tvrdenia. Druhá skupina zahŕňa podklady, teda analyzované výstupy českých médií, 

zahraničnú populárno-náučnú literatúru na tému vintage obliekania a české i zahraničné 

internetové príspevky. Analogicky je rozdelený zoznam literatúry na konci práce. 

Citácie v texte analýzy sú formálne odlíšené: u citácií z odborných prác nie je použité 

zvýraznenie kurzívou, u citácií z podkladov (rovnako i z úryvkov rozhovorov) áno. 

Počas výskumu som často pracovala s textami v anglickom jazyku, pochádzajúcimi 

z krajín euroatlantického okruhu. Pri citovaní v analytickej časti práce som použila 

vlastné preklady. Zahraničné štúdie bývajú zasadené do miestneho kontextu a možno 

predpokladať, že tamojšie podmienky javu sa od českých líšia. Tieto materiály som 

preto využívala na porovnanie so zisteniami z rozhovorov a pozorovaní a na rozšírenie 

znalostí o jave v jeho pestrosti.  

 

 

2.6 Výber respondentov 

Pri výbere respondentov som zvolila nepravdepodobnostný typ výberu úsudkom. 

Zistenia z predvýskumu signalizovali, že vintage v súčasnej miestnej podobe 

nepredstavuje konzistentný životný štýl. Jeho priaznivci niekedy navštevujú 
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špecializované obchody alebo zaradia do svojho šatníka staré oblečenie získané od 

rodinných príslušníkov, priateľov či známych, významnejšie sa však na jeho základe 

neprofilujú. S vysokou pravdepodobnosťou možno v ČR nájsť aj jedincov, pre ktorých 

vintage znamená podstatne viac než záľubu, bolo by však náročné zistiť, aký podiel 

populácie predstavujú. Ďalším aspektom je jeho zamieňanie s „retro“ a „second-hand“ 

oblečením. Nezriedka sa stáva, že jedinec kúpi odevný kus z minulej sezóny v predajni 

„second-hand“, zlúči ho so starým i novým šatstvom a výsledok nazýva „vintage“. 

V istom zmysle opačným prípadom je používanie starých odevov a súčasná neznalosť 

konceptu vintage.16  

 

Podľa počiatočných zistení teda voči javu existuje v populácii široká škála 

postojov - od ignorovania cez občasné využívanie až po skutočné nadšenie. Z toho 

dôvodu sa získanie vzorky respondentov, reprezentatívnej vzhľadom na toto spektrum, 

ukazovalo ako veľmi náročné. Kontaktovanie „intenzívnych“ prívržencov som vylúčila 

z dôvodu nedisponovania vhodnou sociálnou sieťou. Ponúkala sa možnosť oslovovať 

zákazníkov vintage predajní, aj tu však vyvstali isté výhrady. Z doposiaľ získaných 

skúseností totiž vyplynulo, že zákazníkmi sú často skôr náhodne okoloidúci či turisti, 

teda „povrchní“ priaznivci, ktorí by pravdepodobne nedokázali poskytnúť relevantné 

informácie. Navyše rozoznať v predajniach prívržencov naplno oddaných konceptu od 

„inštinktívne“ nakupujúcich prostredníctvom ich vonkajšieho vzhľadu môže 

predstavovať pre módneho laika vysoko problematickú úlohu. Dôležitým znakom 

vintage oblečenia je síce jeho vek, no ten nemusí byť na prvý pohľad zrejmý. Ak sa 

nejedná o odev, ktorý je z pohľadu súčasného obliekania vyslovene „out“, mnohokrát 

pre nezainteresovanú osobu nie je jednoduché odlíšiť vintage od bežného oblečenia. 

Ďalším faktorom možného pochybenia je vysoký nárast popularity „retro“ oblečenia (t.j. 

nového oblečenia, napodobňujúceho odevné štýly minulosti) v súčasnom odievaní. Po 

zvážení všetkých skutočností sa výber spomedzi zákazníkov špecializovaných 

obchodov javil ako nevhodný. Namiesto nich som za respondentov v nasledujúcej štúdii 

                                                           
16 Nosenie starého či second-hand oblečenia je pomerne časté, avšak daní jedinci nemusia poznať vintage 

ani považovať sa za jeho priaznivcov. Predmet tejto práce súvisí s vintage ako „nálepkou“, ktorou aktéri 

označujú spôsob svojho obliekania a spájajú s tým isté hodnoty, významy. Preto zákazníci obchodov 

second-hand, ktorí pojem „vintage“ nepoznajú, nepatria do oblasti jej záujmu. 
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zvolila zamestnancov týchto predajní. Možno u nich očakávať zasvätenosť do 

problematiky, pohľad zvnútra, relatívne ucelené predstavy o zákazníkoch i osobný 

záujem o vintage. Pretože tento faktor figuroval v nasledovnom výskume ako pevné 

kritérium pre zaradenie jedinca do výberu, žiadalo sa zohľadniť eventuálne skreslenie 

spôsobené „nadšením“ z ich strany (tzv. celebratory talk [Crewe, Gregson a Brooks 

2003: 64]). Celkom sa mu vyhnúť by však bolo bývalo náročné, ak nie nemožné, keďže 

moje úsilie smerovalo k získaniu hĺbkových informácií o marginálnej oblasti 

spoločenského života. Výroky respondentov som preto overovala pomocou triangulácie 

– súčasným použitím pozorovania a štúdiom dokumentov.  

 

Pri rozhodovaní o výbere boli zohľadnené teoretické a výskumné otázky [Hendl 

2008: 151]. Vintage obchody z ich hľadiska nielenže náležia do sféry módy, ale 

pomáhajú ju vytvárať. Predavači a predavačky sa dennodenne pohybujú v prostredí 

bohatom na hmotné objekty módy i jej symbolické významy, preto rozhovory s nimi 

môžu priniesť dôležité postrehy, na ktoré by samo pozorovanie nestačilo. Výskum bol 

realizovaný v piatich obchodoch v rámci mestských častí Praha 1 a Praha 3. Predajne 

špecializované na vintage oblečenie sú v Českej republike (takmer) výlučne 

záležitosťou hlavného mesta, predovšetkým jej centra. Toto vychýlenie som 

nepovažovala za prekážku, keďže výskumný zámer pozostával z pochopenia 

a hĺbkového preniknutia do fenoménu, nie informovania o jeho štatistických 

charakteristikách.  

 

Výberový súbor na začiatku výskumu zahŕňal šiestich respondentov – piatich 

predavačiek a jedného predavača z piatich rôznych vintage predajní, situovaných v 

oblasti Praha 1 a Praha 3. Respondenti sú obyvatelia Prahy, vo veku 18 – 40 rokov. Iba 

dvaja z nich sú pôvodom z Českej republiky; ostatní sú tu dlhodobo usadení, no 

pochádzajú z iných európskych krajín (Slovenská republika, Rusko, Veľká Británia). 

Tento fakt môže vzbudiť pochybnosti o výpovednej hodnote ich tvrdení z hľadiska 

lokálneho kontextu, zdá sa však, že vysoký podiel cudzincov je pre fenomén vintage 

v ČR príznačný. Počet respondentov som prispôsobila časovým možnostiam a zásade 

voliť prípady, „... které pokryjí požadované minimum, protože nikdy nezískáme tolik 

informací, kolik potřebujeme“ [Hendl 2008: 151]. V prípade potreby rozširovania 

výberu by bolo bývalo možné využiť metódu snehovej gule alebo osloviť 
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predavačov/predavačky z ďalších predajní. Priebežná analýza dát z rozhovorov však 

ukazovala, že pojmy, kategórie i vzťahy, o ktorých sa respondenti vo svojich 

výpovediach zmieňovali, sú do značnej miery podobné. 

 

 

2.7 Rozhovory 

Rozhovory prebiehali v predajniach počas pracovnej doby, predpoludním alebo 

popoludní, s trvaním v rozmedzí približne 45 minút až 2 hodiny. Komunikačným 

jazykom bola vo všetkých prípadoch čeština, resp. slovenčina. Šlo o pološtruktúrované 

rozhovory, ktorých línia smerovala k zodpovedaniu výskumných a následne 

všeobecnejších teoretických otázok. Otázky v interview boli koncipované čo 

najotvorenejšie a respondentom bol ponechaný priestor na vlastné pripomienky. Obsah 

rozhovorov bol nahrávaný na záznamové médium. 

 

 

2.8 Pozorovanie 

Keďže interview sa konali priamo v predajniach, súčasne s nimi prebiehalo 

i nezúčastnené pozorovanie. Medzi pozorované javy patrilo správanie zákazníkov, ich 

interakcie medzi sebou i s personálom, zaobchádzanie s konkrétnymi objektmi a 

spôsob, akým obchody prezentujú koncept vintage zákazníkovi prostredníctvom 

zariadenia prostredia, usporiadania predmetov a celkovej atmosféry. Pozorovanie sa 

uskutočnilo vždy pred začiatkom rozhovoru i po jeho ukončení z dôvodu revízie dát 

vo svetle získaných informácií. Výsledné údaje zahŕňajú terénne poznámky i fotografie.  

 

 

2.9 Ukončenie výskumu a návrat do terénu 

Po predbežnom ukončení fázy rozhovorov a pozorovaní nasledovala analýza 

zozbieraných dát spoločne s opätovným, podrobnejším štúdiom dokumentov. Výsledné 

údaje zarámované do teoretickej koncepcie poukazovali na pomerne zhodné výsledky, 

preto som návrat do terénu s cieľom ďalšieho zberu dát už nepodnikala. Výskum otvoril 
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viaceré témy, ktoré sa môžu stať predmetom ďalších bádaní, avšak pre účely svojej 

práce som množstvo materiálu i jeho konzistenciu zhodnotila ako postačujúce.  
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3. Analytická časť 

Na základe dvojice teoretických otázok práce (viď podkapitola 2.2) je analýza 

rozdelená do dvoch častí. V prvej časti (podkapitoly 3.1 – 3.4) vychádzam 

z Lipovetskeho teórie módy, v nadväznosti na ktorú interpretujem súčasný fenomén 

vintage obliekania v Českej republike ako módny jav. Druhá časť (podkapitoly 3.5 – 

3.8) je venovaná charakteristikám konceptu vintage v pozícii módneho znaku v zmysle 

semiologického výkladu módneho systému podľa Rolanda Barthesa. Radenie 

podkapitol sleduje logiku výskumných otázok opísaných v časti 2.2. Záver každej 

podkapitoly obsahuje krátku rekapituláciu. 

 

 

3.1 Rámec a pravidlá vintage obliekania 

Lipovetsky tvrdí, že móda, či už sa jedná o jej masovú variantu alebo o tzv. 

marginálne módy, vždy jedincovi vymedzuje určité hranice, ktoré nesmie prekročiť; 

v opačnom prípade nasledujú sankcie [Lipovetsky 2010: 52]. Ak vintage skutočne 

možno považovať za módny jav, potom neposkytuje svojim nasledovníkom absolútnu 

slobodu, ale vytyčuje im rámec, v ktorom sa musia udržať. Cieľom podkapitoly 3.1 je 

vymedziť tento rámec v podobe symbolickej kategórie vintage, a to dvojakým 

spôsobom: definovaním vlastností predmetov, ktoré sem z pohľadu respondentov či 

médií náležia, a určením pravidiel dodržiavaných pri modelovaní daného vzhľadu.  

 

 

3.1.1 Vymedzenie materiálnej kategórie „vintage“  

Pojem „vintage“ pôvodne pochádza z oblasti someliérstva, kde označuje kvalitné 

víno, pochádzajúce zo špecifickej oblasti či vynikajúceho ročníku [DeLong, Helnemann 

a Relley 2005: 23]. Postupne sa rozšíril i do iných sfér života, napr. na označenie 

automobilov alebo šiat [DeLong, Helnemann a Relley 2005: 23]. V súvislosti 

s oblečením označuje odevy vyrobené vo viac či menej vzdialenej minulosti, ktoré sú 

dnes opätovne predávané a využívané [Gladigau 2008: 8]. Kritérium veku nie je presne 

definované odborníkmi, médiami ani respondentmi. Naopak, zdá sa, že neexistuje 

žiadna kanonická definícia vintage oblečenia. Mnohokrát, najmä v médiách, sa 
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vyskytuje pomerne voľné zaobchádzanie s daným pojmom [Palmer 2004: 200] i jeho 

zamieňanie s výrazmi ako „retro“, „second-hand“ či „historická móda“17. Napríklad:  

„Je to pojem pro vše, co je staršího původu nebo má takový design. Týká se to 

lampy po babičce stejně tak jako šatů Audrey Hepburn z 60. let“ (Topzine) 

[Patrovská 25. 6. 2010: online]; 

„...styl vintage: opotřebovaný, opraný a záměrně poškozený oděv ...“ (Lidové 

noviny) [Máchalová 17. 4. 2010: online];18  

„Když nám dochází fantazie a nemůžeme vymyslet nic nápaditého, nejjednodušší 

je obrátit se na vintage. Jen malinký doplněk s nádechem retra promění celý 

outfit a můžeme vyrážet do ulic“ (Topzine) [Patrovská 25. 6. 2010: online]. 

K relatívne svojvoľnému používaniu terminológie prispieva aj internet. Webové 

obchody neraz zaraďujú do kategórie „vintage“ predmety najrôznejšieho veku a 

pôvodu. Okrem toho nejasnosť kategórie nemalým podielom zvyšuje i samotný čas – to, 

čo je dnes široko dostupnou komoditou, o pár rokov možno bude patriť do 

„exkluzívnej“ kategórie „vintage“ [Palmer 2004: 200].  

 

Niektorí respondenti vyjadrili pomerne ucelené predstavy o časovom ohraničení 

veku vintage objektov („... vintage, to znamená oblečení z dvacátých až osmdesátých 

let. Starší už jsou antique a modernější už nejsou vintage. Tak do osmdesátých, 

osmdesát devět …“ (Ema)), podobne presné vymedzenie sa však vyskytuje skôr 

zriedkavo. Hraničné body spektra názorov opýtaných predstavujú odpovede Martiny 

a Ivana. Zatiaľčo Martina definovala vintage ako „... oblečení prověřený časem ...“ 

(Martina) (čo znamená, že sa môže jednať o dva roky starý predmet, ktorý by ostatní 

pomenovali skôr ako „second-hand“), Ivan tvrdí, že kus odevu musí byť minimálne 

päťdesiat rokov starý, aby si zaslúžil značku „vintage“. Názory ostatných respondentov 

sa pohybujú niekde uprostred. Pre viacerých je kategória mierne zahmlená („... to sú 

také dobové veci. Ako máš starožitnosti, tak tiež to nemáš ohraničené. [...] Také dobové 

staré veci, že 50. roky, 60., 70., aj 80., 90. [...] také staršie no ...“ (Nina)). Rozdiely 

spočívajú naoko iba v detailoch, no ich význam by nebolo dobré podceniť. Práve ony 

totiž signalizujú ohybné hranice vintage ako určitého štýlu. Inými slovami, aktér si do 

                                                           
17 „Antique“ [DeLong, Helnemann a Relley 2005: 23]. 
18 Vintage oblečenie nemusí byť už použité – neraz sa jedná o zachované kusy vo výbornom stave. 
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značnej miery sám zvolí, čo do kategórie zaradí, voči čomu sa naopak vymedzí a z toho 

potom prakticky vychádza - vytvára svoj vlastný koncept vintage. 

 

Vzhľadom na nejednotnosť priamych definícií od respondentov som 

k vymedzeniu kategórie pristúpila z opačnej strany  - zisťovaním, do opozície voči 

čomu vintage stavajú. Z hľadiska materiálnych obsahov som v analyzovaných 

výpovediach zaznamenala dva takéto javy – „retro“ a „second-hand“. Pojem „retro“ 

označuje nové oblečenie (resp. vyrobené po roku 1980), napodobňujúce vybraný štýl 

minulosti [Bromley, Wojciechowska 2008: 6]. Retro odevy sú podľa respondentov v 

súčasnosti pomerne rozšírené a stretávajú sa s obľubou i v českej populácii, chýba im 

však originalita vintage, získaná vekom.  

„... [vintage, T. H.] jsou […] originály. [...] když mají v Háemku teď nějakou 

kolekci retro [ ...], tohleto není vintage“ (Veronika).  

Opýtaní predavači pozorujú, že retro oblečenie dnes priam zaplavilo trh, čo na jednej 

strane síce pomáha vintage popularizovať, dochádza však pri tom k ich mylnému 

stotožňovaniu a následne i k znehodnoteniu druhej zmienenej kategórie. Jej ozajstní, 

naplno oddaní priaznivci sa od retro údajne skôr dištancujú. Vintage oblečenie považujú 

síce za ťažšie zohnateľné i nositeľné, avšak za kvalitnejšie a predovšetkým za pôvodné. 

Podmienka originality odevného kusu naznačuje prítomnosť konceptu autenticity vo 

vintage.  

„Vždycky jsem chtěla originál. Tak jsem to hledala, dlouho jsem to hledala. […] 

Když je něco kopie a je od toho i originál, tak proč? To je jako antique a Ikea. 

To není správný. [...] ti lidi, co mají rádi vintage, tak to chtěj, že to bude 

originál. A když to není originál, tak už to není ono“ (Ema). 

 

Slovo „second-hand“ vo všeobecnosti označuje použité oblečenie [Mackenzie 

2010: 136]. Oproti nemu je vintage zvyčajne staršie (second-hand zahŕňa i odevy 

vyrobené v minulej sezóne) a nie nutne použité oblečenie, ktoré je považované 

predovšetkým za unikátny kus, výnimočne zachovaný z minulej doby.  

„Vintage je originálnější tím, že tady máte starý věci a že je to […] úplně jinej 

styl. V sekáči, [...] tam jsou věci […] každodenní, jako se nosí teď.  […] Třeba 

koupíte tady starou bundu a nikde jinde už to nenajdete. […] zeptají se tě, kdes 

to koupil, tak řekneš, no, ve vintage, a už to nikdo nekoupí. Takže fakt jste 
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originální, když máte věci [...] vod tady […]. Takže vintage je prestižnější. A je i 

dražší. Protože je to originál a je to starý“ (Veronika). 

Zatiaľčo odevy „second-hand“ bývajú dodnes stigmatizované ako druhoradý tovar, 

oblečenie vintage získalo známku exkluzivity a módnej nadradenosti [Mackenzie 2010: 

136]. Originalita a výlučnosť sú pre mnohých jeho priaznivcov kľúčové. Pre získanie 

jedinečného predmetu sú ochotní stráviť množstvo času v predajniach s použitým 

a charitatívnym tovarom, požiadať oň svojich bližších i vzdialenejších príbuzných 

a známych, dokonca vydať pomerne vysokú finančnú čiastku v špecializovaných 

vintage obchodoch. Pre unikátnosť kusu i jeho historickú hodnotu je cena vintage neraz 

vyššia než u nového oblečenia, aj keď to nemusí byť pravidlom [Mackenzie 2010: 137].  

 

 

3.1.2 Pravidlá vintage obliekania 

Ak zrekapitulujeme doposiaľ uvedené zásady na zaradenie odevného objektu do 

kategórie „vintage“ - oblečenie staré, pôvodné a čo najunikátnejšie - vidíme, že  je 

značne široká, takže obsiahne veľké množstvo šiat najrôznejšieho typu, tvaru, štýlu, 

veku i pôvodu. Ak by sme normy pomenovania predmetov „vintage“ obmedzili na 

kategórie veku a jedinečnosti kusu, bolo by ich možné považovať za značne 

rozvoľnené, ba takmer neprítomné a interpretovať vintage ako módny fenomén 

s určitými hranicami by bolo dosť problematické. Túto domnienku zdanlivo 

potvrdzovali niektorí respondenti odmietnutím existencie pravidiel vo vintage: 

„Myslím, že pravidlá tam nie sú. Človek si môže robiť, čo chce. [...] Podľa mňa 

sa to definuje len tými obchodmi. Máš vintage obchod, máš tam staré veci 

a môžeš si obliecť, čo chceš“ (Nina). 

Štýl vintage by v takom prípade poskytoval svojim nositeľom tak rozsiahlu slobodu vo 

výbere odevu i v spôsobe jeho použitia, že výsledný model by bol prakticky takmer 

neodlíšiteľný od iných spôsobov obliekania. Vintage však (minimálne) z pohľadu 

svojich priaznivcov skutočne je odlišný. Jeho autonómnosť zaručujú dve pravidlá, ktoré 

som pomenovala zákonom eklektizmu a zákonom štýlu. Ich existencia nie je na prvý 

pohľad zjavná, skôr naopak - býva nepriamo zamlčovaná. Situáciu dobre ilustruje 

výpoveď Kláry:  
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T: „Existujú tam nejaké pravidlá?“ K: „Já myslím, že nejsou. Ale […] já jsem se 

nikdy neřídila nějakými trendy nebo něčím takovým. Ač bych asi měla. Ale 

z mýho pohledu asi ani ne. Já myslím, že tam je […] jedno, co si člověk vezme. 

Tak jako jasný, vždyť je spousta lidí, kteří nemají žádnej vkus a neumí to skloubit 

dohromady a pak to vypadá příšerně“ (Klára) . 

Rovnako i ostatní respondenti pri priamej otázke na pravidlá reagovali odmietnutím 

prítomnosti akýchkoľvek zákazov či príkazov a deklarovaním slobody, spočívajúcej v 

úplne voľnom výbere. Zároveň sa však v ich výpovediach opakovane objavovalo 

upozornenie, že vintage nie je určené pre každého, že vo vintage treba „vedieť, ako na 

to“. Ako je možné túto kontradiktórnosť interpretovať? Zdanlivý protiklad poukazuje na 

dve skutočnosti: (a) pre priaznivcov vintage je nesmierne dôležitý pojem slobody (s 

ktorým často operujú). Tú im vintage údajne poskytuje tým, že predstavuje alternatívu 

voči „otrockému počúvaniu diktátu módnych reťazcov“, pozorovanom vo väčšinovej 

spoločnosti.19 Pritom si však nemusia uvedomovať, že (b) aj vo vintage existujú 

pravidlá, dodávajúce vzhľadu zmysel a zaraďujúce ho do pomyselnej triedy. Zabudnutie 

na ne vzniká v dôsledku ich nejasnej povahy: sú viac tušené než zreteľne dané, navyše 

respondentmi zvnútornené, považované za samozrejmé. Nadobúdajú skôr formu 

akýchsi dlhodobých, všeobecných noriem, cieľov, hodnôt, čo môže zastrieť ich 

imperatívny charakter. Napriek tomu sa ich pokúsim podrobnejšie analyzovať, pretože 

aj vďaka nim (a uznávaniu spoločného rámca, ktorý vymedzujú) je možné vintage 

zaradiť do sféry módy v zmysle teórie Gillesa Lipovetskeho. Pravidlá vintage 

obliekania som sformulovala do dvoch všeobecnejších zákonov: zákonu eklektizmu 

a zákonu štýlu. 

 

 

3.1.3 Zákon eklektizmu  

Termín eklektizmus označuje „přístup, který nestaví na vlastním novém přínosu 

ani nenavazuje jen na jeden vyhraněný myšlenkový či umělecký podnět, ale vybírá si to, 

co mu vyhovuje z různých předloh, a tyto prvky pak spojuje ve více či méně jednotném 

celku“ [Petráčková a Kraus et al. 1995: 187]. Dlho vyvolával negatívne konotácie, 

vývoj postmodernej spoločnosti (obzvlášť postmodernej módy) však naznačuje jeho 

                                                           
19 Téme slobody vo vintage je venovaná samostatná podkapitola 3.2, viď nižšie.  
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postupnú rehabilitáciu [Lipovetsky 2010: 182]. V súvislosti s vintage ho používam na 

označenie (respondentmi naznačovanej) schopnosti sofistikovaného výberu, založeného 

na vypestovanom osobnom vkuse jedinca.  

„… těch hader, takhle na burze […] je strašně moc. Akorát zase to musíte 

vybírat se vkusem […] těžko si vezmete nějaký tesilový kalhoty nebo nějakej 

voblek …“ (Martina). 

Zákon eklektizmu teda prikazuje zvoliť z rozsiahlej palety oblečenia minulých ér 

vhodný kus, spĺňajúci kritéria vymedzenej kategórie: predmet nielen starý, ale 

i unikátny, autentický, originálny. 

 

Pre členov dnešných konzumných spoločností predstavuje možnosť slobodnej 

voľby zásadný koncept. Akékoľvek obmedzenie či vzdanie sa niečoho je prudko 

odmietané, výber je však zároveň vnímaný ako stále komplikovanejší [Bauman 2002: 

140]. Správne sa rozhodnúť v množstve ponúkaného tovaru a zorientovať na súčasnej 

burze názorov, sa stáva umením. V tomto kontexte eklektický charakter vintage 

vystihuje súčasnú dobu a môže byť považovaný za ideálny prostriedok pri budovaní 

vonkajšieho imidžu práve pre svoju obrovskú rozmanitosť:  

„Mn ě se líbí od každýho něco. Já jsem vždycky i byla taková […]. Stejně, jako 

když jsem otevírala ten obchod, tak spousta lidí mi říkala: ‚Hele, ty to budeš mít 

v tom svém stylu‘. Ale já jsem nikdy neměla svůj vlastní styl. Mně se vždycky 

líbilo jak tohle elegantní, tak tohle lehce kýčovitý, taky tohle ryze jako pánský 

styl. Mně se […] líbilo všechno […]. Jako stylově. To je stejně jako o muzice. Já 

nemůžu říct o sobě, že poslouchám tohle nebo tohle. Já poslouchám všechno, ale 

přesto jsem strašně vybíravá“ (Klára). 

 

 

3.1.4 Zákon štýlu 

Virginia Postrel sa v knihe Substance of Style zaoberá premenou estetických 

kritérií na prahu 21. storočia [Postrel 2003 citované podľa DeLong, Helnemann a Relley 

2005: 24]. Tradične uznávané faktory primeraného vzhľadu – trieda, vek, stav, status, 

pohlavie – sú dnes značne oslabené; nahradila ich kategória „look“ [Lipovetsky 2010: 

186]. Namiesto uniformného dodržiavania noriem v sfére obliekania a celkového 
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vonkajšieho vzhľadu dnes možno pozorovať koexistenciu rôznych odevných štýlov 

v duchu hesla „dnes podľa mňa“ [Postrel 2003: 9 citované podľa DeLong, Helnemann a 

Relley 2005: 24]. Look je novým imperatívom dneška: nie je podstatné, aký štýl si 

človek vyberie, v prípade, že celkový výsledok je ohodnotený ako uspokojivý 

[Lipovetsky 2010]. „... dobrý dizajn dnes znamená skôr pomôcku pri budovaní osobnej 

identity jedinca než spoliehanie sa na univerzálny štandard“20 [DeLong, Helnemann a 

Relley 2005: 24]. Vo výpovediach respondentov som našla podobnú kategóriu 

vyjadrenú pojmom „štýl“: 

„… ten člověk musí trošku vědět, co má dělat. Musí mít ten styl. To potřebuje 

někoho, co ví, co dělá“ (Ema).  

Štýl podľa nich značí individuálnu schopnosť jedinca skombinovať kus vintage 

s ostatným oblečením – starým i novým - tak, že výsledkom nie je nesúrodá koláž, ale 

výrazný, harmonický, esteticky hodnotný celok. Iain Bromley a Dorota Wojciechowska, 

autori príručky Very Vintage, o úskaliach v používaní vintage oblečenia píšu: 

„V závislosti na požadovanom efekte je dôležité mať na pamäti, že kombinovanie 

rôznorodých materiálov [...] môže spôsobiť konflikt v štruktúre [...]. Šaty 

s perlami sa nemusia hodiť k skleneným náramkom. Niekedy vytvorenie silného 

vzhľadu spájanie prvkov vyžaduje. Dôležité je experimentovať“  [Bromley, 

Wojciechowska 2008: 168].    

Výroky respondentov i vyjadrenia autorov v populárno-náučných publikáciách 

nepriamo deklarujú, že sa nejedná o estetiku v tradičnom zmysle slova, skôr o záujem, 

kreativitu a individualizmus: 

„... nepríde sem niekto taký, že len tak si idem niečo kúpiť. Vidno, že sa 

zaujímajú. A nemusia byť vždy [...] nádherne oblečení, ale sú väčšinou takí 

štýloví“ (Nina). 

 

Parametre stanovené zákonom štýlu vo vintage splní iba „inteligentný 

spotrebiteľ“ [Palmer 2004: 200]. Nepísaným pravidlom je vedieť vhodne zosúladiť 

rozličné odevné štýly, materiály, farby, vzory a prispôsobiť odevný strih minulej éry 

telesným proporciám nového majiteľa (navyše bez použitia pomôcok bežných v 

minulosti, napr. korzetu) [DeLong, Helnemann a Relley 2005: 34]. „Unikátnosť vintage 

šiat je spojená s nižšou úrovňou štandardizácie veľkostí i s menším počtom príkladov či 

                                                           
20 Voľne preložené z anglického originálu, preklad T. H. 
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modelov v obliekaní ...“ [DeLong, Helnemann a Relley 2005: 34]. Zákon štýlu vyžaduje 

od jedinca prinajmenšom zbežný prehľad v histórii módy, ako i disponovanie 

schopnosťou eliminovať znaky pôvodného kontextu oblečenia a následne ho využiť 

nanovo [DeLong, Helnemann a Relley 2005: 24].  

 

Dôležitú súčasť vintage štýlu predstavuje prikázanie osobnej autenticity - byť čo 

najviac „samým sebou“. Prakticky to znamená, že jedinec dokáže modelovať svoj 

vzhľad tak, že celok vyjadrí identitu či aktuálne rozpoloženie svojho nositeľa. Slovami 

súčasnej filozofky Agnes Heller, „... autentickí ľudia sú ľudia, ktorí ostávajú verní 

svojím existenciálnym rozhodnutiam, ktorí sú ťahaní a nie tlačení, ktorí sú osobnosťami 

[Heller 1997: 227 citované podľa Palmer 2004: 202]. Požiadavka autenticity býva 

zdôrazňovaná hlavne v kontraste s masovými kolekciami, ktoré ponúka súčasný odevný 

trh. Konformita voči sortimentu globálnych módnych reťazcov môže byť vintage 

priaznivcami odmietaná natoľko, že jedinec radšej riskuje zavrhnutie početne väčšou 

časťou verejnosti, ktorá jeho úmyslu odlíšiť sa a vyjadriť svoju identitu pomocou 

oblečenia nerozumie. Toto úsilie na druhej strane môže priniesť zisk – uznanie v očiach 

módnych arbitrov. Vintage býva pre svoju náročnosť, ohromnú pestrosť a nie vždy 

očividnú rozpoznateľnosť považovaný za kategóriu vyhradenú pre znalcov [Mackenzie 

2010: 136]. Nicky Gregson, spoluautorka výskumnej štúdie Second-hand cultures, 

interpretuje vytváranie vintage vzhľadu ako „... obliekanie pre znalé publikum ...“ 

[Gregson, Brooks a Crewe 2001: 12 citované podľa DeLong, Helnemann a Relley 2005: 

24]. Odtiaľto pramení až vypätá forma štýlu, ktorú vo vintage možno nájsť - tzv. módne 

arbitérstvo [Lipovetsky 2010: 61], t.j. snaha splniť svojím zjavom parametre štýlu, no 

zároveň byť vždy o krok pred ostatnými [Simmel 2006: 113]. Nepochopenie 

konzervatívnej či neznalej väčšiny nie je priaznivcami vždy nevítané, skôr naopak – 

potvrdzuje totiž vizionárstvo jedinca. 

 

Zákon štýlu je paradoxný, pretože jeho obsahom je požiadavka riadiť sa sebou 

samým a nie pravidlami iných; tento ideál však prikazuje. Hlása odlíšenie a súčasne 

slúži ako prostriedok stotožnenia pre tých, čo ho uznávajú.21 Vintage (tak ako móda vo 

                                                           
21 Tendencia k individualizmu a tendencia k nápodobe sa v kategórii „štýlu“ snúbia presne tak, ako o tom 

písal Simmel už pred 100 rokmi [Simmel 2006]. „Štýl“ obsiahnutý vo vintage, tak možno považovať za 

výsostne moderný (a módny) jav. 
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všeobecnosti) diktuje, no činí tak jemne, skryto, takže jedinec si nie vždy uvedomuje, že 

podlieha určitým pravidlám alebo normám [Barthes 1983: 263]. Deklarovaná 

ľahostajnosť voči konkrétnym vzorom a príkazom vo výbere a kombinovaní šatstva na 

pohľad evokuje obrovskú slobodu pre indivíduum, čo môže ľahko zastrieť fakt, že 

v skutočnosti je mu ukladaná ešte náročnejšia úloha – vybrať si samostatne, no 

s ohľadom na štýl. Zdanlivo voľná kategória môže byť v skutočnosti tyranskejšia než 

nasledovanie väčšinových kritérií: keďže nie je pevne definovaná, prináša väčšie riziko 

zlyhania a neistotu úspešnej voľby.  

 

 

3.1.5 Identifikácia a nápodoba 

Špeciálnym prípadom, kedy vintage presne pomenúva a určuje akceptované 

a vylúčené obsahy, je v zahraničí existujúca subkultúra (napr. Nemecko, USA) [Jenß 

2004: 177]. Jej členovia intenzívne vyznávajú odevný štýl istého obdobia, napr. 50. 

rokov – tancujú swing, sledujú dobové filmy, organizujú pravidelné stretnutia 

a obliekajú sa výlučne do originálnych kusov oblečenia z danej éry. Zároveň veľmi 

prísne posudzujú, kto spĺňa podmienky na to, aby k nim patril: 

„T řeba v Americe […] nosí rovně to oblečení z padesátých let. Oni umí tančit 

swing. Výborně. A ti muži, […], i když jsou starí punkáči třeba a mají tetování 

všude, tak oni nosí celej oblek a vypadaj […] perfektně. Klobouky a kšandy a 

všechno. A jedna kamarádka mi říkala, že když tam jdeš, jseš holka a nemáš ten 

originál, tak […] to ne! […] A to je subkultura. Tam máte punk trošku, to 

oblečení, a rock´n roll, tam máte swing… a to je všechno spolu vintage“ (Ema). 

Podľa mojich pozorovaní v predajniach, výskumu na internete i rozhovorov s 

predavačmi vintage v Českej republike túto podobu nenadobudlo. Napriek tomu vo 

fenoméne možno nájsť prvky mimetizmu. Vzájomne zdieľané názory a hodnoty 

priaznivcov spájajú, hoci sa systematicky neorganizujú ani nevymedzujú ako 

subkultúra. Samotné vedomie existencie ľudí s podobným vkusom a zmýšľaním v ich 

živote znamená významný fakt: identifikujú sa s (fiktívnou) skupinou.  

 

Vymedzením materiálnej kategórie vintage ako originálneho a jedinečného 

oblečenia vyrobeného v minulosti, spolu s určením dvoch základných pravidiel jeho 
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používania - zákonom eklektizmu a zákonom štýlu – sú stanovené symbolické hranice 

fenoménu vintage obliekania. Tým je daná odpoveď na prvú výskumnú otázku: pravidlá 

sú prítomné a ich charakter symbolický, čo priaznivcom umožňuje vzájomnú nápodobu 

a hodnotenie. Táto skutočnosť dokazuje módnu podstatu javu v zmysle konceptu 

Gillesa Lipovetskeho. 

 

 

3.2 Sloboda, odlíšenie a estetický individualizmus vo vintage 

obliekaní 

3.2.1 Deklarácia slobody a individuality 

V jadre módy je obsiahnutá ľudská túžba vyjadriť seba samého prostredníctvom 

oblečenia, dať ostatným najavo príslušnosť k istému spoločenskému celku alebo naopak 

ukázať svoju nezávislosť a estetický individualizmus [Lipovetsky 2010: 59]. Oblečenie 

umožňuje vyjadriť emócie, nálady, hodnoty, vkus, životný štýl i osobnosť jedinca. 

Vďaka tomu vzniká v sfére obliekania hra na odlíšenie a jemné vyniknutie skryté 

v nuansách [Lipovetsky 2010: 44]. Opakom módy je z tohto uhla pohľadu uniforma, t.j. 

predpísaný typ oblečenia, ktorý nedovoľuje individuálne odchýlky, nositeľov 

homogenizuje a kladie na jednu úroveň. Odevný fenomén vintage síce vykazuje určité 

hranice (viď hore), svojimi prívržencami však nie je považovaný za uniformný jav. Jeho 

sloboda a pestrosť podľa nich spočíva v možnosti výberu z vysokého počtu objektov 

najrôznejšieho veku, tvaru, štýlu, strihu, farby či vzoru, navyše pripúšťa „... 

kombinovanie vintage odevov s novými, ako i vytváranie celku z rozličných štýlov 

a období“ [Palmer 2004: 198]. „Využívanie starého a nového oblečenia naraz umožňuje 

priaznivcovi vintage zastávať hodnoty minulosti i prítomnosti a získať výhodu 

rozšíreného výberu“ [DeLong, Helnemann a Relley 2005: 39]. Za predpokladu, že 

jedinec spĺňa kritériá vyššie spomínaného rámca (vedieť si eklekticky vybrať zo 

starých, originálnych vecí a štýlovo ich zladiť s inými kusmi oblečenia), je mu 

umožnené vybrať si odev spôsobom, aký sám uzná za vhodný, upraviť ho podľa seba, 

prekračovať hranice štýlov, kombinovať nové oblečenie so starým, napodobňovať 

rozličné, i dnes nepopulárne vzory či riadiť sa vlastnou invenciou. Pozorovanie 

v obchodoch potvrdilo výroky v článkoch i príručkách o vintage, ktoré vyzdvihujú 

estetický individualizmus v jave. Zákazníci i predavači v pozorovaných predajniach 



- 47 - 

 

 
 

uprednostňovali vo svojom obliekaní na pohľad najrôznejšie štýly. Voľný eklektizmus 

vo výbere, ako i používanie kusov oblečenia rôzneho veku či príslušnosti k historickej 

ére, boli zjavné. Podobné postrehy vyjadrovali i respondenti:  

„Lidi to kombinujou. Koupí si třeba takový šaty a ony jsou delší, tak je zkracujou 

a pak je mají s legínami. Anebo jsme tady měli noční košile a holky je nosily 

normálně jako trička. Takže si dají legíny, ještě nějaký tričko pod to a jedou“ 

(Veronika). 

Táto sloboda býva priaznivcami, médiami i odborníkmi obvykle zdôrazňovaná ako 

kľúčový prvok vintage (občas až agitujúcim spôsobom), a to najmä v opozícii voči 

ustálenému hierarchickému módnemu systému, v ktorom návrhári, značky a módne 

magazíny rozhodujú o pomerne jednotnom výzore pre danú sezónu, a v ktorom vždy 

jeden návrhár alebo jeden štýl aktuálne zastáva prestížnejšiu pozíciu než druhý 

[Lipovetsky 2010]. Vintage je oproti tomu vyzdvihovaný ako sféra bohatého výberu a 

rovnocennosti vďaka domnelej jedinečnosti objektov, ktoré sem patria:  

„Už sa viac nejedná o jeden štýl či rukopis jedného návrhára; jedná sa o stovky 

štýlov a tisíce návrhárov“ [Bardey 2002: 8 citované podľa Palmer 2004: 198]. 

 

Snaha osamostatniť sa od kolektívne zdieľaného výzoru je móde do istej miery 

vlastná.22 V asociácii so starým oblečením sa však legitímnym prvkom módy stala až 

v súčasnosti v podobe konceptu vintage, ktorý je v zahraničí (podľa módnych 

magazínov) pokladaný v prvom rade za znak individuality. V tomto význame sa stal i 

súčasťou masovej kultúry ako módna alternatíva voči novému tovaru [Palmer 2004: 

197]. Reklama na vintage (t.j. články o vintage v masmédiách, špecializované 

populárno-náučné publikácie) zvyčajne operuje s heslom slobody, t.j. nárok byť plne 

akceptovaným, oceneným vo svojej individualite a zároveň sa cítiť pohodlne v tom, čo 

si jedinec samostatne vyberie [Lipovetsky 2010: 218]. Vintage údajne zbavuje 

povinnosti nasledovať kolekcie aktuálnej módy za cenu nepohodlia či vnútorného 

nesúhlasu. Namiesto toho predstavuje možnosť byť sám sebou [Palmer 2004: 202]. 

Týmito heslami vintage obliekanie nesie i podporuje šírenie individualizmu, keď ho 

automaticky prezentuje ako hodnotu a túžbu každého moderného človeka. 

 

                                                           
22 Ako píše Simmel, móda sa vždy snaží byť napred a zároveň i rozšíriť sa masovo; v momente, keď sa jej 

to podarí, v danej podobe zaniká, pretože už viac neslúži ako prostriedok odlíšenia [Simmel 2006: 110]. 
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Domnievam sa, že respondenti sú touto rétorikou čiastočne ovplyvnení, pretože 

v ich vyjadreniach sa opakovane vyskytovali témy voľnosti, samostatnej voľby, 

autenticity, snahy o odlíšenie a tvorivý prístup. Vintage je podľa ich slov záležitosťou 

vlastného rozhodnutia každého človeka:  

„To je jenom styl jako cokoliv. Můžeš poslouchat tu hudbu nebo můžeš takhlenc 

tančit. Nebo nemusíš“ (Ema). 

Vďaka tejto slobode môže jedinec vyslať svetu prostredníctvom oblečenia ľubovoľné, 

suverénne posolstvo a prejaviť známky svojej identity – pôvod, postoje, hodnoty, 

jedinečnú osobnosť, charakteristiky, schopnosti, vnímanie samého seba [DeLong, 

Helnemann a Relley 2005: 38]. Prostredníctvom oblečenia nielen vyjadrujeme, ale aj 

stále nanovo vytvárame seba samých. V ponímaní vintage je toto obzvlášť 

zvýrazňované. Catherine Bardey, autorka príručky Wearing Vintage (2002) píše, že 

praktické vyznávanie vintage znamená byť svojím vlastným módnym návrhárom, 

pretože jedinec musí vytvoriť model výberom a kombináciou objektov zo širokej palety 

odevných štýlov, vrátane tých dnešných, a vytvoriť pomocou nich pre seba novú, 

jedinečnú identitu [Bardey 2002 citované podľa DeLong, Helnemann a Relley 2005: 

34]. V relatívne konzervatívnej spoločnosti môže slúžiť ako pomôcka pre tých, ktorí 

odmietajú vonkajší tlak na uniformitu a chcú sa prostredníctvom oblečenia vyjadriť - i 

za cenu nepochopenia či kritiky zo strany svojho okolia.  

„A pak jsou lidi, kteří si jdou […]  tou svou cestou, […] že si nosí co chtěj. Tak 

já třeba taky […] mám […] krajkovaný šaty, […] jednou si k tomu vezmu 

podpatky, jednou si k tomu vezmu konverze a jednou si k tomu vezmu martinsky 

[…]. A lidi mi říkaj: ‚Ježíš, to já bych si k tomu nevzala!‘ Ale já řeknu: ‚No ale 

já si to k tomu vezmu‘“ (Martina). 

 

 

3.2.2 Túžba po odlíšení a estetický individualizmus  

Sloboda a individualita sú spojené s vedomým úsilím o odlíšenie. Respondenti (i 

médiá) považujú originalitu za jednu z hlavných i pôvodných motivácií pre nosenie 

vintage oblečenia: 
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„To je něco jako reakce na ty, co všechno mají stejný. A já vím i z Anglie, že 

hodně lidí vypadá stejně a nosí to stejný oblečení. A to už je viditelný, že ti lidi 

nechtějí být takhlenc. […] chtějí být originál“ (Ema). 

V súčasnom obliekaní môže byť vintage využitý ako prostriedok odlíšenia, a to ako 

v rámci okruhu priaznivcov, tak i od ostatnej populácie, „… pretože na rozdiel od 

súčasného masovo produkovaného oblečenia u vintage odevu je omnoho 

pravdepodobnejšie, že je jediný svojho druhu“ [DeLong, Helnemann a Relley 2005: 

26]. Kým vintage nie je veľmi rozšíreným štýlom, možno ho využiť ako osobnú 

exkluzívnu značku. Na tento účel slúži i viacerým známym osobnostiam, pre ktoré 

znamená významný prvok sebaprezentácie [Dubin a Berman 2000: 13 citované podľa 

DeLong, Helnemann a Relley 2005: 25]. Masovou popularizáciou však môže 

nadobudnúť imperatívnu povahu, a to premenou do podoby módneho znaku [Barthes 

1983]. 

 

Zatiaľčo v zahraničí je vintage legitímnou súčasťou módy [Mackenzie 2010: 

137], v Českej republike podľa respondentov stále zastáva pozíciu akejsi alternatívy. 

Jeho priaznivci sa snažia systematicky odlišovať od časti populácie, ktorú považujú za 

nevedomú, konformnú, bez záujmu o módu, zameranú na prestíž (napr. vďaka známym 

odevným značkám). Česká spoločnosť sa z pohľadu respondenta, t.j. osoby pohybujúcej 

sa v marginálnej oblasti tunajšej módy, v obliekaní vyznačuje na jednej strane 

konzervativizmom („Jsou takový usedlý.  Hlavně ty mladý holky jsou takový usedlý. Já 

myslím, že se to […] zlepšuje, ale stejně džíny vedou. Každý má džíny - tričko, džíny – 

halenka“ (Martina)), na druhej strane neofíliou v oblasti konzumu. Predavači 

v priebehu rozhovorov opakovane poukazovali na strach potenciálnych zákazníkov 

kúpiť predmet, ktorý sa v ich očiach výraznejšie odlišuje od bežne noseného oblečenia.  

„A pak že se koukají na to, jak působí na ně okolí. Třeba oni si v tom můžou i 

připadat dobře, může se jim to líbit, ale říkají si: ‚Ježišmarjá, co oni na mně 

tamhle řeknou?‘ Myslím si, že tady v Čechách je to takovej trend, že lidi […] 

koukají na to, co o nich řeknou ostatní“ (Klára). 

Často im údajne neprekáža vzhľad kusu (ktorý sa neraz podobá dnešnej móde), skôr 

samotný fakt, že ho získali v second-hand alebo vintage obchode. Ak je v spoločnosti 

uznávaná prestíž nových predmetov, logickú prekážku v nosení použitého odevu 
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predstavuje domnienka, že používanie second-hand oblečenia vzbudí negatívne reakcie 

okolia.  

„Tady ty lidi se za to furt […] styděj. […] většinou neřeknou, […] že si to koupili 

v sekáči. Nebo jim to říkají v práci, že: ‚Jó, ty si byla v tý hadrárně, zase máš 

něco po někom‘. Je to takový povrchní hrozně, Češi, […] v tomhle“ (Martina).  

 

Respondenti sa voči podobným názorom zreteľne kriticky vymedzujú. Prekáža 

im nezáujem o módu („Když oni mají zájem o Kenvelo, tak to není móda. To je něco 

jinýho. To je jenom oblečení. Jim to prodaj, lidi to nosej a myslí si, že to je v módě. […] 

To jsou jiní lidi“ (Ema)), ustálené, strnulé vzory v obliekaní a strach vyčnievať („Když 

už jsou takový usazený, že si říkaj, že ‚Nevím, jestli se to hodí do práce, nebo jestli tam 

na mně budou koukat, […] to se mi ve škole budou smát, a v práci, a je to divný‘. To je 

fakt hrozný. Takový zajetý prostě“ (Martina) ), až akási lenivosť, ktorú v českom 

obliekaní pozorujú („Ale mně přijde, že v Český republice se lidi nechtěj zas tak moc 

hezky oblíkat. […] Že tady většina […] lidí se oblíká […] pohodlně, normálně a kupovat 

vintage oblečení je proto pro ně zbytečné“ (Veronika)). Na druhú stranu, voči 

konkrétnym odevným objektom spravidla neprotestujú. Keďže aj vintage zahŕňa 

najrozličnejšie značky, štýly, farby, kombinácie, strihy, materiály, jeho priaznivci 

neodsudzujú žiadny kus oblečenia - pod podmienkou, že je vybraný s vkusom, 

záujmom, snahou experimentovať, tvoriť, vyjadrovať sa. Uznávajú najrôznejšie typy 

vzhľadu. Cieľom je predovšetkým byť iný, preto je im snaha napodobňovať väčšinové 

štýly a obliekať sa konformne s ostatkom spoločnosti, cudzia. Vintage síce nie je vždy 

ľahké navonok odlíšiť od bežného oblečenia, pre priaznivcov je však dôležité samotné 

vedomie, že nosia odev, ktorý nikto iný nevlastní - hoci to ich okolie nemusí 

postrehnúť. 

 

Estetický individualizmus si možno všimnúť i v zariadení predajní. Výklady, 

usporiadanie nábytku, rôznorodé kombinácie šiat, doplnkov a obuvi, staré predmety ako 

rádiá, hračky, obrazy, dobové plagáty ... – zariadenie pozorovaných predajní vzbudzuje 

dojem autenticity, výrazného osobného vkusu a prístupu, čím ostro kontrastuje so 

vzájomne podobnými interiérmi v obchodoch súčasných módnych reťazcov. Oblečenie 

je usporiadané vedľa seba na pohľad skôr nesúrodo než systematicky, čo v zákazníkovi 
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potenciálne vyvoláva pocit, že podniká individuálny, autentický výber, že pre seba „... 

loví poklady“ (Ema).  

 

Snaha o odlíšenie je dôležitým aspektom vintage obliekania, v móde sa však 

individualizmus vždy snúbi s túžbou po identifikácii [Lipovetsky 2010: 59]. Hoci 

vintage priaznivci radi zdôrazňujú svoju nezávislosť a v opozícii voči ostatnej populácii 

sa stavajú do pozície arbitrov, prinášajúcich spoločnosti nové impulzy, možno si 

všimnúť, že i oni zdieľajú isté normy, preberajú vzory zo zahraničnej módy a 

identifikujú sa s malou „uvedomelou“ časťou českej verejnosti. Dá sa teda konštatovať, 

že jednajú podobne konformne, aj keď vo vzťahu k inej sociálnej skupine.  

„Když to tak řeknu, oblékám se pro sebe a ne pro ostatní. A pokud pro ostatní, 

tak to jsou ty chytří. A rozhodně mě neodsoudí za to, že mám na sobě nějakej 

úlet“ (Klára). 

 

Vintage obliekanie predstavuje pre svojich priaznivcov možnosť voľného výberu 

a individuálneho vyjadrenia svojej osobnosti prostredníctvom vonkajšieho vzhľadu. 

V súvislosti s tým sa vedome usilujú odlišovať a vyniknúť vo svojom sociálnom 

okruhu. Odpoveďou na výskumnú otázku č. 2 je teda prítomnosť estetického 

individualizmu v jave, čo potvrdzuje jeho módnu povahu. 

 

  

3.3 Vzťah vintage obliekania vo či minulosti 

Vintage odevy sú zo svojej definície artefaktmi z dôb bývalých. Asociácie s 

minulosťou často podporuje zariadenie a atmosféra predajní: v „archetypálnom“ vintage 

obchode sa môže návštevník neraz stretnúť s dobovými plagátmi, obrazmi slávnych 

filmových či hudobných osobností bývalých ér, ozdobnými i úžitkovými predmetmi 

najrôznejšieho veku, pôvodu i využitia v spojení s nesúčasnou hudbou, čo vo výsledku 

vyvoláva dojem neusporiadanosti a domáckosti. Osobné puto k starým veciam, ich 

zhodnotenie a opätovné využívanie, sú zjavné. Z tohto dôvodu sa zdá byť prirodzené, že 

vo svojich počiatkoch (80. roky 20. storočia) bol fenomén interpretovaný ako novodobá 

nostalgia v inak ahistorickej spoločnosti [McRobbie 1989: 191] orientovanej prevažne 

na prítomnosť a budúcnosť, pachtiacej sa za neustále novými zážitkami. Náklonnosť 
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k histórii sa objavuje aj vo výpovediach respondentov. Viacerí vyjadrovali voči 

minulosti sympatie a deklarovali aktívny záujem nielen o historické predmety, ale i 

o dejiny ako také. Ich výroky občas vzbudzujú dojem túžby po návrate k bývalým 

tradíciám, a to nielen v obliekaní: 

„… já mám ráda […] historický věci, já mám ráda filmy historický, a mám ráda 

tu atmosféru, […] já bych i zavedla módu těch korzetů, a volánových šatů, a těch 

botiček s tkaničkami […], to by se mi líbilo …“ (Martina). 

Rešpekt voči minulosti sa najzjavnejšie prejavuje vo vzťahu ku konkrétnym objektom. 

Kus vintage oblečenia možno vnímať ako historický objekt hodný ocenenia, úcty 

a náležitej starostlivosti. 

„My jsme měli jednu zákaznici a my jsme měli […]nádhernou šálu […]. To byla 

šála vyrobená z kovu […]stála nějakých 5tisíc, protože byla originál z dvacátých 

let. To byl doopravdy vintage kus. A taky byl poškozenej asi ve dvou místech.  No 

a ona chtěla slevu, ale já říkám: ‚Na to nemůžu dát slevu kvůli tomu, že je to 

poškozený‘. Prostě je to historický kus. […] takže nemůžete na to chtít slevu“ 

(Ivan). 

Sklony k nostalgii môžu byť okrem úcty k veci vyjadrené aj prostredníctvom 

precízneho, detailného dodržiavania pravidiel vybraného odevného štýlu minulosti, 

inými slovami snahy celý výzor modelovať tak, aby zachoval konvencie v obliekaní 

danej doby. V dnešnej českej populácii údajne možno nájsť i (ojedinelých) jedincov, 

ktorí precízne napodobňujú minulé štýly a detailne sa pridŕžajú pravidiel určitých ér:  

„… máme několik zákaznic, které se převážně oblíkají do vintage oblečení. A 

takhle chodí i po ulici. […] jako kdybyste se dívala na nějaký film ze šedesátých 

let, a najednou jste někoho takového potkala na ulici. A ony mají všechno takhle, 

i ten make-up a účes a […] kloboučky“ (Ivan).  

 

Záujem o historickú literatúru a dobové filmy, špecifická atmosféra vintage 

obchodov, uctievanie starého kusu oblečenia ako vzácnej pamiatky, systematická snaha  

napodobniť vzhľad jednej éry – to všetko môže vyvolať dojem nového tradicionalizmu, 

úsilia oživiť zvyky minulosti, resp. minimálne ich pripomenúť prostredníctvom 

oblečenia. Zodpovedá však takáto interpretácia fenoménu vintage realite? Výsledky 

výskumu naznačujú skôr opak. Z pozorovania zákazníkov i predavačov predajní možno 

usúdiť, že novodobí priaznivci starého oblečenia nerešpektujú bývalú zakotvenosť 
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vintage odevov v rámci určitého štýlu – naopak, zaobchádzajú s nimi bez obmedzenia 

dobových odevných konvencií. Vo svojom vzhľade kombinujú odevy, obuv a ozdoby 

pochádzajúce z rôznych dejinných období, čo disciplinovaný, podriadený postoj voči 

minulosti popiera. Jednotlivé kusy zariadenia vintage predajní síce evokujú históriu, 

avšak nesúrodý spôsob, akým sú vedľa seba vystavované prvky rôznych ér (oblečenia, 

nábytku, obrazov či iných historických predmetov) signalizuje, že základná motivácia 

nespočíva v dosiahnutí celistvého, výpovedného obrazu minulosti, ale esteticky 

hodnotného dojmu. Často sa nedá určiť rok výroby odevu, čo by pre zberateľov 

pravdepodobne predstavovalo významnú prekážku. Pri pozorovaní vo vintage 

predajniach som zaznamenala, že zákazníkom tento fakt neprekážal. Možným 

vysvetlením je práve spôsob ich využitia daných predmetov: slúži ako prostriedok na 

vytvorenie módneho, nie tradičného, resp. historického modelu.  

 

Alexandra Palmer k téme píše: „Hoci často môžeme sledovať spôsoby, akými 

boli vintage odevy pôvodne využívané, či už vo filmoch, výtvarných dielach, 

časopisoch, opakovaných vysielaniach televíznych programov či na portrétoch našich 

príbuzných vo fotoalbumoch, dôležitým aspektom dnešného záujmu o vintage je 

v skutočnosti zanedbateľný dialóg s minulosťou“ [Palmer 2004: 212]. Adorovanie 

uplynulých dôb, túžba po návrate či vyznávanie štýlov minulých čias prebieha len na 

povrchu. V jadre sa neskrýva nostalgia, ale naopak, moderná túžba po novosti a zmene. 

Vhodnou interpretáciou javu preto nie je úsilie o návrat tradícií, ale náležanie do sféry 

módy23 Kus vintage oblečenia svojmu priaznivcovi slúži - je ponímaný predovšetkým 

ako úžitkový predmet, ktorý možno v každodennom živote využiť na vyjadrenie seba 

samého, odlíšenie/stotožnenie s ostatnými, estetickú hru, získanie pôžitku z krásy. 

I zriedka sa vyskytujúce kusy s vysokou historickou, estetickou, dokonca umeleckou 

hodnotou majú za cieľ preniesť časť svojej výnimočnosti na nositeľa, nie byť 

vystavované ako historické artefakty. Ema, majiteľka vintage predajne pochádzajúca 

z Veľkej Británie, potvrdzuje používanie vintage odevu ako predmetu pre bežné 

nosenie:  

                                                           
23 Samozrejme, existujú jedinci, ktorí žijú nostalgiou – jedná sa ale o výnimky, ktoré nemožno považovať 

za typických predstaviteľov vintage. 
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„… vždycky to nosím. […] Džíny, […] a taky boty, to je těžký, každej den 

nemůžeš nosit vintage boty, to se nedá. Ale normálně mám vždy něco vintage na 

sobě. Nosím to normálně“ (Ema). 

 

Dôkazom toho, že fenomén vintage svojím zmyslom náleží do súčasného sveta, 

je popularita jeho kombinovania s prvkami aktuálnej, „ne- vintage“ módy či 

kombinovanie kusov oblečenia z rozličných ér. Rozšírená praktika poukazuje na to, že 

cieľom jedinca, ktorý si oblieka vintage, nie je dosiahnuť autentický vzhľad určitého 

výseku minulosti, ale obliecť sa pre prítomný moment. 

„... šaty možno kombinovať s dobovými či súčasnými doplnkami, čo výzoru dodá 

svieži, eklektický a moderný nádych. Práve tento aspekt stelesňuje stretávanie 

minulosti s prítomnosťou v jednom modeli. [...] ustavičná hra so siluetami 

a érami vytvára veľmi individuálny, eklektický vzhľad“  [Bromley, 

Wojciechowska 2008: 168]. 

Vintage týmto deklarovaným eklektizmom odráža stav dnešnej spoločnosti, príznačný 

fragmentáciou životných štýlov [Lipovetsky 2010: 409]. V tejto súvislosti Cameron 

Silver, majiteľ známej špecializovanej predajne Decades, tvrdí, že vintage vystihuje 

aktuálnu dobu viac než najnovšie diela módnych návrhárov [Palmer 2004: 205].  

 

Individuálna inšpirácia minulosťou, ako aj celé vlny revivalizmu, (t.j. používanie 

historických štýlov ako zdrojov pre nový dizajn), sú v dejinách módy hlboko 

zakorenené [Mackenzie 2010: 137]. Výrazná zmena však nastala v ich verejnom obraze 

i rozsahu, v akom sa dejú. Oproti predchádzajúcemu ponímaniu je dnešné čerpanie 

z obliekania minulých ér neskrývané až schválne vystavované [Palmer 2004: 209]. 

Systém módy naďalej funguje, pravidelne vznikajú nové odevné kolekcie, no záujem 

konzumentov o vintage natoľko vzrástol, že samotní tvorcovia vyhľadávajú a inšpirujú 

sa starými kusmi oblečenia [Palmer 2004: 209]. Možno si všimnúť paralelu i s istou 

postmodernou skepsou v umení: čo je ešte možné vynájsť, keď samotná avantgarda 

vyčerpala všetky nápady [Lipovetsky 2010: 403-4]? Logickou odpoveďou na túto 

dilemu sa zdá byť príklon k predmetom vyrobeným v minulosti.  

 

Odpoveďou na tretiu výskumnú otázku („Aký vzťah zastávajú vintage priaznivci 

voči minulosti?“, viď podkapitola 2.2) je teda utilitárnosť: jedinci sa nevyznačujú 



- 55 - 

 

 
 

zvláštnym rešpektom k historickým objektom ani sa nepodriaďujú bývalým pravidlám; 

využívajú dané predmety na dosiahnutie súčasných cieľov. V povahe vintage sa skrýva 

paradoxný jav: minulosť je uctievaná pre prítomnosť. Obrat k starým štýlom slúži ako 

prostriedok na dosiahnutie odlíšenia a zmeny; je spôsobom, ako prekvapiť, prísť 

s niečím doposiaľ nevídaným. Priaznivec vintage zvyčajne neponíma pravidlá a obsahy 

minulého vzhľadu ako zvrchovanú moc, ale ako súbor, z ktorého si eklekticky vyberá 

pre prítomnosť. „Moderní priaznivci vintage oblečenia hľadajú autentickosť v tom, čo je 

zriedkavé a nemožné doslova napodobniť, v tom, čo je staré, ale ako staré či použité 

nevyzerá“ [Palmer 2004: 212]. 

 

 

3.4 História a socio-kultúrny kontext vintage oblie kania 

Opätovné používanie starého oblečenia má v západnej kultúre dlhú tradíciu 

[Gladigau 2008: 4]. Po väčšinu dejín bolo motivované ekonomicky, z čoho pramenila 

jeho povesť symbolu chudoby a sociálna stigmatizácia [Gladigau 2008: 4]. Podľa 

Angely McRobbie, britskej teoretičky masovej kultúry, možno počiatok trendu nosenia 

odevov z minulosti pod neskorším názvom „vintage“ datovať do 80. rokov 20. storočia 

[McRobbie 1989: 191]. Staré oblečenie si vtedy obľúbili viaceré mládežnícke 

subkultúry ako formu verejnej sebaprezentácie, protestu voči masovému nasledovaniu 

trendov a manifestácie antikonzumerizmu. Títo príslušníci okrajových, niekedy i 

sociálne vylúčených zoskupení „svou tíživou finanční situaci povýšili na ctnost“ 

[Máchalová 2002: 120]. Sústreďovali sa okolo „blších trhov“, charitatívnych obchodov 

(napr. predajne organizácie Armáda spásy) a výkupní so zmiešaným tovarom. V tejto 

podobe bolo vintage obliekanie súčasťou nového fenoménu - tzv. „antimód“, t.j. 

marginálnych odevných štýlov [Lipovetsky 2010: 183]; veľká väčšina verejnosti ho 

nepoznala. Situácia sa radikálne zmenila až v súvislosti s estetickým obratom v 90. 

rokoch v kontexte širšej tendencie k vzbure proti módnemu diktátu na prahu nového 

tisícročia. Do popredia vystúpili dovtedy zaznávané subkultúry (predovšetkým hudobný 

štýl grunge24), v rýchlom slede sa vystriedali reminiscencie na obliekanie 60., 70. i 80. 

                                                           
24 Hudobné a odevné pouličné hnutie „grunge“ vzniklo koncom 80. rokov v Spojených štátoch 

amerických s centrom v meste Seattle [Condra 2008: 218]. Medzi jeho najznámejších predstaviteľov 

patrili hudobné skupiny Nirvana, Pearl Jam, Soul Asylum atď. [DeLong, Helnemann a Relley 2005: 23]. 
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rokov. Masová kultúra postupne prijala mnohé menšinové žánre (napr. grunge, hip-hop, 

cyberpunk [Condra 2008: 218]) a vytvorila z nich tržný artikel. „Imidž second-

handového [...] oblečenia, čo sa tradične spájalo s núdzou a kontrakultúrnosťou, prešiel 

[...] zmenou – stal sa súčasťou módy hlavného prúdu a získal nové pomenovanie, 

vintage“ [Mackenzie 2010: 136]. Odmietanie uniformity masového odievania spolu 

s túžbou po odlíšení a individuálnom vyjadrení prostredníctvom vonkajšieho vzhľadu 

viedlo k vzostupu staro-nových fenoménov: okrem vintage zaznamenali obnovenú vlnu 

záujmu napríklad i výrobcovia odevov na objednávku [Mackenzie 2010: 136].  

 

Vintage obliekanie by s najvyššou pravdepodobnosťou nezískalo širšiu 

obľúbenosť a nevyniklo by v množstve nových odevných štýlov, keby sa ho v istom 

okamihu nechopili dôležité postavy dnešnej módy – celebrity [Mackenzie 2010: 137]. 

Jednou z nich bola známa britská modelka 90. rokov Kate Moss, ktorej vplyv vyvolal 

značný nárast záujmu médií i verejnosti [Mackenzie 2010: 137]. Stupeň prestíže vintage 

sa zvyšoval s počtom priaznivo ladených článkov v populárnych módnych magazínoch, 

pravidelne určujúcich sezónne trendy [Mackenzie 2010: 137]. Vzostup vintage priniesol 

množstvo publikácií predovšetkým populárno-náučného charakteru. Autori v nich 

čitateľov nielen informujú, ale i inštruujú, ako dosiahnuť vintage výzor [Mackenzie 

2010: 136]. Módne expertky Bay Garnett a Kira Jolliffe založili Cheap Date, magazín 

venovaný výhradne vintage [Mackenzie 2010: 136-7]. Vznikol veľký počet 

špecializovaných (i  luxusných) obchodov; módne reťazce začali vyčleňovať vo svojich 

priestoroch zvláštne sekcie s vintage kusmi [Palmer 2004: 202]; predajne second-hand, 

trhy a bazáre v zahraničí zaznamenali významný nárast záujmu. Vintage prijali 

i predstavitelia vrcholu módneho systému (vyjadrené pojmom R. Barthesa členovia 

„módnej skupiny“): návrhári i známe odevné firmy (napr. Yves Saint Laurent, 

Balenciaga). Staré oblečenie, ktoré pre nich v minulosti predstavovalo skôr 

                                                                                                                                                                          

V hudbe ho charakterizoval „špinavý“, „škrípavý“ gitarový zvuk a pochmúrne texty; v obliekaní sa podľa 

vzoru hudobných idolov ujali potrhané, obnosené džínsy, vyťahané tričká s rozopnutými flanelovými 

košeľami, dlhé neupravené vlasy, staré tenisky značky Converse All Stars alebo vojenské topánky Dr. 

Martens [Condra 2008: 218]. Za ideálny imidž bol považovaný „vzhľad popolnice“ [Máchalová 2002: 

121], zdôrazňujúci nedbalosť, strádanie, nesúlad a odmietanie akejkoľvek módy [Condra 2008: 218]. 

Odevný štýl grunge sa veľmi rozšíril medzi mládežou, predovšetkým študentmi. Viacerí módni tvorcovia, 

napr. Anna Sui či Marc Jacobs, sa pokúsili o jeho adaptáciu a komerčné využitie, no neúspešne [Condra 

2008: 218].   
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konkurenciu, dnes nielenže vydávajú za významný zdroj inšpirácie pri tvorbe nových 

modelov, ale sami ho predávajú: vintage kusy čerpajú zo svojich i cudzích minulých 

kolekcií [Mackenzie 2010: 137]. Módni tvorcovia síce vždy ťažili z odevnej histórie, no 

nikdy nie tak hromadne a ostentatívne ako v súčasnosti v súvislosti s vintage [Palmer 

2004: 209].  

 

História fenoménu nosenia starých šiat a jeho meniaci sa kontext indikujú 

previazanosť so sociálnymi a kultúrnymi javmi súčasnej doby. Jeho charakteristiky 

odrážajú stav i vývoj spoločnosti v širšom merítku, čo potvrdzuje jeho módnu podstatu 

(výskumná otázka č. 4, viď podkapitola 2.2).  

 

 

3.5 Módny znak vintage v sú časných komunika čných obsahoch  

V podkapitolách 3.1 – 3.4 som sa snažila ukázať, že vintage obliekanie dnes 

vykazuje charakteristické znaky módy v zmysle, akým ju poníma Gilles Lipovetsky. 

V nasledujúcich podkapitolách tvoriacich druhú časť analýzy sa pokúsim načrtnúť, ako 

vzniká a šíri sa vintage ako módny znak. Východiskom je teória písanej módy Rolanda 

Barthesa. 

 

Módny systém vytvára kolektívne zdieľané významy – módne znaky – 

prostredníctvom komunikácie a masmédií [Barthes 1983]. Zarámovaním do Barthesovej 

schémy možno podobu vintage ako módneho znaku zapísať nasledovne: vintage ≡ 

móda. Vintage, tak ako každý módny signifikant, môže byť použitý na tlmočenie 

rozličných konkrétnych či abstraktných významov z okolitého sveta (kategória „svet“ - 

napr. vintage ≡ párty, vintage ≡ leto, vintage ≡ festival, vintage ≡ mladosť, vintage ≡ 

vyberaný vkus), zároveň však vždy (pokým sa o ňom zmieňujú módne magazíny) 

signifikuje predovšetkým módu samotnú. Barthes sa domnieva, že módny znak 

nevzniká spontánne, ale je výsledkom vedomej iniciatívy určitého autora („módnej 

skupiny“), ktorý ho tvorí a odovzdáva príjemcovi (verejnosti). Na strane adresáta nejde 

o úplne verné prevzatie, no ani o nezávislé rozhodnutie [Barthes 1983: 215].  
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Zistenia uvedené v prvej časti analýzy naznačujú, že pozícia i vývoj českej 

verzie vintage sú v porovnaní so zahraničím rozdielne. Trend nosenia starého oblečenia 

do ČR prichádza z cudziny vo forme módneho znaku, popularizovaného odevnými 

firmami a masmédiami. Deje sa tak s určitým oneskorením: vintage obliekanie na 

Západe prešlo vyššie opísanou evolúciou, kým ho prebral systém písanej módy. Do 

Českej republiky je importovaný už ako „hotový produkt“ zbavený pôvodných 

kontrakultúrnych konotácií.25 Preto nachádza odozvu hlavne u priaznivcov módy 

a doposiaľ sa nestal prostriedkom žiadnej vymedzenej sociálnej skupiny. Posun v 

chápaní vintage oblečenia zo stigmatizovanej pozície materiálneho nedostatku cez výraz 

subkultúry a antikonzumerizmu až do dnešnej fázy módneho znaku nenastal 

samovoľne. Táto premena sa uskutočnila so vstupom pojmu „vintage“ do sféry písanej 

módy. Médiá nefungujú iba ako komunikačný kanál využívaný tvorcami a predajcami 

oblečenia na ovplyvnenie verejnosti, ale priamo sa spolupodieľajú na tvorbe prvkov 

módneho systému - znakov [Barthes 1983: xi]. Konkrétnymi obsahmi správ 

štandardizujú ich náplň a špecifickým, agitujúcim spôsobom písania - rétorikou zákonu 

a faktu – následne podporujú ich šírenie [Barthes 1983]. Z toho vyplýva, že čím 

častejšie sa o vintage (hoci i útržkovito) informuje, tým viac je jeho pozícia módneho 

znaku upevňovaná.  

 

Štandardizácia spočíva v opakovanom priraďovaní názvu „vintage“ určitým 

objektom, čím vzniká vymedzená kategória. Masovou komunikáciou dochádza k jej 

ohraničeniu (čo sem patrí, čo nie) i naznačeniu pravidiel (ako na to) [Barthes 1983: 

215]. Venovať pozornosť označeniu je pri skúmaní vintage dôležité, pretože móda 

nesprostredkuje realitu, ale jej obrazy a pomenovania. Otázka, či je konkrétny kus 

oblečenia skutočne starý alebo iba vzbudzuje takýto dojem, nezohráva v písanej móde 

kľúčovú rolu. Ovplyvnenie verejnosti sa realizuje prostým pomenovaním objektu: 

príjemcovia ho v danej podobe akceptujú ako znak spoločne s významami, ktoré mu 

módny systém priradil. Pri tom je potrebné dištancovať sa od podobných pojmov (retro, 

second-hand), ktoré by potenciálne mohli spôsobiť zmätok v terminológii a oslabiť tak 

výlučnosť kategórie. Vďaka ustálenosti sa znak šíri a preniká stále početnejšie vrstvy 

populácie; tá ho postupne začína akceptovať ako autonómny, legitímny prvok kultúry. 

                                                           
25 Niektoré významy si ponecháva, avšak tlmočí ich skrytejšie, latentnejšie. 
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Týmto spôsobom je dnes podľa respondentov vintage etablovaný v zahraničí. Napríklad 

Ema o rozšírenosti vintage v iných, predovšetkým západných krajinách hovorí:  

„... ti, co ví něco o módě, tak to musí vědět [čo znamená pojem „vintage“, T. 

H.]. Když […] neví, co to je vintage, tak neví nic o módě. Protože na světovém 

trhu […], v Elle, v časopisech, oni o tom mluví furt. […] oni to musí vědět, a 

když ne, tak to je vtip. […] [vintage, T. H.] je největší móda ve světě, jako móda 

v ulicích. Ti lidi, kteří znají módu, znají taky vintage  a nosí to“ (Ema). 

O vysokej popularite javu v zahraničí hovorili aj ostatní respondenti - na základe 

vlastných skúseností s tamojším módnym trhom i s predajom v Českej republike.26 

Zvyk kupovať a nosiť staré odevy je podľa nich v Prahe, resp. v Českej republike 

v porovnaní so zahraničím skôr výnimočný: 

„Tam je to více normálnější než tady. Tady to musíte fakt hledat …“ (Veronika). 

Predavači zároveň potvrdili domnienku získanú pozorovaním, že veľké percento ich 

klientely tvoria cudzinci – turisti aj dlhodobo usadení v ČR. Koncept vintage údajne 

poznajú zo svojej domovskej krajiny a špecializované predajne vyhľadávajú cielene.  

 

Vintage ako módny znak môže byť konsolidovaný až do bodu, kedy stráca 

význam jeho pôvodná funkcia či kontext, v ktorom vznikol. Výsledkom tohto procesu je 

pojem, resp. koncept do veľkej miery oprostený od svojich pôvodných významov 

(antikonzumerizmus, grunge, stigmatizovaný second-hand) a pripravený prijať nové. 

Vintage dnes v ponímaní módnych magazínov vyznačuje najmä samotnú módu, 

individualizmus a znalectvo [Palmer 2005: 197]. Jeho pozícia v masovej kultúre je dnes 

pomerne stabilná [Palmer 2005: 197], takže sa možno domnievať, že aj v prípade 

dočasnej „nepriazne“ módneho systému ostane jej dlhodobo zdieľaným, samostatným 

prvkom - hoci s možnosťou návratu do svojej bývalej pozície módnej alternatívy.  

 

Vďaka opakovanému používaniu pojmu „vintage“ médiami a jeho prítomnosťou 

v komunikačných obsahoch teda vzniká módny znak, tlmočiaci verejnosti vybrané staré 

oblečenie ako aktuálny príkaz módneho systému. Pomenovanie, resp. znak získava 

autonómne postavenie a zbavuje vintage obliekanie jeho pôvodných významov. Tento 

proces možno aktuálne pozorovať i v Českej republike. Týmto zrhnutím je v skratke 

                                                           
26 Zo sumarizovania výpovedí vyplýva, že sa jedná hlavne o škandinávske krajiny, Veľkú Britániu, USA, 

Kanadu a Austráliu, t.j. krajiny spadajúceho do oblasti euroatlantickej civilizácie. 
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daná odpoveď na výskumnú otázku č. 5. Príklady informovania o vintage v českom 

mediálnom priestore podáva nasledujúca podkapitola (časť 3.6.2).    

 

 

3.6 Autor (i) a príjemca módneho znaku vintage 

Dôležitú rolu v tvorbe a šírení módneho znaku vintage v Českej republike 

zohrávajú globálne odevné firmy, špecializovaní predajcovia a médiá (so špeciálnym 

zastúpením internetu). Obsahom tejto podkapitoly je postupná analýza vplyvu každého 

z nich. 

 

 

3.6.1 Špecializované obchody a globálne odevné firm y 

„M ěli jsme tu […] pani, která přišla do krámu, podívala se a říká: ‚Jé, vy tu 

máte použitý věci!‘ A pak […] se […] otočila a říká: ‚Tak to já nechci‘. A my 

jsme jí stejně dali vizitku, ona šla na náš web, přečetla si ten text, co tam máme o 

vintage a pak sem přišla celá nadšená a říká: ‚Já jsem to přečetla a rozhodla 

jsem se, že to chci taky‘“ (Klára). 

Vďaka prítomnosti vo verejnom priestore, reklame na internete či prezentácii v médiách 

možno špecializované predajne zaradiť medzi autorov znaku vintage. Nízky počet 

a koncentrácia takmer výlučne v centre Prahy naznačujú ich postavenie v rámci 

odevného trhu. Podľa vyjadrení personálu sú majiteľmi často cudzinci (Veľká Británia, 

Rusko), ktorí koncept vintage prinášajú zo svojej domovskej krajiny a snažia sa ho 

v tunajšom prostredí propagovať. Práve oni môžu v lokálnom kontexte predstavovať 

spomínaných módnych arbitrov27: vyznávajú odevný štýl často pokladaný za okrajový, 

zakladajú nové predajne a neraz cestujú po svete s cieľom osobne pre ne vybrať vhodný 

tovar: 

„T řeba majitelka obchodu, aby našla nějaký hezký kus oblečení, musí 

převálcovat několik tun […] zboží ve velkoskladu. […] jezdí do několika zemí do 

těch velkoskladů“ (Ivan). 

 

                                                           
27 Viď podkapitoly 1.2.1; 3.1.4. 
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Významný faktor, vo svojich dôsledkoch prispievajúci k rozšíreniu verejného 

povedomia o význame pojmu (a následne konceptu) „vintage“, predstavuje globalizácia 

odevného trhu. Medzinárodné firmy ponúkajú pomerne jednotné sezónne kolekcie vo 

svojich pobočkách na celom svete, čím šíria konkrétne módne tendencie do celého sveta 

[Mackenzie 2010: 142]. V súčasnosti vybrané firmy so zastúpením v ČR ponúkajú 

široký sortiment oblečenia v štýle retro, čo potenciálne zvyšuje záujem verejnosti aj 

o vintage.  

 

  

3.6.2 Médiá  

Na podobnom princípe ako zahraničné odevné firmy fungujú v Českej republike 

i lokálne verzie medzinárodných módnych magazínov. Ich obsah býva tvorený 

v nadväznosti na miestny kontext, mnohokrát však používajú i preklady článkov 

pôvodne vydaných v domovských číslach časopisu. Vďaka tomu môžu do mediálneho 

priestoru vniesť nové koncepty, ktoré následne preberajú domáce tlačené i elektronické 

médiá. Každou zmienkou o vintage je znak nanovo vytváraný, upevňovaný, do istej 

miery imperatívne presadzovaný. Na dôkaz toho, že tento proces v súčasnosti prebieha 

v ČR, predkladám relatívne čerstvé príklady písania o vintage v českých médiách.28 

Použité články som analyzovala z hľadiska obsahu a následne vymedzila tri kategórie 

výrokov o vintage: informačné (a), popularizačné (b)  a praktické (c). 

 

Informačné (a). Autor sa usiluje čitateľa oboznámiť s konceptom vintage obliekania, 

prostredníctvom vysvetlenia termínu: 

„Anglické slovo, které se čte ‚vintidž‘, se dá přeložit jako historický, výběrový, 

vynikající. Ve spojitosti s oblečením si pod slovem vintage můžeme představit 

oděvy nebo doplňky, které sice mnoho pamatují, jsou však tak dokonale řemeslně 

vypracované, že se dochovaly v plné kráse a na ceně věkem jen získávají“ 

(Topzine) [Patrovská 25. 6. 2010: online]; 

„Vintage je pojem odvozený z oblasti produkce vína užívaný k vyjádření data 

sklizně hroznů nebo místa a času stáčení vína do lahví. [...] Tento termín byl 

převzat a modifikován sběrateli všeho druhu v termín představující vše co je 

                                                           
28 Analyzované články pochádzajú z obdobia september 2008 – apríl 2011. 
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staré, např. stará auta nebo staré oděvy. Vintage může být v některých 

případech také nahrazen slovem klasický. [...] Jinými slovy, je to oblečení ze 

secondhandu, ale ne takové to obyčejné, které si okamžitě představíte pod 

pojmem sekáč. Jsou to luxusní kousky světových značek, jež mají duši a budou 

vypadat stylově za všech okolností“ (Móda.cz) [Drašnarová 13. 9. 2008: online] 

a jeho vymedzenia ako kategórie konkrétnych predmetov:  

„P říkladem jsou večerní kabelky ve stylu secese nebo art deco, stejně jako 

kožené ikonické kabelky od prestižních značek jako Hermés nebo Chanel. [...] 

Vintage kousky ale nemusí být nutně od známých značek. Vintage může být 

například kožich z vídeňského kožešnictví nebo společenské šaty od 

francouzského krejčího, stejně jako souprava české bižuterie z období první 

republiky“ (Topzine) [Patrovská 25. 6. 2010: online];  

„Být originální neznamená být pouze oblečený podle nejnovějších trendů. Patří 

sem i styl, jež je postaven na dávno zaniklých módních hitech. Nejedná se přímo 

o retro, které se přizpůsobuje současné době, ale o vintage styl, který si libuje ve 

všem původním. Nejsou v něm tudíž výjimkou šaty po babičce či oprášený šperk 

po prapředcích“ (Novinky.cz) [Sokolová 10. 12. 2009: online]. 

V mediálnych zmienkach o vintage sa môžu vyskytnúť i dezinformácie spôsobené napr. 

zamieňaním s pojmom retro. Príkladom je nasledujúci úryvok, ktorý hovorí o „vintage 

návrhároch“. Chápanie pojmu vintage je tu nesprávne, pretože jeho obsah je 

stotožňovaný s novým tovarom vyrobeným podľa minulých vzorov: 

„ ‚Vintage móda čerpá svou inspiraci z dávno zaniklých módních stylů, které už 

si skoro nikdo nepamatuje. Tradiční krajky, šaty hvězd černobílého plátna, 

babiččiny šperky, to všechno inspiruje návrháře vintage módy,‘ vysvětluje Jiří 

Kubeš, majitel online tržiště s originály Fler.cz“ (Novinky.cz) [Sokolová 10. 12. 

2009: online]. 

 

Popularizačné (b). V článkoch o vintage som si často všimla prítomnosť 

povzbudzujúceho až agitačného tónu. Takáto rétorika je pre módny diskurz typická, 

pretože pomáha legitimizovať nastolené znaky a ich šírením ovplyvňovať verejnú 

mienku [Barthes 1983]. Autori článkov čitateľov oslovujú, vyzývajú, predkladajú im 

„samozrejmé“ dôvody, prečo sa podriadiť danému trendu: 
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„Nebaví vás už konfekce či módní řetězce, v jejichž modelech chodí celé město? 

Toužíte po originalitě? Zkuste se prohrábnout v šatnících svých maminek či 

babiček a třeba tam najdete nyní tolik oblíbené vintage kousky“ (OnaDnes.cz) 

[Došková 19. 1. 2011: online]; 

„Máte-li doma několik starých kousků, které jste už chtěla vyhodit, rozmyslete si 

to ještě. Retro je přece in! Co takhle nechat je opravit, částečně zmodernizovat a 

hrdě se poddat vintage stylu?“ (Móda.cz) [Drašnarová 13. 9. 2008: online]; 

„Ur čitě znáte ten pocit, kdy se ve vašem vysněném kousku z konfekčního řetězce 

prochází pomalu celé město. Ve vintage modelech se vám toto stane jen těžko, 

nejspíš i proto jsou všude ve světě tolik oblíbené“ (OnaDnes.cz) [Došková 19. 1. 

2011: online]; 

„... díky kloboukům s širokou krempou či menším modelům v noblesním stylu 

třicátých let se můžete cítit jako módní ikona“ (OnaDnes.cz) [Došková 19. 1. 

2011: online]. 

Tlak na konformitu voči vintage môže byť v mediálnych obsahoch vyjadrený rôznymi 

spôsobmi. Jedným z nich je hovoriť o popularite používania starého oblečenia ako o 

prirodzenom a nepopierateľnom jave. Čitateľovi je tak naznačené, že nepoznať či 

nepraktizovať propagovaný štýl obliekania, znamená vybočiť z definovaného rámca:  

„Vintage styl letí jako nikdy předtím. [...] Pokud chcete sehnat nejlepší kousky, 

zapomeňte na nové kolekce módních řetězců a vyrazte do speciálních vintage 

butiků“ (Instinkt) [Kacerovská 14. 5. 2009: online]. 

Túto techniku znázorňuje napr. slovný obrat, uvádzajúci nasledovný úryvok:  

„Jistě jste si všimli, že módní trendy v posledních letech dosti tíhnou k retro a 

vintage stylu“ (LuxuryMag) [B. 4. 3. 2009: online]. 

Iným prostriedkom, ako presvedčiť čitateľa o módnom postavení vintage, je zaštítiť sa 

autoritou módnych expertov či osobným svedectvom známych osobností: 

„Šaty i doplňky zvané vintage jsou tolerované a obdivované i takovým přísným 

soudcem, jakým je módní bible, časopis Vogue. I hvězdy jsou jen ženy a dávno 

pochopily, že módu sice ženou pořád kupředu nové trendy, ale stará klasika 

nikdy nebude zastaralá“ (OnaDnes.cz) [Tréglová 5. 2. 2010: online]; 

„ ‚Zbožňuji nakupování ve vintage obchodech kvůli úžasné atmosféře a vůni. 

Radost, kdy v tunách oblečení najdu nějaký poklad, se nedá porovnávat se 
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sterilním nakupovacím zážitkem v shopping centrech,‘ podotýká bloggerka Eva 

Schön“ (OnaDnes.cz) [Došková 19. 1. 2011: online]; 

„Vintage styl je tedy zaměřen především na věci původní. Lidé milující tento styl 

jako například Julia Roberts či Kate Moss se tak nebrání nosit upravené a 

patřičně doladěné věci po svých předcích či zakoupených v sekáči. [...] díky 

těmto unikátním kouskům mohou být i patřičně originální“ (Novinky.cz) 

[Sokolová 10. 12. 2009: online]. 

 

Praktické (c). Zväčša v závere článkov autori poskytujú čitateľom informácie 

praktického charakteru. Patria medzi ne rady, kde vintage oblečenie hľadať 

„Kromě specializovaných výše zmíněných obchodů naleznete spoustu pokladů v 

běžných second-handech. Další alternativou může být zapomenutá truhla na 

půdě po pratetičce“ (Topzine) [Patrovská 25. 6. 2010: online], 

aký objekt si z množstva ponúkaného tovaru vybrať,  

„... zkuste si pořídit nadčasovou vintage kabelku či brož. Zejména psaníčka či 

menší kožené kabelky z éry kolem padesátých let působí často velmi elegantně, 

aniž by byly zároveň výstřední“ (OnaDnes.cz) [Došková 19. 1. 2011: online], 

a akým spôsobom ho kombinovať s ostatnými prvkami odevu tak, aby bol výsledok 

uspokojivý. 

„D ůležitým pravidlem při používání ale je, všeho s mírou. Nechcete přece 

vypadat jako přelud z minulosti“ (Topzine) [Patrovská 25. 6. 2010: online];  

„Míchání různých stylů, to je na retru a vintage módě to nejlepší. Nemusíte se 

držet strikně jen v hranicích té či oné doby. Naopak míchejte je dohromady, tím 

docílíte perfektního looku“ (LuxuryMag) [B. 4. 3. 2009: online]; 

„V našich podmínkách dosáhnete vznešeně znějícího vintage stylu tak, že se 

naučíte lovit v secondhandech. Tam je šatů a doplňků s příběhem i duší až až a 

za pár korun. Hillary Kerr, stylistka specializující se na vintage módu, radí 

dodržovat dvě základní pravidla: zvolit si předem, co hledáte, jinak si toho ze 

secondhandu donesete spoustu a nebudete to nosit. A za druhé: vintage úlovky 

nosit vždycky s něčím moderním, aby lépe vynikly“ (OnaDnes.cz) [Došková 19. 

1. 2011: online]. 
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Záujem českých tlačených médií o vintage, ktorý som ukážkami článkov 

demonštrovala, poukazuje na príchod trendu a súčasne ho ďalej posilňuje. Vďaka 

prítomnosti v mediálnom priestore sa vintage stáva verejne známym konceptom, 

ktorému možno priradiť požadované významy. Opýtaní predavači v špecializovaných 

obchodoch tento záujem médií vnímajú pozitívne a neraz s nimi spolupracujú (napr. 

požičaním tovaru na fotenie do časopisov či výpomocou štylistom). Pri tom môžu 

získať priaznivcov v oblasti módy, umenia, médií a zábavného priemyslu, teda 

potenciálne dôležitých popularizátorov konceptu na verejnosti. 

 

 

3.6.3 Internet  

Významné postavenie v distribúcii módy dnes zastáva internet [Mackenzie 

2010: 130]. Vintage patrí do sféry záujmu oficiálnych webov módnych časopisov, 

módnych blogov, lifestylových magazínov, osobných i komunitných stránok 

zameraných na obliekanie a módu, ako i špecializovaných internetových obchodov 

[Palmer 2005: 204-5]. Internet napomáha šíreniu daného módneho znaku poskytovaním 

všeobecných aj praktických informácií (napr. ako sa starať o oblečenie či dosiahnuť 

vintage vzhľad). Obsahuje vysoký počet fotografií a obrázkov obliekania minulosti, 

ktoré môžu záujemcovia využiť ako zdroj inšpirácie, poskytuje adresy predajní, 

umožňuje nájsť a zakúpiť konkrétne kusy oblečenia. V neposlednom rade slúži ako 

komunikačný priestor pre priaznivcov vintage módy. 

 

 

3.6.4 Príjemca  

Vzhľadom na podstatu fungovania masmédií, ktoré sú vo všeobecnosti 

primárnym šíriteľom módnych znakov [Barthes 1983], možno považovať za 

hypotetického príjemcu znaku vintage širokú českú verejnosť. Môj výskum však 

nedisponuje potrebnými údajmi na to, aby som mohla posúdiť, aká je jej reálna odozva. 

Otázku, či je šírenie vintage ako módneho znaku podľa nich účinné, som adresovala 

respondentom. Odpovede sú prevažne negatívne. Takmer všetci sa domnievajú, že 

mnoho ľudí v ich okolí vintage doposiaľ nepozná - na rozdiel od konceptov „second-
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hand“ a „retro“. Opýtaní predavači priznávajú, že neraz sú nútení potenciálnym 

zákazníkom pojem „vintage“ vysvetľovať.  

„… moc často to neví. Cizinci to znají, […] v Anglii, ve Francii, v Itálii jsou na 

to zvyklí. V Čechách moc ne. Takže my jim to dost často musíme vysvětlovat. 

[…] Pokud to nejsou takoví ty baby, kteří […] milujou nakupování a milujou 

nakupování v cizině, tak to dost často neví“ (Klára).  

Z neznalosti podľa respondentov plynie nepochopenie a nedostatočné ocenenie, ktoré 

pre nich predstavuje významný finančný i sociálny aspekt problému. 

„... my to prodáváme dost často pod cenu […]. Protože u nás […] lidi tomu 

vintage tolik nerozuměj […]. Málokdo přijde a pochopí, ze to je prostě úžasný, 

nádherný […] většina lidí to nechápe“ (Klára). 

Vyjadrenia priaznivcov sa zhodujú v tom, že šírenie módneho znaku vintage  nemá 

v tunajšom prostredí ideálne podmienky. Medzi hlavné prekážky podľa nich patrí 

všeobecne nízky záujem o módu („Výjimky potvrzujou pravidlo, ale rozhodně jsou 

země, který opravdu tou módou žijou a u nás to ještě jenom přichází“ (Klára)) 

i uzavretosť voči módnym tendenciám oproti Západu: 

„... tady ta móda je deset let, patnáct let zpátky. […] Ale to začíná. […] Česká 

republika je pomalá. […] tady se lidi trošku stydí, nebo […] je jim to jedno, […] 

jako ‚Já mám víc starostí‘. Tak to chápu. Ale to přijde […] a uvidíme, jak 

rychle“ (Ema). 

Kľúčovú úlohu v ich očiach zohráva fakt, že vintage vyžaduje aktívneho príjemcu. 

Všimnúť si ho v dnešnom veľkom množstve informácií nemusí byť ľahké – na rozdiel 

od iných odevných štýlov nie je jednoznačne obsahovo vyhranený (viď podkapitola 

3.1.1), takže jedinci, ktorí neprejavujú o módu záujem, sa s ním pravdepodobne stretnú 

skôr náhodne. Naopak, znalosť vintage podľa nich možno predpokladať u aktívnejších 

záujemcov o módu (najmä zahraničnú) a u príslušníkov mladších generácií, ktorí 

prijímajú veľké množstvo informácií z oblasti populárnej kultúry: 

„… myslím, že lidi našeho věku to […] věděj […]. Možná ti, co se vůbec 

nezajímaj o oblečení, a jak vypadaj, tak ti asi nebudou vědět. Ale takoví ti lidi 

osmnáct, dvacet něco, ti si myslím, že věděj, co je vintage.  A navíc teďka […] se 

to stává populární“ (Veronika). 
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Výskumná otázka č. 6 nastolila problém autorstva a prijímania módneho znaku 

vintage v Českej republike. Na základe analýzy dát medzi autorov možno zaradiť 

špecializovaných predajcov vintage, veľké odevné firmy a masmédiá (predovšetkým 

internet). Ich správy sú určené širokej verejnosti, aj keď podľa respondentov je jej 

odozva skôr nízka. Samotná prítomnosť autora a príjemcu však potvrdzuje tézu, že 

vintage je šírený v podobe módneho znaku. 

 

 

3.7 Legitimizácia módneho znaku vintage 

 Súčasťou semiologického výkladu módneho diskurzu Rolanda Barthesa je 

i vysvetlenie spôsobu, akým módny systém legitimizuje umelo vytvorené, verejnosti 

predkladané prvky [Barthes 1983]. Móda v úsilí o rozšírenie preberá početné objekty 

materiálneho sveta a zbavuje ich pôvodných funkcií, aby vyznačovali v prvom rade ju 

samotnú. Následne sa snaží zakryť „prázdnotu“, arbitrárnosť takto vytvorených 

módnych znakov, a tak buď za ne agituje pomocou špecifickej rétoriky zákonu a faktu 

alebo ich existenciu ospravedlňuje zdanlivo rozumovými dôvodmi (technika 

racionalizácie). Racionalizácia funguje „alibisticky“, keďže pri propagovaní módnych 

prvkov sú predkladané falošné príčiny (argument pôvodného či nového praktického 

účelu odevu) namiesto pravej (prítomnosť módy) [Barthes 1983: 266-7]. 

 

 

3.7.1 Racionalizácia módneho znaku 

Racionalizáciu možno pozorovať aj pri vintage obliekaní. Názov vintage 

označuje staré odevy, ktoré z viacerých dôvodov nie je jednoduché nosiť (viď 

podkapitoly 3.1.3 a 3.1.4). Ich používanie obliekanie neuľahčuje, skôr naopak – treba 

disponovať istou sumou praktických vedomostí, znalostí i vkusu, aby bol výsledok 

uspokojivý. Napriek tejto skutočnosti sa autorom módneho znaku vintage 

podarilo vytvoriť zo starého oblečenia žiadaný objekt, ktorého cena výrazne stúpla 

[Palmer 2005: 205]. Na pohľad logickú reakciu časti verejnosti predstavuje otázka, 

prečo investovať do starého oblečenia. Rétorika zákonu a faktu nedokáže vždy plne 

legitimizovať módne znaky, preto módny systém používa zdanlivo racionálne, 

praktické argumenty, aby príkaz imperatívne adresovaný verejnosti upevnil. Vo 
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výpovediach respondentov možno nájsť odôvodnenie takéhoto rázu: je ním údajná 

vyššia kvalita vintage odevov v porovnaní s novým tovarom vyrobeným v súčasnosti. 

„A tie veci sú väčšinou aj kvalitné […]. Lebo vtedy sa inak šilo a nerobila sa 

taká masová výroba, čiže si viac dali záležať ...“ (Nina); 

„... ta věc […] je stará a už je jasný, že to vydrželo hodně let, a že to vydrží 

zase“ (Klára);  

„… ta kvalita je neporovnatelná. Co mám ty košile, tak je peru, peru, peru, peru 

a nic. […] A koupím si tričko teď, dvakrát, třikrát ho vyperu a už je děravé a 

vůbec nechápu, jak to. […] dřív se […] šilo, aby to mělo doživotní záruku. Teď 

[…] jedna sezóna a vyhodit. Většinou“ (Ivan); 

„A ta kvalita je tam taky. Protože to oblečení vydrželo tak dlouho, že už ta 

kvalita je viditelná“ (Ema). 

Snaha o racionalizáciu je prítomná i v článkoch módnych magazínov. Predkladané 

rozumové dôvody o užitočnosti vintage (napr. vysoká kvalita, nízka cena, možnosť 

investície do budúcnosti) zohrávajú podstatnú úlohu pri ovplyvnení čitateľa.  

„Dalším plusem je [...]  možnost pořídit si nadčasové kousky z vysoce kvalitních 

materiálů, které jsou však dostupné pro každého. Vždyť kdo by nechtěl narazit 

na šaty od designérských domů světových jmen za cenu více než směšnou? […] I 

když nenarazíte zrovna na modely od Chanelu, kvalita zpracování z vašeho 

úlovku sama udělá poklad, jaký byste v podobné cenové relaci konfekčních 

řetězců jen horko těžko sháněla. […] Zkuste ulovit i nějaké ty malé černé, neboť 

s nimi to bude sázka na jistotu. A třeba je bude moci za pár sezon nosit i vaše 

dcera. Stylistka Olga i bloggerka Eva se shodují na tom, že recyklovatelnost 

vintage modelů patří k největším kladům tohoto módního stylu“ (OnaDnes.cz) 

[Došková 19. 1. 2011: online]. 

 

Za ďalší prejav racionalizácie sa dá považovať občas spomínaný ekologický 

faktor vintage. Napríklad Elizabeth Wilson v štúdii Ethics and the Future of Fashion 

píše, že v súčasnosti možno pozorovať nový, ekologickejší prístup k oblečeniu i móde, 

vznikajúci v opozícii voči nasledovaniu sezónnych kolekcií, ktoré ponímajú oblečenie 

ako predmet „na jedno použitie“ [Wilson 2010: 531-2]. Príkladom tohto postoja je 

podľa Wilson skutočnosť, že „... vintage a second-hand sa stali nielen akceptovanými, 

ale i módnymi a žiadanými“ [Wilson 2010: 531]. Analýza rozhovorov a  českých 
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článkov naznačuje, že tento typ argumentácie však nebol v tunajšom prostredí zatiaľ 

výraznejšie rozvinutý. To iným spôsobom potvrdzuje fakt, že pojem „vintage“ 

prichádza do Českej republiky značne oprostený od svojich pôvodných významov.  

T: „A môžu za tým byť aj nejaké ekologické dôvody, že človek si nechce kupovať 

stále niečo nové?“ N: „Tak takto som nad tým nerozmýšľala. [...] možno niekto 

má, ale väčšina nie. Skôr je to o tej móde. Keby niekto o to [...] dbal, tak si kúpi 

nejaké platené nohavice ...“ (Nina). 

 

 

3.7.2 Rétorika zákonu a faktu 

Úlohou špecifického typu písania používaného v módnych časopisoch je 

zameniť módne znaky za prirodzené fakty či zákony, ktoré je nutné dodržiavať [Barthes 

1983: 263]. Príklady takejto rétoriky sa nachádzajú v analyzovaných článkoch. 

Napríklad český internetový magazín LuxuryMag informuje: 

„Stejně tak jako v minulém roce i letos se budou nosit hippie prvky a tzv. 

bohémský styl.29 [...] Puntíky a celkový styl à la 60. léta jsou už letos na ústupu, 

ale jistě můžete svůj outfit oživit nějakým veselým doplňkem ve stylu této doby“ 

(LuxuryMag) [B. 4. 3. 2009: online].  

Rétorika zákonu a faktu spočíva v spôsobe, akým autor článku svoje tvrdenia formuluje: 

čitateľovi nosenie konkrétnych odevných prvkov nenavrhuje, ale predkladá ako zákon, 

resp. ako prirodzený fakt. Aktuálne módne znaky ( napr. hippie prvky, bohémsky štýl, 

doplnok v štýle 60. rokov) sú tlmočené vo forme príkazov, dôvodov, univerzálne 

platných zákonov, skutočností, o ktorých nemožno pochybovať:  

„Vintage šperky, dlouhé rukavice, romantické šály, vysoké podpatky a límce z 

umělé kůže v různých variacích z vás udělají pravou dámu“ (LuxuryMag) [B. 6. 9. 

2008: online]. 

 

Predkladanie racionálnych dôvodov a používanie rétoriky zákonu a faktu 

v diskurze o vintage obliekaní ďalším spôsobom dokazujú, že vintage zohráva 

v súčasnosti v Českej republike rolu módneho znaku.  

                                                           
29 Pomocou Barthesovej schémy možno vetu prepísať na módne znaky: hippie prvky a bohémský styl ≡ 

(aktuálna) móda.  
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3.8 Všeobecný signifikát vintage 

Módny znak disponuje schopnosťou signifikovať okrem objektov či situácií 

vonkajšieho sveta taktiež symbolické hodnoty a významy, uznávané normy i ciele 

typické pre spoločnosť danej doby [Barthes 1983: 232]. Z doposiaľ uvedených zistení o 

vintage obliekaní vyplýva, že abstraktné významy prisudzované médiami i verejnosťou, 

najmä jeho priaznivcami, sú v ňom prítomné.  

„…  lidi […] s tím vintage už […] něco zamýšlí. Vintage, to už […] je něco, má 

to nějakej smysl …“ (Klára). 

Hodnoty ako individualizmus, odlíšenie, sloboda, kreativita, novosť, hra, túžba páčiť sa, 

estetika, jedinečnosť, originálnosť, autenticita, vizionárstvo či eklektizmus sú len 

niektorými, respondentmi najčastejšie načrtnutými významami obsiahnutými v pojme 

„vintage“. Ich podrobnejšiemu skúmaniu som sa venovala v predchádzajúcich 

podkapitolách (predovšetkým 3.1 – 3.4). Na záver je však potrebné zdôrazniť, že 

vybrané hodnoty nielenže poukazujú na módnu podstatu fenoménu, ale signalizujú 

i jeho spriaznenosť so stavom súčasnej spoločnosti.  



- 71 - 

 

 
 

Záver 

Fenomén používania starého oblečenia pod názvom „vintage“ bol v práci 

skúmaný na základe dvoch teoretických koncepcií. Z hľadiska konceptu Gillesa 

Lipovetskeho je možné považovať vintage za módny jav, pretože vykazuje typické črty 

módy: originálnym spôsobom spája konformizmus s individualizmom (princíp ľudskej 

individuality) a využíva odevné objekty na dosiahnutie kultúrnej hodnoty novosti 

(princíp zmeny). Svojim priaznivcom poskytuje priestor pre slobodné vyjadrenie 

identity a realizovanie túžby po odlíšení, zároveň však pravidlami vytyčuje rámec, ktorý 

umožňuje sociálnu identifikáciu. Hodnota novosti je dosahovaná paradoxne 

prostredníctvom predmetov z minulosti.  

 

Počiatky javu sú spojené s vybranými subkultúrami v krajinách západnej Európy 

a Spojených štátov amerických. Na konci 20. storočia bol koncept prevzatý módnym 

systémom a pretvorený na masovo zdieľaný význam. Zarámovaním do konceptu písanej 

módy podľa Rolanda Barthesa je vintage interpretovaný ako módny znak. V tejto 

pozícii možno pozorovať jeho šírenie aktuálne i v Českej republike, a to najmä 

prostredníctvom špecializovaných obchodov a masmédií. Prítomnosťou v procesoch 

komunikácie je jeho obsah štandardizovaný a pozícia upevňovaná. K legitimizácii 

vintage na verejnosti prispievajú špecifické nástroje módneho systému: racionalizácia 

a rétorika zákonu a faktu. Ako verejne zdieľaný koncept signifikuje vybrané 

črty prítomné v súčasnej českej spoločnosti, napr. individualizmus, narcizmus, túžbu po 

zmene a eklektizmus. 

 

Poznanie sveta z odlišných perspektív, porozumenie rôznorodým cieľom a 

sociálnym motiváciám jedincov i skupín poukazuje na rozdielnosť záujmov a vedie 

k vyššej tolerancii [Giddens 2005: 28]. Z tohto predpokladu vychádza predložená práca. 

Mojím úsilím bolo podrobne analyzovať jav, ktorý prispieva k pestrému koloritu 

hodnôt, názorov i životných štýlov v dnešnej spoločnosti. Dúfam, že sa mi podarilo 

poodhaliť určité charakteristiky fenoménu s ohľadom na širšiu problematiku tunajšieho 

postavenia módy. Možné obmedzenia práce vyplývajú na jednej strane z okrajovej 

pozície samotného vintage obliekania, na strane druhej z nemožnosti oprieť sa 
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o kvantitatívne dáta. V prípade rastu popularity javu sa môže stať východiskom pre 

ďalší výskum či zdrojom dát pre porovnanie.    
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