
Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 

 

 

Jana Řeřábková 

 

 

ODĚV JAKO PROSTŘEDEK KOMUNIKACE S PROSTŘEDÍM 

 

THE FUNCTION OF CLOTHING AS A MEANS OF 

COMMUNICATION WITH THE ENVIROMENT 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 

 

 

Studijní program: Vychovatelství (B7505) 

Studijní obor: BC-VYCH (7505R008) 

Vedoucí závěrečné práce: Mgr. MgA. Jana Šindelová 

 

 

2013 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma „Oděv jako prostředek komunikace 

s prostředím“ vypracovala pod vedením vedoucího bakalářské práce samostatně za 

použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato bakalářská 

práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

 

 

    22.4.2013      ………………………………  

 Datum       Jana Řeřábková 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

Děkuji tímto paní Mgr. MgA. Janě Šindelové za cenné odborné rady, připomínky, 
konzultace a badatelskou svobodu, bez kterých by tato práce nemohla vzniknout. 

 

……..………………….. 
Jana Řeřábková 



NÁZEV: 
Oděv jako prostředek komunikace s prostředím 

AUTOR: 
Jana Řeřábková 

KATEDRA: 
Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství 

VEDOUCÍ PRÁCE: 
Mgr. MgA. Jana Šindelová 
 

 

ANOTACE: 

Oděv jako prostředek komunikace v prostředí je téma, které prostupuje celou 

bakalářskou prací. Pohled do minulosti odkrývá stránku oděvu v souvislosti se 

společensko-sociálním a politicko-kulturním děním, spíše než popisem vývoje jeho 

jednotlivostí. Zastavuje se u mezníků, které určitým způsobem ovlivňovaly oděv a jeho 

komunikaci s prostředím. Ve dvacátém století sleduje módu ulice jako sociální 

a identifikační protest proti stávajícímu establishmentu. V odpovídajících částech práce 

se zmiňuje o umění a oděvu ve smyslu vzájemné inspirace. Zvlášť popisuje oděv české 

společnosti roku 1848, kdy jeho podoba sehrála nezastupitelnou roli v národní 

identifikaci. Poslední kapitola teoretické části zaznamenává roli lidového oděvu jako 

prostředku komunikace ve společnosti. 

 Následující praktická část práce zahrnuje mé osobní reflexe z práce pedagoga 

odborných předmětů na střední škole oděvní. Rozebírá aktivity, které se vztahovaly 

k danému tématu. 

 Cílem poslední části práce je metodou polostrukturovaného rozhovoru zjistit vývoj 

názorů žáků střední odborné školy oděvní na oděv a jaký vliv sehrálo umění v tomto 

procesu. 

Klíčová slova: 

oděv, móda, umění, komunikace, veřejný prostor, výchova, vzdělání 



TITLE: 
The function of clothing as a means of communication with the environment 

AUTHOR: 
Jana Řeřábková 

DEPARTMENT: 

Institute of Occupational Development of Education Workers 

SUPERVISOR: 
Mgr. MgA. Jana Šindelová  

 

ANNOTATION: 

Clothing as a means of communication in the environment is a topic that permeates the 

entire bachelor thesis. A flashback reveals a side of clothes in the context of socio-

political and social-cultural events, rather than describing the evolution of its 

particulars. It stops at landmarks that somehow influenced clothing and its 

communication with the environment. In the twentieth century it watches street fashion 

as a social identity and protest against the current establishment. The relevant parts of 

the work alludes to the arts and clothing in the sense of mutual inspiration. It especially 

describes clothes ot the Czech society in 1848, when its form has played a vital role in 

the national identification. Last chapter records the role of folk costumes as a means of 

communication in the society. 

The following practical part includes my personal reflections from the point of view of 

the teacher of vocational subjects at the vocational school for fashion designs. It 

analyzes the activities related to the topic. 

The aim of the last part is a method of semi-structured dialogue to find out the evolution 

of views of pupils of vocational schools to clothing apparel, and what effect the art has 

played in this process. 

KEYWORDS: 

apparel, fashion, art, communication, public space, education, upbringing 

  



Obsah 

1.  Úvod  ............................................................................................................. 8 

2.  Teoretická část ............................................................................................. 10 

 2.1  Pravěk .................................................................................................. 10 

 2.2  Starověk ............................................................................................... 11 

 2.3  Středověk.............................................................................................. 12 

 2.4  Novověk ............................................................................................... 13 

 2.5  Doba po vynálezu šicího stroje ............................................................. 16 

 2.6  Doba zázraků ........................................................................................ 18 

 2.7  První světová válka ............................................................................... 19 

 2.8  Budiž móda, pryč s uměním .................................................................. 20 

 2.9  Hubená léta a nový vzhled .................................................................... 22 

 2.10  Trička ................................................................................................. 23 

 2.11  Ohoz ................................................................................................... 25 

 2.12  Oděv 1848 .......................................................................................... 29 

 2.13  Lidový oděv ........................................................................................ 38 

 2.14  Závěr teoretické části .......................................................................... 40 

3.  Praktická část .............................................................................................. 41 

 3.1  Projekt č. 1 ........................................................................................... 41 

 3.2  Projekt č. 2 ........................................................................................... 48 

 3.3  Módní přehlídky ................................................................................... 56 

 3.4  Umění jako služba, umění jako prostředek ............................................ 60 

  3.4.1  Květy, které nevoní ................................................................... 60 

  3.4.2  Klauzurní práce ........................................................................ 62 

 3.5  Vernisáž nebo divadlo........................................................................... 65 



  3.5.1  Papírová gejša ........................................................................... 65 

  3.5.2  Živé sochy ................................................................................ 67 

 

4.  Výzkumný záměr ......................................................................................... 69 

 4.1  Cíl výzkumu ......................................................................................... 69 

 4.2  Výzkumné otázky ................................................................................. 69 

 4.3  Výzkumná metoda ................................................................................ 70 

 4.4  Sběr dat ................................................................................................ 71 

  4.4.1  Výběr vzorků ............................................................................ 71 

  4.4.2  Metodologie sběru dat............................................................... 71 

 4.5  Vyhodnocení odpovědí ......................................................................... 72 

 4.6  Celkové hodnocení polostrukturovaného rozhovoru .............................. 72 

 4.7  Základní poznatky vyplívající z výzkumu ............................................. 73 

5.  Závěr  ........................................................................................................... 75 

6.  Seznam použité literatury ........................................................................... 77 

7.  Seznam příloh .............................................................................................. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Motto:  

„Svým zevnějškem každý z nás „mluví“, i když často spíše bezděčně než vědomě.“1 

Úvod 

Téma práce - oděv jako prostředek komunikace s prostředím - jsem si zvolila na základě 

svého pracovního, ale přirozeně i svého osobního i odborného zájmu. Působím již delší 

dobu jako učitelka odborných předmětů na střední odborné škole oděvní a na částečný 

úvazek i na ZUŠ. Umění ve své různé podobě a oděv, celý proces jeho vzniku, od 

prvotního výtvarného návrhu, po realizaci a prezentaci, tak provází mé pedagogické 

snažení již řadu let. Oděv patří k nejindividuálnějším projevům vnější komunikace 

člověka, proto se snažím u mladých lidí, kteří by měli s oděvem nadále profesně 

pracovat, vytvořit pomocí různých aktivit niterně citlivý vztah k němu. Pomocí 

mezipředmětových vztahů a spíše alternací běžné výuky hledám stále nové a neotřelé 

možnosti aplikace výchovně vzdělávacích cílů. Snažím se využívat při tomto procesu 

všech dostupných možností a příležitostí. Věřím v činnost, kdy žák nezaměřuje svou 

pozornost pouze mimo sebe na artefakt, ale obrací ji také do sebe. Aby si uvědomil své 

pocity, své prožívání výtvarné, ale i okolního světa vůbec. Problematika odívání se však 

dotýká vědomě i bezděčně prakticky každého z nás. Realitou dnešního světa je pro 

většinu lidí vzájemné sbližování až splývání oděvu s trhem a ekonomikou. V dnešní 

době se dá dokonce přímo hovořit až o komodifikaci oděvu. Intenzita i zrychlující se 

tempo konzumu a všudypřítomná, často až vtíravě vypočítavá a agresívní nabídka 

„konfekčního“ i „značkového“ zboží působí mnohdy až determinujícím, formujícím i 

deformujícím způsobem na styl odívání a jeho osobně unifikující společenské funkce.  

Proto citlivější vnímání oděvu jako prostředku i výrazu osobité a diferencované 

komunikace se sociálním prostředím vnímám jako důležitý prvek v nahlížení a chápání 

světa u mladé generace. Tento předpoklad, který je samozřejmě třeba ještě prověřit, byl 

                                                
1 Říčan, Pavel. Psychologie. Praha: Portál, 2009, s.17. 
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také hlavním motivem zaměřit pozornost právě na specifickou oblast středoškolské 

studentské komunity, k níž mám zajištěn bezprostřední, každodenní přístup. 

Oděv je však v přeneseném slova vždy a v dnešní době především vnímán jako 

synonymum pro módu. Proto se stává nutnou součástí teoretické části předkládané 

práce i letmý pokus o náčrt historie odívání a módy. Ten je totiž pozadím, na němž se 

téma práce i snáze vyjímá i interpretuje. Danou problematiku jsem se pokusila 

vysledovat v dostupné literatuře. Nalezené informace jsem se snažila utřídit, porovnat a 

v rámci svých možností dále využít a rozvinout, v duchu zaměření práce. Hlavním 

cílem práce je reflektovat vzájemné ovlivňování jistého sociálního prostředí a určitého 

příznačného charakteru a stylu odívání. Od původní funkce a znaku určité stavovské, 

sociální, později i národní identity až po dnešní vnímání funkce oděvů zejména 

současnou nastupující generací, konkrétně mládeží na střední škole s oděvním 

zaměřením, tedy studentů, u nichž se dá přepokládat že jejich vztah k oděvu a módě 

nebude přinejmenším lhostejný. 

           Jedním z nejcharakterističtějších motivů a aspektů vzniku oděvu, potažmo módy je 

navzájem protikladné směřování: na jedné straně je pro ně charakteristická snaha 

o neustálou inovaci a atraktivnost, ústící až v nutkavé honbě za něčím novým, 

moderním („up to date“), a na straně druhé vědomě i bezděčně se uplatňující pohled 

inspirující se minulostí. Ostatně napodobování, pastiš a kopírování vzorů byly a jsou 

hnacím motorem tvůrčí činnosti nejen v oblasti odívání. Podobně bychom totiž mohli 

uvažovat v mnoha ohledech i o výtvarném umění, proto se tohoto tématu budeme také – 

byť dílčím způsobem dotýkat. Vždyť umění vždy bylo a je především specifickou 

formou i prostředkem mezilidské komunikace. 

            V druhé, prakticky zaměřené části práce přiblížím různé možnosti aplikace tématu ve 

výchovně vzdělávacím školním procesu. I zde se budu zajímat o umění, jež vnáší do 

výchovně vzdělávacího procesu další rozměr, který pomáhá formovat osobnost, 

vytvářet trvalé vztahy mezi myšlením a emocemi a ovlivňuje i celkové dobové estetické 

hodnoty a vkus. Větší část práce se soustřeďuje na tvůrčí činnosti žáků na střední 

oděvní škole, a dílčím způsobem i tvůrčí činnosti žáků v rámci výtvarného oboru ZUŠ. 

Věnovat se odívání a módě pouze verbálně by bylo ovšem přirozeně jaksi neúplné. 
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Proto se práce snaží vše dokládat a ilustrovat fotodokumentací, a to jak přímo v hlavním 

textu, tak i v samostatné příloze. Poslední část této kapitoly bakalářské práce je 

věnována pedagogickému výzkumu, Jeho ústředním cílem je pomocí metody 

polostruktorovaného rozhovoru zjistit, do jaké míry má studium na odborné oděvní 

škole reálný vliv na utváření názoru na oděv a do jaké míry se během studia tento 

pohled a vztah postupně ustaluje i proměňuje. Touto cestou se práce svým způsobem 

snaží přispět k poznání specifiky a metodiky vzdělávání a výchovy na tomto typu 

středních škol a částečně i na půdě Základních uměleckých škol. 

2.   Teoretická část 

2.1  Pravěk 

Pravěk, nejdelší historické období a oděv jako prostředek komunikace ve veřejném 

prostoru? S ohledem na výklad pojmů bychom mohli toto období přeskočit. Přesto již 

v době historicky nejvzdálenější existoval prostor, kde rozhodně to, jak člověk vypadal, 

sehrálo, z hlediska komunikace a demonstrace, důležitou roli, možná životně důležitou. 

Jistě nešlo o oděv chápaný jako předmět estetického vnímání. Šlo o jeho funkčnost jako 

ochrany před chladem a vlhkem. Vzhled člověka cíleně vytvořený jím samým, či 

skupinou kmenově blízkých v duchu symboliky a stylizace psychické a duchovní 

vytvořil obranu i můstek mezi jedincem a světem jemu nepochopitelných sil, v jejichž 

zajetí se cítil. Člověk hledal jakýsi pevný bod, který by mohl jako ztělesnění tajemné 

moci uctívat. Zprvu se spokojil s kamenem, stromem, přírodninou, postupně naplnil 

potřebu ulevit náboženskému napětí vlastní činností, vlastním výtvorem. Jistě sem patří 

i v nejširším možném chápání oděvů tetování a nošení amuletů. Bezesporu i oděv byl 

tímto výtvorem. Pomocí probuzené umělecké obraznosti, pomohl vytvořit jakéhosi 

démona viditelného vnitřním zrakem a skrze něj pak komunikovat s okolím. Rituální 

slavnosti se neobešly bez „oděvu“, který vlastně umožňoval komunikovat se světem 

viděným i skrytým. Symbolický význam pravěkého oděvu se objevuje od samého 

prvopočátku. Objektivní, přímo dané podmínky života si vyžadovaly ihned pomocí 

zraku sdělit nejkonkrétnější informaci o kmenové příslušnosti a společenském zařazení. 
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Jednalo se o vnější symbolickou podstatu lidské existence reprezentované řečí, 

systémem znaků, ale i oděvem, jako specifickým významovým kódem. S oděvem ruku 

v ruce již v této době vyvstává jeho stín – počátek „šílenství“ nazvané móda. ,, O oděvu 

a módě můžeme mluvit v podobném smyslu. Právě proto, že je úzce spjat s tělesnou 

individualitou člověka, že ,,obléká“ a nikoliv v biblickém výkladu ,,zahaluje“ 

individuum, je prostředkem řeči, prostředkem komunikace se světem, manifestací 

názorů o světě i o jedinci samotném“2  

2.2  Starověk 

Vyjadřovat se s jistotou o oděvu, vzhledem k malému množství informací, není 

technicky možné. Snad až v době ,,klasické antiky“ Řeků a Římanů, můžeme čerpat 

z neobyčejně bohatého a zajímavého,,čtení“ o oděvu v dílech historiků, básníků a 

filosofů. Ale i tam jistě autor často pracoval s nadsázkou a patosem ideologie. Jeden 

příklad za všechny. Tóga - svrchní oděv svobodného římského občana, se stala 

národním znakem: symbolizovala příslušnost k mocnému impériu i společenské 

postavení nositele. Proto ji nesměli oblékat nesvobodní občané - otroci, cizinci ani 

vyhnanci. Umění správně oblékat nebo spíše řasit tógu se dokonce učilo i ve škole. Není 

se čemu divit, protože podle tógy byl její nositel hodnocen veřejností. Její oblékání se 

stalo obřadem, pro který byl vyučen speciální otrok – vestiplicus. Ani její barva nebyla 

náhodná. Například vybělená tóga tzv. „toga kandida“ – „běloskvoucí“ byla znakem pro 

uchazeče o úřad (odtud je i naše označení kandidát). Tóga odlišovala i společenské 

skupiny podle věku: „občanským průkazem“ mladíků a jejich vstupem do dospělosti 

v šestnácti letech byla výměna „tógy liberalit“ za „togu virillis“(lat. virilis-mužský), 

která byla oděvem dospělých mužů. Oděv žen byl rovněž znakem jejich společenského 

postavení. Hlavním oblečením svobodné a urozené Římanky na veřejnosti byla stoa. 

I toto oblečení bylo společenským znakem: stolu nesměli z nařízení senátu nosit 

otrokyně, ani propuštěné otrokyně a hetéry. Co můžeme asi tvrdit s porovnáním s tím, 

co víme z dochované historie je, že oděv rozhodně patřil k důležitým a 

nepřehlédnutelným gestům, ve smyslu komunikace s prostředím, ve smyslu ukázat 

okolí, kdo jsem a odkud pocházím. Vždyť líčení stavu účastníků starověkých válek se 

                                                
2 Kybalová, L., Lamarová, M., Herbenová. O. Obrazová encyklopedie módy. Praha: Artia, 1973, s.13. 
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mnohdy soustřeďuje na popis charakteru lidí dle toho, jak byl oblečen. Z toho opět 

vychází úsudek, že šat měl funkci symbolu. Jako první podával informace o tom, jak 

,,tento“ lid žije. Jistě každá starověká společnost – stejně jako i ve středověku – viděla 

v oděvu nejen majetek, ale i symbol společenského postavení. Vyplývalo to i z jeho 

reálné ceny. Starověký oděv na nás promlouvá z výtvarné výzdoby hrobek, zejména 

v egyptských pyramidách. Podle oblečení mohli archeologové a historici určit, o které 

národy se jedná. Mnohdy byl oděv tím jediným vodítkem při zařazení výjevů do 

historických souvislostí. 

2.3  Středověk 

Na počátku středověku zahalila nekompromisně křesťanská morálka lidské tělo od 

hlavy k patě do několika vrstev šatu, aby potlačila tělesné tvary. Oděv se stal drahou a 

krásnou schránkou – symbolem společenského postavení. Výrazné odlišení tří 

základních skupin středověké společnosti: kněžstva, šlechty a poddaných se odrazilo 

logicky i v různém ošacení. Zatímco církevní oděv se za století měnil jen nepatrně, 

světský oděv nebyl tak konzervativní a začal podléhat módě. Vždy však jen v rámci 

určité společenské skupiny. Problém nastal v době vrcholné gotiky. Aby byl oděv 

viditelným společenským znakem, muselo být ustanoveno velké množství různých 

příkazů a zákazů, které dostaly podobu „oděvních zákonů“. Dnes je těžké si představit 

fakt, že by nám někdo přikazoval kolik metrů a jaké látky smíme použít na oděv. 

V době středověké však tato nařízení zajišťovala vyčlenění odívání nejvyšší vrstvy, a 

tím se potvrdilo její společenské postavení. Není možné nezmínit středověkého rytíře a 

jeho výzbroj, jejíž součástí byl ochranný oděv v podobě kroužkového i plátového 

brnění. Přes něj pak oblékala bojová suknice. Její hlavní funkcí bylo veřejné označení 

rytíře. Na této viditelné součásti rytířské výbavy se uplatnila barevná symbolika a 

heraldika. Středověká symbolika barev se odrazila ve dvorské módě. Služebnictvo se 

oblékalo v barvách svého pána a pán sám zase oblékal barvy té, které se dvořil. „Chci ji 

s vierú nad jiné slúžiti, bych se mohl k ní přiblížiti, k tej, jež mi vesele plodí, kteráž 

v mejch barvách chodí…“3 Tolik středověká poezie a takto v barevném opojení vkročil 

středověk do novověku. Kronika česká uvádí „Téhož léta v českém království rozličná 

                                                
3 Skarlantová, Jana. Od fíkového listu k džínům. Praha: Grada Publishing, 1999, s.64. 
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pejcha se začala, neb lid mladý rytířský i městský rozličných barev sobě oděvy dělati 

počali, ježto málo předtím páni svým bláznuom takové oděvy kázati strojili proto, aby 

od lidí modrých tím rozeznáni byli“ 4  

2.4  Novověk 

Období zhruba od významných námořních objevů po Velkou francouzskou revoluci 

včetně. Periodizace není jednoznačná, v odborné literatuře se liší. Z hlediska umění a 

kultury se zastavíme u renesance, baroka, klasicizmu a empíru. 

Renesance 

V rozpětí této epochy se utvářejí tři základní styly oděvní kultury s různými daty, 

délkou trvání, se specifickými světonázorovými, duchovními a společenskými kořeny. 

Italské středisko vyzařuje do Evropy paprsky znovuzrozené antiky osvobozené od 

pozdně středověké vyumělkovanosti, obohacené neobvyklou dávkou individualizace. 

„Podle vynikajícího znalce renesanční kultury Jacoba Burckhardta Itálie už ve 

čtrnáctém století ví málo o falešné skromnosti a pokrytectví vůbec: nikdo se nebojí být 

nápadný, zdát se jiný než ostatní.“5 Italská renesance ruší středověkem vybudované a 

respektované stavovské kroje, svobodomyslná kultura nepřeje uniformitě v ničem, tím 

méně v oděvu. Být viděn oděn jinak než ti ostatní, pokud možno výstředně se snaží 

každý, nevyjímaje panovníka ani církevní hodnostáře. I stavovské odívání řemeslníků 

se mění, odlišují se od ostatních jen zástěrou oblékanou přes jinak velmi pestré a 

nápadné oděvní součásti. Poněkud později proniká italská rozverná móda i do Francie a 

Anglie. Každá země si přetváří oděv odlišně. Společný zůstává pouze luxus. Stává se 

jakousi věcí soutěže, která by se mohla nazvat „Urči kdo je bohatší“. Finále této soutěže 

proběhlo v červnu 1520 na neutrálním území mezi Ardres a Guines ve Flandrech, kde se 

„utkali“ panovníci Anglie a Francie. Pro obrovské množství zlata a stříbra se nazývá 

„Pole zlatého sukna“. „Oba panovníci se pro svá setkání nejméně dvakrát denně 

převlékali a s nimi všichni jejich dvořané. Traduje se, že jeden z kostýmů francouzského 

krále tvořil plášť ze zlatého sukna a mantila z plátkového zlata zdobené diamanty a 

                                                
4 Skarlantová, Jana. Od fíkového listu k džínům. Praha: Grada Publishing, 1999, s.77. 
5 Kybalová, Ludmila. Renesance. Praha: Lidové noviny, 1996, s.24. 
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rubíny. Jindřich měl při téže příležitosti oděv z celostříbrné látky.“6 Zatímco italský, 

anglický a francouzský oděv se vyvíjí společně s ostatní kulturou, poprvé v historii – 

jako specifický projev náboženského přesvědčení vzniká reformační oděv, vlastně kroj, 

který je veřejnou demonstrací ideové příslušnosti, prostředkem zdrženlivé střídmosti. 

Oděv se stává viditelnou demonstrací ovlivňující většinu střední Evropy. Nadále pak 

přetrvává zejména na protestantském severu, kdežto katolický jih Evropy se výrazně 

odlišuje. Jedná se o Španělsko, které pod vlivem autoritativní, absolutistické monarchie, 

těsně spjaté s církví vytváří honosný, nádherný a hierarchicky uspořádaný, velmi 

obřadně přísný dvorský kroj. Ve své podstatě jeden z nejméně pohodlných oděvů 

evropské historie. Jeho geometrická zcela zahalující silueta měla velmi málo variant. 

Téměř neumožňovala pohyb, což způsobilo obecně přijatelnou podobu důstojného 

držení těla u celého dvorského ceremonielu. Asi právě ta honosnost způsobila 

napodobování v celé Evropě, bez rozdílu jejího reformačního či protireformačního 

cítění. České země nevyjímaje. 

Baroko 

Kruté, rozevláté, dynamické. Pro prostý lid doba utrpení, potlačování lidských hodnot a 

nahrazení starých pořádků a zřízení monarchistickým absolutismem. Ovšem z hlediska 

odívání, módy a všeho umění, doba největších přínosů lidstva vůbec. Dynamika, 

rozevlátost a uvolněnost stojí jako protiklad španělské škrobenosti. Celá Evropa 

nevídaně sleduje Paříž, zejména módu na dvoře Krále slunce Ludvíka XIV. Do odívání 

vstupují pojmy jako světlo, stín, pohyb a rafinovanost. Z Paříže každý měsíc putují dvě 

loutky v životní velikosti do celé Evropy jako poslové nové módy. Tyto loutky jsou 

odrazem Ludvíkovy obliby v okázalosti a nádheře. Toto vše umožnilo i prostor pro 

fantazii umělců, spolutvůrců módy. Francouzská móda získala prvenství trvající po celá 

staletí. Do společenské hry vstupují ženy se svými okázalými přezdobenými róbami. 

Oděv promlouvá ve smyslu koketérie, šálení a intrik.                                        

Do střední Evropy vstupuje francouzský oděv zprostředkovaně přes spřízněnost 

šlechtických rodů španělského, rakouského a francouzského dvora. Oproti Francii je 

zdrženlivý a nadále pečlivě sleduje oděvní příkazy. Marie Terezie například stanovila 

                                                
6 Kybalová, Ludmila. Renesance. Praha: Lidové noviny, 1996, s.39. 
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jednotný kostým pro dvořany. Pro muže soukenný červený frak se zlatým vyšíváním na 

vestě a pro ženy červenou, zlatem, stříbrem a krajkou zdobenou róbu. Tato panovnice 

dbala na určitou skromnost nejen u sebe, ale u celé své rodiny. Její syn Josef II. jako 

první z Habsburků odložil rokokový oděv a oblékl střídmou uniformu, jakožto viditelný 

znak „prvního služebníka státu“. Stejně tomu bylo v Německu. Předepsaný dvorní oděv 

v barvě nachové pro muže a modré se zlatem pro ženy. Tato „skromnost“ se odrazila 

i při stanovení 33 různých uniforem pro 33 slavnostních dnů v roce. Pouze Pruský 

Bedřich Vilém I. opravdu skromně chodil v jednoduché uniformě a přísně trestal, 

objevil-li se někdo na veřejnosti v hedvábí a krajkách cizí provenience. Čechy jsou 

v této době poněkud staromódní. Přes poměrně finančně náročné pořizování oděvů 

sledují dění v ostatní Evropě velmi ostražitě a bedlivě. Dokládá to množství portrétních 

uměleckých vyobrazení. Z této doby poprvé máme i vyobrazení lidového kroje 

z Postoloprt. Oděv i nadále zůstává velmi nákladnou součástí společenské prestiže a 

zůstává viditelným prostředkem majetkového postavení nositele. 

Klasicismus 

Francouzská revoluce změnila nejen politické, ale i hospodářské poměry. Převrátila 

naruby myšlení a životní styl. Viditelnost a do této doby nutná nepřehlédnutelnost 

šlechtické módy byla odsouzena k zániku. Zmizely krinolíny, šněrovačky, korzety, 

paruky. Záměrné zdůrazňování rozdílů společenských vztahů pozvolna vyprchává. 

Republikánské odívání inspirované oděvem námořnictva prosazovalo jednotnost, 

nařizovalo uniformitu. V roce 1793 byl vznesen požadavek na národní oděv. Nakonec 

vzešel z návrhu Jacquese Louise Davida. Nikdy se však prakticky neprosadil. 

Francouzská revoluce ovlivnila módu i po svém konci. Společnost se oblékala v duchu 

svého politického myšlení a veřejně viditelně demonstrovala různost svého přesvědčení. 

Tato doba přinesla nejkontrastnější střet dvou současně působících kulturně politických 

směrů. Napudrovaní, okrajkovaní a zženštěle přezdobená šlechta se potkávala s téměř 

klasicky černě oděným měšťanstvem. Tento „prostý šat“ měl mimo jiné opticky, vážnou 

barvou ponížit šlechtu. Ženský oděv se navrací k půvabným antickým liniím. Těžké 

rozměrné krinolíny vystřídaly průsvitné, lehké nehřejivé materiály. Znemožnit se na 

veřejnosti hřejivým kabátem bylo nepřijatelné, proto tato „nahá móda“ brzy způsobila 
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tzv. „mušelínovou chorobu“ často končící smrtí. Oteplení módy přineslo až poslední 

údobí nazývané empír. 

Empír 

Proslavil ho císař Napoleon. Ten zahrnul oděv přímo do svých strategických plánů. 

Z obavy o státní pokladnu zakázal dovoz drahých materiálů a hedvábí. Zavedl domácí 

výrobu kašmíru a tím ozdravil ženskou módu. 

 Doba empíru přinesla vedle exkluzivní císařské módy i jeden důležitý prvek, který beze 

sporu ovlivnil vztah odívání s veřejným prostorem. Jsou tím první obchodní domy 

s konfekcí a zrušení starých cechovních nařízení, která zabraňovala rozvoji hromadné 

krejčovské výroby. Nejstarší domy s hotovou konfekcí vznikly v Paříži, Londýně, 

Hamburku a Berlíně. V Čechách poněkud opožděně až v roce 1870 obchodní dům 

(výbavy pro nevěsty) „Neff“ a v roce 1870 „Hass a synové“. V menších českých 

městech nesly takovéto domy příznačný název „Paříž“. Konfekce umožnila díky své 

finanční dostupnosti zejména středním vrstvám určitý výběr oděvu. Nejen obchodní 

domy, ale i módní časopisy způsobily, že móda zasáhla do nejširších vrstev. Všem 

dostupný oděv se postupně mění v univerzální. Počíná se doba, které se začne 

v 20. století říkat „módní diktát“. 

2.5  Doba po vynálezu šicího stroje 

V roce 1829 přichází do Paříže neznámý inženýr. Byl jím pan Thimmonier, který svým 

vynálezem šicího stroje změnil celou oděvní produkci. Do této doby sice převratně 

moderní, leč početně skromné obchodní domy se začínají rozrůstat. Mění se 

i zákaznická klientela a to směrem od středních vrstev k vrstvám vyšším. V Anglii 

dokonce odběratelkou konfekce od Johna Redferna není nikdo jiný než královna 

Viktorie.  

Rychlost stehů vznikajících na šicím stroji může posloužit jako symbol rychlosti 

proměn, zasahujících do života společenského, politického i ekonomického. Výrazný 

pokrok vědy a techniky, nástup průmyslové revoluce a nové formy podnikání měly vliv 
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na nové rozvrstvení společnosti, jejíž neodlučitelnou součástí je i vlastní prezentace, 

mimo jiné i pomocí viditelné skutečnosti, a to oděvem. 

Následující období zaznamenává stále ještě hluboce rozdělenou společnost těch, kteří si 

přáli návraty absolutistických časů minulých a těch, kdo doufali v budoucí možnost 

změn naznačených vyhlášením republiky ve Francii a prosazujících, nebo spíše 

hledajících vlastní identitu. (viz. kapitola 2.11) 

Od 19. století se mužské oblečení zjednodušuje a nositelkami okázalých změn se stávají 

ženy. Jsou chodící reklamy na veřejnosti, prezentující bohatství své rodiny. Nikoli však 

v „duchu doby“, ale vracející se dobrovolně oděvem k deformujícímu oděvu dvorské 

etikety před půl stoletím. Důkaz toho, že odívání se neřídí vždy rozumem, jak bychom 

již nyní očekávali. Ženy z pohodlí „antikománie“ opět oblékly těsné šněrovačky a 

množství spodniček, opět sáhly po obručích krinolíny.  

Světová výstava v Londýně 1851 a její Crystal Palace ze skla a oceli, často slouží 

k tvarovému srovnání konstrukcí krinolín. Kdo ví, co bylo čemu příkladem, v každém 

případě šlo o dva „hity“ této světové výstavy. Přeskočíme-li líčení módních 

jednotlivostí, musíme se zastavit u členění oděvu podle funkce. Doposud se vystačilo 

s rozdělením na denní a večerní. Ovšem od této doby vznikají nové příležitosti, pro něž 

je třeba zvolit zvláštní oděv. Oděv komunikuje nejen mezi jednotlivými vrstvami 

společnosti, ale mezi obyvateli různých zemí, přibývá i záliba ve sportech, také 

pracující lid z velkoměst potřebuje rozlišit každodenní dřinu od krátkých chvil zábavy. 

Při těchto proměnách vstupují do módy často hledané prvky praktičnosti a 

jednoduchosti lidového oděvu. Zájem, doposud přehlížený, o lidový kroj pak přetrvává 

do počátku 20. století. Selhává i možnost identifikace „kdo je pán a kdo sluha“. I když 

právě sluhové a lokajové „zdědili“ jakousi strohou dvorskou nádheru ve svých 

uniformách. Jestli bychom mohli hádat, kdo vlastně při postupném celkovém stírání 

rozdílů mezi lidmi, ovlivňuje módu, asi bychom do popředí jako „iniciátorky“ navrhli 

extravagantní kurtizány a velkorysé a rafinovaně koketní grisetky – přítelkyně studentů. 

U mužů pak dlouhou dobu, v určitých kruzích do dnešních dnů, ovlivňoval elegantní 

oděv dandyové.  
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Muž nazývaný dandy – bývá spojován s vkusem a elegancí. Je výtvorem Angličanů. 

Princip dandismu spočívá v umírněnosti a odstupu od všech výstřelků, v dokonalosti, 

která uniká času a emocím. Bývá mu vytýkán cynismus, ztráta opravdových hodnot. 

Dandy může existovat pouze, má-li své diváky. Prostředkem komunikace se stává jeho 

dokonalý nadřazený vzhled. Promlouvá jazykem vytříbenosti a vkusu, protestuje proti 

průměrnosti a společenské malátnosti. Rád udivuje, netouží být obdivován. Oděvu 

přisuzuje parametry duchaplnosti, stává se jeho jedinou radostí, ale i starostí. Tvůrce 

dandismu Georg Bryan Brumell prohlašuje, že móda je umění, pro které stojí za to žít. 

Dandy je dokladem rozkladu ideologií, politické rozvolněnosti a nového 

individualismu. 

Jestliže dandyové beze sporu patří hlavně Anglii, Francii přináleží vznik haute-couture. 

Je to instituce módního tvůrce luxusně oblékající nejbohatší a nejslavnější ženy, 

postupně i muže. V plném tomto rozsahu haute-couture se uplatňuje až koncem 

19. století. Pevná pravidla vznikla z podnětu Frederica Wortha, prvního z řady módních 

tvůrců. Od této doby začíná oděv komunikovat i skrze novou skutečnost a tou je jeho 

módní tvůrce, jeho jméno, značka, firma. A jako takové to zůstává do dnes.  

2.6  Doba zázraků 

Světová výstava v Paříži roku 1900 umožnila girlandami světel vidět ve tmě. Takto 

elektricky osvětlená přítomnost a mnoho dalších vymožeností nemohlo nechat oděv 

nepovšimnut. Stejně jako architektura, interiérové vybavení, výtvarné umění i život sám 

mění svůj vzhled pod vlivem jednoho stylu – secese. I oděv je vyveden z vlivu 

opakování zastaralých dob minulých. „Umění, stavitelství i móda začaly být k jídlu“, 

řekl Salvador Dalí.7 

Vliv nové doby zasahuje celý svět. Jeho propagátory jsou především umělci. Umění 

poprvé přímo ovlivňuje i oděv. Oděv zachycen na různých výtvarných dílech 

promlouvá k veřejnosti, jak jinak, než výzvou: „Napodobuj mě!“. Plakáty tanečnic 

Henri Toulouse-Lautreca a posléze i umění Alfonse Muchy, zejména výtvarná 

spolupráce se Sarah Bernhardtovou, jsou toho důkazem. Oděv secesní ženy se dá 

                                                
7 Máchalová, Jana. Móda 20. století. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2003, s.46. 
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rozdělit velmi volně do dvou směrů. Jeden šat sloužící k stále ještě tzv. morálně 

vhodnému oděvu. Funguje jako překrásná, ale nedobytná tvrz věznící ženu od hlavy až 

k patě v zdánlivě velmi efektních, luxusně vyhlížejících šatech. Druhý oděv patří 

šantánům, kavárnám a barům, oděv „polosvěta“, spontánně uvolněný, umožňující tanec 

oprošťující od nepřirozených vycpávek a podpěr. Ještě jeden jev ovlivnil ženskou módu 

tohoto období, bylo to hnutí za reformu postavení ženy ve společnosti. Bojovnice za 

ženská práva potřebovala demonstrovat nesvobodu žen. Dostatečně jasným symbolem 

se stal právě korzet. Tento oděv osvobozený od všeho co ženu spoutává, se nazýval 

„Reformní pytel“. Sám název dává tušit, jak slušivý tento oděv byl. Asi proto se přes 

svou nespoutanost neudržel dlouho. Boj o tvarové zjednodušení a větší praktičnost 

oděvu ale postupně probojovaly mladé ženy sportem. Tím, že si oblekly košilové šaty 

bez korzetu, odvážně demonstrovaly osobní nezávislost. Zjednodušené modely mohly 

být rychleji a snadněji vytvořeny konfekčním průmyslem a tím se dostávaly k širokému 

okruhu žen ze středních vrstev. Luxusní róby nadále zůstávaly v rukou špičkových 

módních tvůrců. Šustění hedvábí, rafinovanost krajek, peří a květin tolik potřebné 

k ženskosti Belle Époque – secese přerušila první světová válka.  

2.7  První světová válka 

Krutost války znamenala konec jedné společenské epochy. Válečná léta s ohledem na 

vývoj oděvů probíhala v každé části Evropy jinak a také Amerika kráčela zcela odlišnou 

cestou. Ve válečných souvislostech se problém módy jeví jako nepodstatný a 

malicherný. Ale byla to právě móda, která posloužila ve válečných letech a době 

poválečné jako katalyzátor bídných a nešťastných dnů. Obecně lze konstatovat, že 

ženské odívání pod vlivem okolností přejímalo funkčnost a reálnější prvky z pánského 

šatníku. A stejně jako už před světovou válkou se ženy začaly strojit podle „typu“ 

elegantního, sportovního či extravagantního. Večerní toalety však nadále zůstávaly 

okázalé a nákladné. Diktátorka módy Francie se ani po vyhlášení mobilizace nevzdala 

své určující módní role. Paradoxně v době, kdy armáda žádala pro vojáky praktické, 

pevné a levné tkaniny, módní Paříž přicházela s nově křehkou, luxusní a velmi drahou 

módou žádající si závratné množství materiálu. Nepolevila ani v posledních 

traumatizujících měsících války. Podle nového módního anglického časopisu Vogue 
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chtěla exotická a výstřední Paříž vnést trochu radosti do pochmurného a neradostného 

života. Válečná léta převrátila naruby vše. Emancipace, o kterou se tolik usilovalo, se 

uskutečnila téměř „přes noc“. Není proto divu, že nový pocit poválečné svobody přímo 

naplno ovlivnil i módu.  

2.8  Budiž móda, pryč s uměním 

Tento název cyklu litografií Maxe Ernsta, vyzdvihuje tvůrčí energii módy, její 

proměnlivou povahu a upřednostňuje tak prchavější umělecké kvality, ve srovnání 

s trvalými neměnnými kritérii klasických uměleckých disciplín. Surrealistické metafory 

pronikaly do módy s takovou intenzitou, že i pozdější styly ulice by si mohly toto heslo 

půjčit za své. 

Zjednodušeně řečeno, vše staré musí pryč, nebo se musí změnit, aby bylo moderní. 

Modernost zasáhla celý svět. Výbuch nových technologií pronikl ke každému. Vše se 

zrychlovalo, stříbrné plátno ihned sdělovalo celému světu nové informace. Trhaná a 

stylizovaná gesta němého filmu si žádala kontrasty i v oblečení. Vše muselo být jasně 

čitelné. Ve zrychleném časovém sledu vznikají i nové výtvarné směry. Od desátých let 

se v módě prosazuje vliv kubismu. Jednoduchost, barevnost a střihová geometrie byly 

zcela nové, tudíž moderní. 

V minulosti šat komunikoval za nositele, byl proto vytvořen. Promlouval skrze svou 

podobu. Nyní poprvé začíná doba, kdy velká část toho jak oděv působí na druhého je 

v jeho rukou, respektive v pohybu těla samotného nositele. Splývavé, geometrické šaty 

musejí spolupracovat s rychlostí pohybu, aby byly krásné, měnivé, zajímavé. Musejí 

splynout s tělem. Do akce tedy vstupuje i futurismus. Pro ideové vůdce tohoto směru je 

oděv důležitější než malba. Šlo jim o životní názor a ne jen o umělecký objekt. Avšak 

šokující modely, které si sami navrhli i sami nosili, nezískaly větší ohlas. Co ale přežilo, 

byla specifická ornamentika a barevnost. Z dalších moderních uměleckých stylů jsou to 

pochopitelně surrealisté, kteří nepřehlédnutelně zahrnují oděv do svého programu. 

Někteří přímo spolupracují s módními tvůrci. „Vracejí se stále k tezi, že je třeba zlomit 

moc síly zvyku, protože lidské soužití svazuje mnoho norem. Zdůrazňují, jak zničující 

vliv na lidské vztahy má moc věcí, konvencí a zvyků, což se dá předvést na určitých 
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oděvních součástech“8 Vzájemné prolínání umění s oděvem je asi nyní nejviditelnější. 

Nemůžeme se divit, že k řadě tvůrců haute couture přibili i tzv. oděvní reformátoři z řad 

umělců a to především malířů a architektů. Snažili se o odmítnutí rostoucího vlivu 

„módního diktátu“. Prolínali oděvní kulturu s aktuálními proudy výtvarného umění, 

prosazovali nezávislý oděv bez jakékoliv deformace. Stálost těchto reformátorů 

pochopitelně nebyla stabilní. Porovná-li se dlouhé snažení haute couture. Avšak jejich 

přínos ke kultivaci oděvu, individuálnímu přístupu nejen tvůrců, ale i žen bude vždy 

podnětný a je možné se k němu stále vracet. 

Exposition des Arts Décoratifs et Industriels (Výstava dekorativního a průmyslového 

umění) a zkratka Art Deco, nositelka internacionálního slohu, je pojem, který nelze 

obejít. Tento „totální“ sloh poznamenal téměř vše, s čím přicházel člověk do styku. 

V odívání se prosadil zejména ve vzorování textilu. Angažovali se v něm největší malíři 

té doby: Pablo Picasso, Hanri Matisse, Rauol Dufy, Fernard Léger, Georges Braque, 

Andre Derain a další. 

I dokonalost řemeslného zpracování, funkcionalistická jednoduchost oproštěná od všeho 

zdobného propagovaná legendární vysokou uměleckoprůmyslovou školou Bauhaus 

ovlivnila módu nezatíženou žádnými zbytečnostmi. „Šaty se staly jakýmsi světským 

rozředěním vznešených uměleckých myšlenek.“9  

V roce 1927 se dokonce uskutečnila na půdě filozofické a přírodovědné fakulty na 

Sorbonně přednáška všestranné umělkyně Sonie Delaunayové na téma „vliv malířství 

na oděvní umění“. Tato neobyčejná žena se zajímala především o konstruktivistický 

design v co nejširších souvislostech, souběžně s malbou a oděvem. Móda byla pro ni 

prostředek pro změnu smýšlení společnosti, protože postihuje všechny její vrstvy bez 

rozdílu. Další ženou pro níž umění bylo neodmyslitelnou inspirací, byla Elsa 

Schiaparelliová. Na vzory svých látek využívala Picassův lettrismus. (Použití písma, 

jako nositele uměleckého poselství), botu-klobouk vytvořila pod vlivem surrealistů, 

konkrétně podle Salvadora Dalího. Ten zase pracoval celá léta jako ilustrátor pro módní 

časopis Harpers´ Bazaar.  

                                                
8 Kybalová, Ludmila. Od zlatých dvacátých“ po Diora. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2009.  
9 Máchalová, Jana. Móda 20. století. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2003. 
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Meziválečná móda je stále komplikovanější, mnohovrstevnatější a individualizovanější. 

Salóny s předními tvůrci módy haute-couture mají stále menší klientelu, ale stále jsou to 

oni, kdo diktují panující módu. Souběžně s touto luxusní linií oděvů pracují průmysloví 

designéři. Připravují módu pro daleko širší okruh nositelů. Ne vždy se pracuje v souladu 

s obchodní morálkou. Zejména zámořské obchodní domy nestydatě kopírují modely 

z pařížských salónů v početně neomezených kolekcích. Ty se pak vracejí zpět do 

Evropy, aby způsobily ještě větší finanční problémy v oděvnictví, než jim připravila 

celosvětová krize. Snad i tato skutečnost popostrčila vznik modelové konfekce prêt-â-

porter (připravené k nošení) v 30. letech. Jednalo se o oděvy navržené předními 

designéry a stylisty v omezených sériích průmyslově vyráběné, prodávané ve velkých 

obchodních domech. Vzhledem k lepší finanční dostupnosti měly tyto oděvy nejkratší 

cestu k zákazníkovi, konečně se mohli mnohem širší vrstvy oblékat módně.  

Přesto ale „Oděv zůstává stavovským odznakem, dokonce existuje stále víc skupin a 

podskupin uvnitř jednotlivých vrstev, a tak i variant oděvních druhů. Rozhodující není 

jen bohatství, ale i postavení ženy v složitě strukturované společnosti; určité základní 

rozdíly se ovšem vlivem stupňujícího se diktátu módního světa poněkud smazávají. 

Měšťanská společnost sama je mnohovrstevnatá, existují také chudí a bohatí sedláci, 

propastné rozdíly vznikají mezi kvalifikovanými a nekvalifikovanými dělníky.“10  

2.9  Hubená léta a nový vzhled 

Zásadní otázky přežití byly pro celou Evropu na prvním místě. Tvrdá realita válečných 

let po právu vytlačila hravost, laškovnost a ženskost předválečného dámského oděvu. 

Přídělový systém si vyžádal razantní kompromisy i v odívání. A to nejen u těch, kteří 

žili v bojových podmínkách. Hranatost a strohost vojenských uniforem přešla rychle do 

všech oděvů. Do popředí se dostala ruční práce, ne však jako produkt volných chvil, ale 

ve spolupráci s důvtipem jako jediná možnost jak se obléci. Náhražkové materiály, 

přešívání, barvení, naplétání a sešívání zachraňovalo eleganci mnohých žen. 

Až koncem let čtyřicátých stejně jako v letech po první světové válce dochází v zájmu 

o oblékání k určité úlevě. A s velikou dychtivostí se opět začíná sledovat dění na 

                                                
10 Kybalová, Ludmila. Doba turnýry a secese. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2006. 
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módním poli. Dlouhou vynucenou přestávku přerušil styl určený k okázalé přepychové 

prezentaci „New Look“ – „nový vzhled“. Oděvní tvůrce Christian Dior rozvířil 

poválečný strohý módní svět šokujícím, nákladným, romantickým stylem. Jelikož velká 

dáma módního světa Gabriela Channelová velkolepě odstranila spolu s „fauvistou 

módy“ – Paulem Poiretem korzet z hrudníku ženy, bývá tento styl označován za 

anachronismus. Tyto neuvěřitelně náročné a drahé modely vyvolaly v době přídělového 

systému po právu velké rozhořčení. Díky nákladům na oblékání začali o oděvu 

diskutovat lidé, kteří o něm nikdy před tím nejevili zvláštní zájem. V Paříži a Americe 

demonstrovaly ženy s hesly „40 000 franků za šaty a naše děti nemají co jíst“. Zlom 

nastal, když si princezna Alžběta II. na své svatbě oblékla diorovské šaty ve stylu New 

Look. Ve východní Evropě se na veřejnosti „nový styl“ neměl nikdy objevit. Vždyť to 

byla móda z „nepřátelských“ západních států. Ale móda nezná hranice a přes všechnu 

kampaň se šaty v linii new look objevily na všech společensky důležitých akcích v 

komunistických zemích nevyjímaje. Po Diorově smrti nastává stylová mnohost. 

„Přistupují již nové podněty: Amerika, mladá móda, móda ulice, hudební skupiny, 

„květinové děti“atd.“11 Portály nových módních center nesou stále zřetelněji nápis 

„Móda pro každého“. 

2.10  Trička 

Trička pro svou jednoduchost a neformálnost mohou obrazně posloužit jako metonymie 

 posledního oddílu historického náhledu na oděv jako prostředek komunikace ve 

veřejném prostoru, oproštěného od módních jednotlivostí a módních výjimek v průběhu 

posledních desetiletí. 

 Poněkud obecně lze zaznamenat několik základních tendencí ve vlivu na vývoj odívání 

této doby. Do popředí vstupují nové faktory jako hygiena, sport, nové materiály, 

moderní technologie, účelovost, estetika, individualismus, rychlejší konfekční výroba, 

univerzálnost, internacionálnost, zisk a mládí. Poslední jmenovaný faktor vstupuje do 

dění v době, kdy zejména v Americe nastává období prosperity. Mladí lidé vydělávali 

dost peněz, které mohli utratit jen za sebe. Zároveň zkrácená pracovní doba umožnila 

                                                
11 Kybalová, Ludmila. Od „zlatých dvacátých“ po Diora, Praha: Nakladatelství Llidových novin, 2009, s. 
163.  
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dostatek volného času, který mohli věnovat své zábavě. „A mladí lidé věděli, kde a jak 

se chtějí bavit: daleko od dospělých a jejich autority, daleko od toho úspěšného, 

nablýskaného a „nudného“, ale zároveň krutého světa. Mír – skloňovaný po válce ve 

všech zemích, neměl ve skutečnosti dlouhého trvání, jak ukázala válka v Koreji. Sotva si 

svět vydechl z poválečných let, rozdělil se „železnou oponou“ na dva nesmiřitelné bloky 

– a začala „studená válka“. A mladí si vytvořili svůj vlastní svět: svět džezových klubů, 

svých tanců, svět módy, svých idolů… Jejich hrdiny se stali rebelové.“ 12 Tento „odpor“ 

ke společnosti svedl mládež - „teenegry“ - do skupin, part, gangů s odlišným 

charakterem. Většině z nich postačilo vytvořit si zvláštní způsob oblékání, jiný, než ti 

„druzí“. Vždyť co je důležitější, než upoutat pozornost ve veřejném prostoru jiným 

oděvem? Šokovat, rozčilovat, kritizovat, to jsou slova, která chtěli mladí slyšet. 

„Sexuální revoluce“ odrazila i odvážnější odhalování těla. Oblečení mladých defilovalo 

v ulicích rychle a v nejrůznějších podobách. A oděvy drahých značkových salónů stejně 

urputně atakovaly vybranou veřejnost novými, často pod vlivem „módy ulice“ 

vytvořenými modely. Velkým pomocníkem těchto oděvních směrů byly a jsou dodnes, 

všemocná média. Rychle informují, ukazují, zakazují, skandalizují. Vše se hodí a vše 

pomáhá. 

 I pro umění zbylo místo v oděvním šálení. Z mnohosti vlivů nejvíce zasáhl oděv 

posledních desetiletí dvacátého století svými geometrickými tendencemi op-art Victora 

Vasarelyho a pop-art v pojetí Andy Warhola. Neoděvní materiály především využívané 

v dílech výtvarných umělců, přešly i do oděvní tvorby současných oděvních novátorů 

stojících na hraně odívání. Paco Rabanne a jeho modely z plexiskla, akrylu, plastů a 

kovových plíšků fascinují diváky retrospektivních výstav dodnes. Moderní umění, které 

nerozlišuje mezi banálním uměním a uměním skutečným zasáhlo i oděvní tvorbu 

Gianniho Versace. Námětově nepřímo navázal na Elisu Schiaparelliovou a 

prostřednictvím stránek časopisu Vogue otištěnými na hedvábných šatech, provokoval 

obecně uznávané módní kánony.  

                                                
12 Skarlantová, Jana. Od fíkového listu k džínům. Praha: Grada Publishing, 1999, s. 183. 
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2.11  Ohoz 

Neodmyslitelnou úlohu sehrává oděv jako prostředek komunikace v módě ulice. Tzv. 

ohoz demonstruje, jakou muziku poslouchám, kde trávím svůj volný čas, jaké autority 

uznávám, čím pohrdám, ke komu patřím. Je tedy prostředkem k zvýraznění individuální 

i sociální diferenciace a identifikace. A to nejen generační, sociální či politické, ale 

i etnické, či v současném globalizovaném světě přímo multikulturní, propojující ve své 

výsledné podobě vše se vším. Nástrojem intuitivně i vědomě až subverzívně 

provokujícího typu, protestujícího proti stávajícímu establishmentu. „Tak jako došlo ve 

starém Babylónu ke zmatení jazyků, v kosmopolitních velkoměstech přelomu druhého 

tisíciletí dochází k prolínání různorodých etnických kultur. Současnost nejlépe 

charakterizují hybridní kombinace, které se objevují nejen v oblasti umění a módy. Jsou 

typickým znakem věku informatiky a evokují celkovou atmosféru, kterou dýcháme.“13 

Oděv některých subkultur je natolik identifikační, že nezmínit se o něm v souvislosti 

s námětem této práce nelze. 

Zooties 

Zooties14 po česku potápky, styl vzniklý v čtyřicátých letech v americkém Harlemu. 

Z něho přešel do Los Angeles a s menšími obměnami do Paříže. Šlo o styl mladíků, 

později i jejich děvčat spočívající v okázalém nošení dlouhých sak zapínaných na jeden 

knoflík a velmi širokých kalhot dolů se zužujících, u děvčat síťovaných punčoch, bílé 

košile, dvoubarevných bot, širokých klobouků a spousty nápadných řetězů z kočičího 

zlata. Nebylo by na tom nic až tak zvláštního, kdyby nebyla válka a nenosili to černí 

obyvatelé Harlemu. Takto se tyto pastelově barevné a jaksi luxusně vyhlížející ohozy 

staly životu přímo nebezpečnými a jejich nošení byl odvážný čin. Byl chápán jako 

výsměch válce a provokace proti „bílým“. Pochopitelně, že vše se neobešlo bez násilné 

odpovědi. Byli na první pohled nápadní a síla ohozu byla krutě trestána. Pouliční boje 

byly přitom cíleně namířeny na jejich ponížení a zneuctění.  

  

                                                
13 Máchalová, Jana. Móda 20. století. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2003, s. 164. 
14 Výraz odvozený od adjektiva „zooty“, s významem výrazně, prudce elegantní, frajerský apod. In Hais, 
K. – Hodek, B.: Velký anglicko – český slovník III,. (S-Z). Praha: Academia, 19895, s. 2689. 
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Zazou 

Jestliže zooties byla mimo jiné vytýkána malá lhostejnost k vlasti, pařížští zazou pro 

vlastenectví a obdiv k nepřátelským Američanům byli pronásledováni a dokonce někteří 

byli posláni do koncentračních táborů. Pařížská mládež přes svou lásku k swingu přijala 

a po svém pozměnila i zooties. Široké kalhoty zaměnili za úzké ke kotníkům, aby 

vynikly barevné ponožky, objemná saka zůstala. Mladík se pyšnil nagelovanou vlnou 

vlasů nad čelem a dívkou v botách na vysoké podešvi, také v saku se spoustou kapes. 

Patřili k válečným dnům, po válce se již neobjevovali. 

B-Boys 

Od poloviny osmdesátých let nejnapodobovanější styl na světě. Vzniká na americké 

ulici, o deset let dříve spolu s jamajskou hudbou, tancem a pouličním uměním graffiti. 

Agresivní vzhled a chování nového anglického punku přitáhly pozornost médií natolik, 

že b-boys zůstávali nepovšimnuti. Avšak teprve stále stoupající obliba hudební skupiny 

Run DMC a okolnost, že její píseň My Adidas, se ocitla na prvním místě příslušného 

žebříčku popularity sebou přinesla i komerční rozšíření tohoto stylu. Doposud praktické 

a funkční oblečení, umožňující komplikované taneční figury a akrobatické skoky na 

ulicích předváděné mládeží s ornamentálně vyholenými hlavami, ověšenými zlatými 

šperky a přívěšky v podobě dolaru, vzbudilo akutní zájem nejprestižnějších značek 

sportovního oblečení. Očekávatelným rychlým důsledkem byl vzrůst finanční 

nákladnosti, jež zamezila riskantnímu pohybu a b-boys „zkameněla“ a stala se jakousi 

všudypřítomnou dekorací velkoměstských ulic. Na konci osmdesátých let změnili        

b-boys images. Objevili se v batikovaných tunikách s koženými šperky v barvách 

Etiopie. Jejích ohoz dostál politického významu.  

Hippies 

Šlo o hnutí mladé americké a západoevropské generace, jež pod heslem „Make love – 

Not War“ ovládlo v šedesátých letech mysl mladých. Svou květinovou módou, nošenou 

bez rozdílu pohlaví, protestovali tehdy proti válce ve Vietnamu, konzumu a 

přetechnizované společnosti. Žili společně v tzv. komunách, vyznávali toleranci, 

pacifismus a volnou lásku a – v neposlední řadě - pořádali masové koncerty pod širým 

nebem. Jejich touha po přírodním životě, jež byla právě demonstrovaná nejvíce 
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oděvem, časem přešla v pouhou módu a její nositelé už nevěděli nic o původních 

myšlenkách hnutí. Tento úkaz v historii módy nebyl jistě první, ale ani ne poslední. 

Punk 

„Zastavte svět, chci vystoupit! Tento výkřik Johhny Rottena – zpěváka skupiny „Sex 

Pistols“- by mohl být mottem určité části mládeže, která svůj společenský protest 

demonstruje „antimódou“… Heslo „No future“ vyjadřovalo jasně jejich životní 

postoje.“15 Na rozdíl od ostatních radikálních hnutí, snažících se násilně provést změny, 

punkerům stačí „bojovat“ pouze agresivním ohozem. Vznikl, jako ostatně většina 

neformálních hnutí, jako reakce na společenské dění. Tentokrát na londýnskou 

nezaměstnanost mladých lidí v sedmdesátých letech. Nic výjimečného pro svět velkých 

měst, ani punkeři tedy nezůstali pouze v Anglii. Zavírací špendlíky, kožené bundy, 

kovové řetězy, žiletky na krku, potrhaná trika se spoustou provokujících nápisů, 

okované boty, nezbytné „číro“ na hlavě a další a další bizardní rozmanitosti jsou jasná 

identita chlapců i dívek odmítajících oficiální život. Tato proklamace mladých na 

individualitu svého chování i oděvu opět přešla v komerčně žádanou módu. I pro 

nelibost samotných punkerů, můžeme dodnes vidět vliv této ideologie na velkém 

množství tzv. “rozedrané, obnošené“ módy i v užívání kovových tělových ozdob – 

piercingů. Pochopitelně již bez původního ideového významu. 

Gothové 

Jde o dědice tradic romantických spisovatelů G. Byrona a P.B. Shelleyho odmítající 

radosti života, chystající se patřičně oděni, každou chvilku zemřít. Jejich barva je černá, 

jejich humor je makabrózně záhrobní, jejich image evokuje mrtvolnost. Tato subkultura, 

snad díky této morbiditě, zůstala od sedmdesátých let do počátku nového století 

kupodivu bez povšimnutí oděvního průmyslu. Tyto černě zahalené mladé lidi ovšem na 

ulici dodnes. Jen jedni kupují své oděvy již od módních tvůrců poměrně finančně dráže 

než jejich druhá polovina - tzv. „punk-gots“ preferující otrhaný a punkersky vyhlížející 

levný oděv. 

  

                                                
15 Skarlantová, Jana. Od fíkového listu k džínům. Praha: Grada publishing, 1999, s. 198. 



28 
 

Rastafariáni a dredaři 

Tato americká subkultura, rozvíjející se původně mezi etnickými Jamajčany, měla od 

počátku nábožensko-politický podtext. Jejich ideový vůdce byl jamajský císař, 

korunovaný v roce1930. „Doufali, že to bude on, Ras Tafari Makonnen, který je vyvede 

z Ameriky, onoho Babylonu a tím se naplní proroctví.“16 Toto mírumilovné tolerantní 

hnutí postupně nabylo aktuálnosti i v Evropě. Rastafariánská příslušnost prezentovaná 

posvátnou žluto-zeleno-červenou barevností oděvu, nezbytným účesem z dredů a 

velkou typickou čepicí nazývanou „tam“ je nepřehlédnutelná. Navíc hnutí disponuje 

určitou filozofií, která zahrnuje oblast sociální, kulturní i politickou. Není tajemství, že 

vše umocňuje aktivní kouření marihuany. Čím více byli rastafariáni populárnější, tím 

více se od hnutí oddělovali ti, kterým šlo pouze o vnější vzhled. Aby se odlišili od 

ortodoxních přívrženců stylu, pojmenovali se dredaři. 

Skini 

V sedmdesátých letech se objevili na anglických fotbalových hřištích. Zde bylo ideální 

prostředí pro vyhledávané rvačky. Vysoké šněrovací boty, a vyholené lebky jsou asi 

jediné, co zůstalo z původního vzhledu. Tak jak se postupně rozšířili i na další místa, 

kde podnikali tažení proti přívržencům hippies, homosexuálům, punkerům a dalším, tak 

se obměňoval jejich šatník. Postupně vznikalo několik podskupin jako „plyšáci“, 

„slizouni“, „Oi“ a „SHARP“. Přes jejich tvrzení, že žádný ze skutečných skinů není 

rasista, jsou do dnešních dnů větší částí veřejnosti považovány za synonymum pro 

rasismus. 

Mnoho dalších 

Ve výčtu dalších subkultur, které se objevily v posledních desetiletích do dnešních dnů, 

by se dalo pokračovat ještě dlouho. Na scéně ulice svým oděvem komunikovali 

funkové, rockeři, noví romantici, raggamuffini, surfaři, beatníci, folkaři, greasers, mods, 

skaters, ravers a další. Přes jejich rozlišné filozofie, různé země původu i různý vzhled, 

mají přibližně stejný scénář vzniku i průběhu svého nestejně dlouhého života. Pro 

všechny je oděv jasným prostředkem komunikace ve veřejném prostoru. Téměř všechny 

                                                
16 Máchalová, Jana. Móda 20. století. Praha: Nakladatelství Lidových novin, 2003, s. 20. 
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subkultury vznikly a vznikají s cílem na něco ukázat, proti něčemu protestovat, s něčím 

nesouhlasit. Téměř všechna hnutí jsou spojena s určitým druhem hudby, patří vždy 

určité sociální skupině a vzhledem k oděvnímu světu, jsou všechna zdrojem vzniku 

módy, která ve finále neříká nic jiného, než že je módní. 

2.12  Oděv 1848 

Na konkrétním historickém prostředí Prahy roku 1848-1849 při složitých společenských 

a národních vztazích přiblížím více detailně málo známý kulturně společenský jev – 

vznik českého národního oděvu. Nezmínit podrobně tuto část českých dějin bych 

považovala za chybné, protože právě v této době se stal oděv zcela uvážlivě cíleně a 

vědomě prostředkem komunikace ve veřejném prostoru. Nenašla jsem již více konkrétní 

příklad v českých podmínkách, než právě v této časově krátké, o to více vyhrocené a 

hektické době. Právě tímto národním oděvem opustila kultura dosud dominující oblast 

folklórní a literární a překročila v oblasti výtvarné, hranice akademismu. Nedá se 

samozřejmě hovořit o českém specifiku. Podobné snahy se objevily ve Francii v době 

francouzské buržoazní revoluce, v Německu v 30. letech 19. st. literáti a básníci ze 

skupiny Mladé Německo, ve 40. – 50. letech v Rusku tzv. slavjanofilové, stejně jako 

následně v 80. a 90. letech ,,tolstovky“. Národní odívání přiblížím na základě knihy 

Národní oděv roku 1848 od Mirjam Moravcové jako prostředek komunikace, sloužící 

národní integraci a sociální emancipaci účastníků českého národního hnutí.  

Poprvé se o kroj jako o jeden z projevu národní české osobitosti začal více zajímat Jan 

Kollár v 30. letech 19. st. Ale až o deset let později začala česká inteligence tento prvek 

národní kultury zkoumat. Pouze však v rámci vlastivědného studijního zájmu. 

,,Rozhodující zlom chápání národního oděvu jako jednoho z výrazných projevů národní 

kultury a znaku národní svébytnosti přinesl až revoluční rok 1848. Politická potřeba 

prokázat jsoucnost českého národa, jeho svébytnost, jeho plnoprávnost a rovnocennost 

v rámci národů slovanských, evropských, i v rámci národů rakouské monarchie, vedla 

k novému pohledu na význam národního oděvu. Národní oděv začal být vnímán jako 

jeden z nejvýznamnějších etnodiferencujících znaků a současně dokladů národní 

původnosti. Ze souhrnu dobově uznávaných znaků národa vyzdvihla a zdůraznila česká 
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národní společnost logicky ten, jenž měl schopnost vnější demonstrace a tedy i zjevného 

odlišení od německého obyvatelstva Čech.“17  

 

Obrázek č.1 

To, že se český národ obléká podle středoevropského vzoru, považovala určitá část 

maloburžoasie jako národní nedostatek. Převzetí tradičního lidového oděvu tato část 

národní representace ani nevzala v úvahu. ,, Sociální bariéra v přístupu k tradičnímu 

lidovému oděvu vlastního etnika, chápaná na sklonku 40. Let stále ve společenských 

kategoriích pozdně feudální společnosti, byla pro českou městskou maloburžoasii a 

inteligenci nepřekonatelná.“18  

Hledal se ,,kroj“, v rovině historické i současné šlechtické i měšťanské třídy. (viz. obr. 

č. 1) Spíše než ke kroji lidovému se přiklánělo k ostatním slovanským národům. Polské 

měšťanstvo a šlechta měli kontuše a konfederatky, Chorvaté měli městské surkami, 

Srbové dolmany a fezy, Slováci mentiéky, Maďaři projmuté krátké menty. ,,Zcela 

přesně toto formuloval František Ladislav Čelakovský v červnu 1848: ,,Předešlé dvě 

                                                
17 Moravcová, Mirjam. Národní oděv: Ke vzniku národně politického symbolu. Praha: Academia, 1986, s. 
16. 
18 Moravcová, Mirjam. Národní oděv: Ke vzniku národně politického symbolu. Praha: Academia, 1986, s. 
16. 
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i tři století nebylo již u nás kroje národního ve vyšších a středních stavech… což by však 

nebyla sto česká hlava vymyslet zas kroj pro náš věk a stav příhodný…“.19  

První konkrétní podobu vytvořila skupinka literátů, spisovatelů a výtvarných umělců 

pro jediný český ozbrojený sbor Svornost v březnu 1848. Vznikl ryze jako akt národní 

demonstrace. Avšak ,,… stal se oděvem mužů uvědoměle se hlásících k českému 

národnímu programu, vázaných však spolkovou příslušností. V tomto smyslu nemohl 

plnit úlohu národního oděvu v plném významu toho slova.“20  

Druhým pokusem byl oděv vzešlý z iniciativy členů druhé české petiční deputace 

probíhající ve Vídni. Zajímavé je, že impulsem k vytvoření tohoto druhého typu oděvu 

byl právě působivý dopad vystoupení ostatních slovanských delegátů. Chorvaté, 

Slovinci, Poláci, Slováci byli téměř všichni na společné večeři slovanských deputací ve 

svých městských národních oděvech. Právě dojem ze vzhledu těchto delegátů způsobil, 

že se Češi rozhodli navrátit do Prahy v novém městském oděvu. ,, … by občanstvo 

uvědomělé nový ten kroj za svůj přijalo.“21  

Na požádání delegace návrh vytvořil malíř historických oděvů Josef Vojtěch Hellich, 

dlouholetý kustod archeologických sbírek Českého muzea, od roku 1847 žijící ve Vídni. 

Objednávka zněla na „cos praktického a zároveň národního“. Z předlohy načrtnuté 

během jednoho dne byl vybrán ten, který vznikl z představy romantických malířů 

o české šlechtě doby pozdní gotiky. Tento tzv. ,,staročeský kroj“, který přivezli členové 

druhé deputace v dubnu do Prahy měla obléknout civilní národní společnost. Avšak 

oblékl ho pouze P. Faster. (viz. obr. č. 2) Ostatním delegátům se zdál pro Prahu příliš 

výstřední a odložili jeho definitivní přijetí na neurčito. 

Potřeba komunikovat s prostředím a demonstrovat tak národní odvahu patřičným 

oděvem nenechávala národ v klidu. Proto už koncem dubna vznikly další návrhy 

civilních i spolkových oděvů. 

                                                
19 Moravcová, Mirjam. Národní oděv: Ke vzniku národně politického symbolu. Praha: Academia, 1986, s. 
18. 
20 Tamtéž, s. 30. 
21 Moravcová, Mirjam. Národní oděv: Ke vzniku národně politického symbolu. Praha: Academia, 1986. 
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Studenti spolku Slavia zvolili po vzoru druhé deputace návrh inspirovaný oděvem 

konce 15. a počátku 16. století, vytvořený opět malířem historických výjevů Karlem 

Svobodou. Výsledek byl o poznání civilnější. Byla využita symbolika slovanské 

trikolory. Jediné co vybočovalo z této koncepce, byla čapka po vzoru polské 

konfederatky, jako symbol slovanské vzájemnosti. Rychlost návrhů a realizací byla 

neuvěřitelná. Už 8. května vítali studenti příjezd Ľudovíta Štúra do Prahy

 

Obrázek 2      Obrázek 3 

v kroji. Pozadu nezůstaly ani návrhy civilních krojů. Vznikly dvě varianty, vytištěné na 

grafických listech v Květech, nazvané ,,slovanské kroje“. Vytiskl je František Šír, který 

léta spolupracoval s J. V. Hellichem. Byly anonymní. Ideová a výtvarná koncepce 

prozrazovala usilovné hledání základního směru nově vytvářeného národního oděvu. 

Důležité je, že v základním střihu se uplatnil vliv dobové módy, což se stalo 

rozhodujícím pro další vývoj. Nikoliv šlechtický, ale městský oblek se stal inspirací. 

Pravděpodobným autorem prvního z návrhů byl J. V. Hellich pro své přátelství 

s nakladatelem F. Šírem i nápadnou podobou s dubnovým krojem z Vídně. Druhý návrh 



33 
 

byl inspirován různými současnými slovanskými oděvy a lidovým oděvem hanáckým. 

Pro některé výtvarné prvky charakteristické v díle Josefa Mánesa, se autorství 

pravděpodobně připisuje jemu. (viz. obr. č. 3) Ani tyto návrhy nebyly definitivní. Díky 

různým vlivům dostal národní oděv dalších variant. Například materiálové změny 

podlehly současné krizi českého plátenictví. Výzva, ,,české plátno – pomoc nuzným“, 

dala vzniknout plátěným bílým kalhotám s červenou šňůrou v pase, zakončenou 

výraznými střapci. Rozsah nošení potvrzuje fakt, že byly označeny za uniformu 

barikádníků. O další varianty oficiálně zveřejněných grafických listů ,,slovanských 

oděvů“, se zasloužili pražští krejčí. (viz. obr. č. 4) Učinili tak z národního nadšení a 

snahy podpořit české národní úsilí o emancipaci. Fantazie se soustředila na kabáty, 

pláště a čapce. Největší oblibě ze směsice nejrozmanitějších národních oděvů 

oblékaných v Praze ve 2. čtvrtině roku 1848 se těšil stejnokroj Svornosti. Obzvláště 

jeho vážnost podpořilo, když byl oblečen jako veřejný protest proti zrušení činnosti 

sboru. Národní oděv svornosti nabyl tak v polovině května dalšího významu – významu 

demonstrace politické. ,,…a hle! Od těch dob, co se mluvilo, že staročeská beranice 

zneuctěna, honem jsme ji spatřili na mnohých vzácných drahých hlavách našich bratrů 

a politických hrdin!“22 Oděvy koncipované v symbolizujících barvách byly zprvu 

výrazem společenské aktivity a vztahu k získaným demokratickým svobodám. Měly 

tedy širší než národně politický obsah. Záhy se však staly, i když si zachovaly naprostou 

individualitu střihu a módního řešení v přísném pojetí dobové módy, symbolickým 

významem národního oděvu. 

Ženský oděv prošel trochu jinou anabází. Z počátečního nezájmu se postupem 

s vyhrocující se politickou situací a bezprostřední přípravou Slovanského sjezdu 

objevila potřeba také demonstrovat svoje místo ve společnosti. Zástupce pražských žen 

Karolína Staňková napsala do Vídně J. V. Hellichovi: ,,Slovanský sjezd v Praze se blíží 

ze dne na den… Byloť by zajisté přáti si, abysme i my ženské ke krásným oděvům 

předkyň našich se navrátili, jakož vůbec za to máme, že by bylo slušno, abychom pokud 

toho náš věk a duch času dovolí, k starým obyčejům a krojům zase se navrátili… . 

Vědouce dobře, že jste vy, slovutní umělče, mnohá studia dělal k poznání starých našich 

                                                
22 Moravcová, Mirjam. Národní oděv: Ke vzniku národně politického symbolu. Praha: Academia, 1986, s. 
48. 
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krojů národních, jsme přesvědčeny, že zajisté tak mnohé staročeské kroje ženské 

v zásobě výkresů svých míti budete, a protož na vás vznášíme snažnou prosbu, abyste 

nám co nejrychleji možná nějaké výkresy – možná-li iluminované – takových národních 

krojů zaslati ráčil.“23  

 

Obrázek 4 

Mimo tyto návrhy vzniklo stejně jako při hledání mužského oděvu několik dalších 

verzí. Například kresby neznámého autora z něhož jeden (na obr. č. 5 uprostřed) se stal 

předlohou pro zveřejnění. Byla uvedena i barevnost. Kombinace světlomodrého základu 

a bílých lég a rozet, sladěných z hlediska současných módních norem. (viz. obr. č. 6) 

V tomto „slovanském“ kabátku se objevila již 10 června na Slovjanské besedě většina 

žen. Pouze Karolína Světlá, jako projev „vlastenecké předpojatosti“ zvolila barvu jasně 

červenou. (viz. obr. č. 7). 

O atmosféře těchto dnů se psalo v Pražských večerních listech. ,, Němci pořád křičí, 

Praha je Německá, poněvadž ve veřejném životě v salonech na bálech německy se 

mluví… My dokazujeme věc právě na opak, a sice těmi samými argumenty, ba mají 

takové váhy, že se ani zvrátit nedají, neboť jen slepec by neviděl, že Praha, toto město 

slovanské, se již nabažilo kroje cizího, obléká na sebe tak dlouho odložený šat 
                                                
23 Moravcová, Mirjam. Národní oděv: Ke vzniku národně politického symbolu. Praha: Academia, 1986, s. 
54. 
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slovanský, český, přirozený…“.24. Německá buržoasie a maloburžoasie vnímala správně 

oděv jako projev revolučních tradic. Pražské červnové povstání ukončilo první fázi 

vývoje národního odívání. Bylo spojeno s přímou persekucí politických a národních 

znaků. Toto zevšednění Pražských ulic trvalo do konce července. Po zrušení stavu 

obležení ihned opět vyvstala potřeba něčím protestovat – nesouhlas 

s Windischgrätzovou politikou. 

 

Obrázek 5 

Opět oděv poslouží jako viditelný prostředek komunikace s prostředím. Stává se 
otázkou osobní odvahy. Dokonce nošení stejnokroje zrušeného spolku Svornost bylo 
kvalifikováno jako policejní provinění. Oděv nenabyl stálé jednotné definitivní podoby. 

                                                
24 Moravcová, Mirjam. Národní oděv: Ke vzniku národně politického symbolu. Praha: Academia, 1986, s. 
20. 
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V této době se změnil názor na inspirační zdroje. Byl pověřen Výbor pro uspořádání 

národního kroje slovanského. Sestával z 24 umělců, vědců a literátů. (Např. Josef 

Vojtěch Hellich, Josef Mánes, Antonín Víšek, Václav Hanka, Karel Jaromír Erben, 

Pavel Josef Šafařík atd.) Ženský odbor zastupovala např. Božená Němcová. Cíl: stylová 

jednotnost, jednoduchost a přijatelnost z hlediska soudobého městského a měšťanského 

odívání. V těchto myšlenkách se objevila negace k historizujícím oděvům z jara 1848. 

Podněty byly hledány zejména v moravských lidových krojích, a tudíž překročily 

hranice sociální. Byly obohaceny o prvky slovanské, vzhledem k myšlenkám slovanské 

vzájemnosti. Konečnou verzi komplikoval požadavek na návrhy sezonních variant. 

V jednom se však různé názory shodly. Nalézt styl, který by se dal uplatnit v celé 

účelové škále dobových oděvů a měl zároveň schopnost vlastního vývoje. Vítězné 

návrhy v mužské i ženské podobě měly tedy šňůrové zapínání, na rukávech, kapsách a 

předních dílech skutečné i symbolické ornamenty z motivů vlnovky, lomené čáry či 

renesanční mřížky. Součástí byli nízké klobouky s kulatým dýmkem opatřeným 

splývavými stuhami – tzv. slovanský. Díky deputacím z venkova do Prahy se kroj 

objevil i v oblékání bohatší vrstvy vesničanů. Nejdříve v Čechách středních, posléze po 

Slovanském sjezdu i v dalších krajích jako důsledek soustředěné agitace za prosazení 

 

Obrázek 6 

 

Obrázek 7 
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myšlenky „národního kroje“, jako jednoho ze znaků novodobého českého národa. Oděv 

sedláků prudce odmítla národní společnost z řad inteligence, studentstva a pražské 

maloburžoasie jako etnicky nečeský a tím i nenárodní. „ A což vy, sedláci, vy, jejichž 

srdce nyní omládla, zbujařila, vy, jež s námi vřele cítíte, s námi nesnažení sdílíte, 

zůstanete-li v těch francouzsko-německých kabátech, fráčcích, vysokých kloboucích, neb 

dokonce v štrupličkách? Buďte i vy tentokráte s námi, není to žádná krkolomná práce.“ 
25 Jedná se o agitaci z národních novin. Okamžitý dopad těchto výzev není znám, ale 

důležitým impulzem byl osobní příklad studentů přijíždějících na letní prázdniny a 

ochotnická divadelní představení, plesy, zpívání vlasteneckých písní spjatých právě 

s jejich příchodem. Také nákupy podkrkonošského plátna na šití obleků na vesnicích 

velmi zapůsobilo. I když vesnický národní kroj nikdy nenabyl definitivní podoby, stal 

se nezanedbatelným národně politickým fenoménem. Prorazil si cestu zejména ve 

„slovanské trojbarvě“, která se uplatnila v doplňcích šatů mužů, žen, i dětí. Národní 

oděv jako takový nosili pouze jednotlivci a malé skupinky niterně zapálených pro 

národní program, ti, kteří byli připraveni vystavit se případné perzekuci.  

Po roce 1848 se pro českou publicistiku, ale i pro lid stal oděv existující skutečností. 

Snahy o jeho prosazování polevily. Využíval se v argumentaci a komunikaci vyjadřující 

politickou angažovanost. Jako politický symbol protestu proti rakouské politice a 

zároveň symbol nesouhlasu s vládní politikou hodnotili oděv vojenští i političtí 

představitelé. Váha, kterou oděvu připisovali, byla překvapující. Vedla k přísnému 

zákazu kroj nosit. Ohlas na tato vyhlášení byl okamžitý. ,,My nevěděli posud, že má 

vojsko i tu moc, aby předpisovalo, jaký oděv nositi máme, to však jsme se dozvěděli, že 

tento boj slovanskooděvuzhoubný z té zásady pochází, že jsme rakušané a nikoli 

Slované. Tak alespoň se jeden vysoko postavený pán vyjádřil“ - satirický komentář 

z Pražského večerního listu.26 Přes všechna opatření nepřestávala část uvědomělých a 

zřejmě také osobně statečných mužů a žen oděv oblékat. Tichá a poslední komunikace 

oděvem českých vlastenců s ostatním světem nastala v listopadu 1849, při příležitosti 

první oficiální návštěvy Františka Josefa v Praze ve Slovanském divadle. Nikdy již 

nebyl oděv v takovém množství demonstrován. Zavinila to také mimo jiné ztráta 
                                                
25 Moravcová, Mirjam. Národní oděv: Ke vzniku národně politického symbolu. Praha: Academia, 1986, s. 
129. 
26 Tamtéž, s. 144. 
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informovanosti občanů, způsobená zastavením vydávání českých novin a časopisů. 

Přesto národní odívání zůstalo jevem kulturně společenským. Módní návrhy oděvů 

v letech 1849- 1853 nadále uplatňovali a doporučovaly využití účelově detaily a 

ozdoby. Povýšily je tak na ,,národní“. Nejdéle v nošení se udržely slovanské klobouky, 

zdobené vlajícími stuhami. V únoru 1853 honbou policie v pražských ulicích na 

,,slovanské klobouky“, bylo symbolu v české národní společnosti vzato právo na 

existenci.  

Minimální pozornost věnovaná ve 20. století národnímu oděvu, kdy zápas o jeho nošení 

byl chápán jako kuriozita, nebrání v tom, aby se stal atributem národních hrdinů a 

neodlučitelnou součástí hmotné kultury novodobého českého národa. To, že účelové 

využití detailů z „národního“ oděvu nezapadlo, svědčí i snímek (viz. obr. č. 8 ) 

zachycující Vladimíra Macuru (1945 – 1999), našeho předního literárního historika a 

sémiotika kultury, jak pózuje v „čamaře“, jež ve své době (1948 – 1950) hrdě 

manifestovala příslušnost k emancipovanému českému národu a patřila do 

vlasteneckého šatníku. 

2.13  Lidový kroj 

Pojem kroj má v užívání mnoho významů. Tuto šíři významů dokládá i slovník 

spisovné češtiny, kde se jednoduše vymezuje jako charakteristický „oděv výrazných 

znaků, vyznačující obyvatele určitého kraje nebo příslušníky některých spolků nebo 

 

Obrázek 8 
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povolání“.27 Podrobnější zprávy o kroji venkovanů se objevují od poloviny 18. století, 

pod vlivem doby osvícenství, kdy určitá část vzdělanců obracela svou pozornost k lidu. 

V roce 1791 vznikají první výtvarné záznamy o tom, jak jednotlivé kroje vypadají. 

Podnítila to korunovace Leopolda II., kdy se do Prahy sjely venkovské družiny 

oblečené do slavnostních krojů. Taktéž tomu bylo i při další korunovaci, a to 

Ferdinanda V. v roce 1836. K oslavám patřila veřejná sešlost venkovanů ve svatebních 

krojích z celého českého království. „To se konalo na pražské Invalidovně a lidové 

kroje a folklórní tradice se tímto začleněním staly nejen obdivuhodným a napříště 

použitelným činitelem kulturních akcí, ale poprvé se na veřejném prostranství staly 

velkým divadlem se vším, co k němu patří – scéna, oblečení, rekvizity, hudba, 

choreografie - herci a diváci.“28 Tento způsob krojové prezentace, jako 

nezpochybnitelná součást našich kulturních dějin, se pak nadále rozvíjel a trvá do 

současnosti.    

Pojem lidový kroj jako tradiční oděv českých vesničanů se používá od 20. století. 

S menšími obměnami vznikl ze svátečního oděvu vesnického lidu poloviny 19. století. 

Postupně od této doby se na venkově přestává tradiční kroj běžně nosit. Do oděvů se 

dostávají tzv. módní prvky z měst. Sice jen částečně, opatrně a venkovsky šetrně, ale 

zato pevně. Arbitry nové vesnické módy se nestávají jako ve městech mladí avantgardní 

lidé, ale lidé starší generace, vystupující v roli ochránců tradice. Strážkyněmi byly i 

respektované ženy – starosvatky, krojové švadleny a odbornice na konečnou úpravu 

krojů. Tato brzdící tendence je pro současníky spíše kladně hodnocena ve smyslu 

zachování autentičnosti původní samobytné národní kultury hmotné i umělecké. 

Vzhledem k tématu práce je lidový kroj jako prostředek komunikace s veřejným 

prostorem, nepřehlédnutelný. V minulých dobách každý oděv vypovídal o člověku více 

než v době dnešní. Na venkově to bylo ale více zřetelné. Oděv v sobě nesl zjevnou či 

zašifrovanou informaci o svém nositeli. Skrýval v sobě spoustu symbolů a znaků. 

Prozradil, z jakého kraje člověk pochází, k jakému stavu patří, jakého je stáří co ho 

zajímá, je-li svobodný čí zadaný atd. A nejen to, nesl si v sobě náboženská tajemství 

                                                
27 Slovník spisovného jazyka českého II. (h-l). Praha: Academia, 1989, s.446. 
28 Langhammerová, Jiřina. Lidové kroje z České republiky. Praha: Lidové noviny, 2001, s.47 
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předávaná z generace na generaci. Každá sebemenší část lidového kroje je prostředkem 

komunikace. Od nádherných výšivek a ozdob, přes boty až po pokrývku hlavy.  

2.14  Závěr teoretické části 

Oděv přes svou prvotní funkci „chránit tělo“ přešel jako prostředek komunikace do 

života každého z nás. Někdo podléhá tomu, co má oděno na svém těle, více, jinému 

postačí jeho prvotní funkce. Nikdo však, je-li zdráv, nevyjde na veřejnost pouze v rouše 

Adamově. Teror oděvní módy způsobuje mnohým z nás každodenní trýznivé chvíle 

před šatníkem. Ale i člověk nezasažený módním šílenstvím právě oděvní netečností 

demonstruje svůj postoj, svou životní filozofii. V dobách historicky minulých jsme 

hovořili o komunikaci oděvem spíše v souvislosti se sociální třídou a rodem, kdy téměř 

bez výjimky jedinec musel bezpodmínečně někam patřit. V době moderní dochází se 

změnou vnímání identity i k posunu v nahlížení na oděv. Člověk se většinou do své 

identity již nerodí, ale stává se tím, kým je, nebo spíše tím, koho ze sebe udělá. Přičemž 

s identifikací jedince právě napomáhá oblečení „S důrazem na individualitu každého 

jedince, na rozmanitost hledisek z nichž posuzujeme svět, na svobodu rozhodování atd., 

všechno, co až dosud bylo jednoznačně pokládáno za důležité, podstatné a významné, 

ukazuje se v nových podmínkách úplně jinak“29  

V 21. století, v němž převládá spotřeba nad produkcí, není oblečení vybíráno pro jeho 

užitnou hodnotu, ale pro jeho symbolickou hodnotu, jež s sebou kultura nese a kterou ji 

jedinci připisují. Symbolická hodnota oděvu je vytvářena uvnitř i mezi rozdílnými 

sociálními skupinami, je určitou formou jazyka a komunikace. Je okamžitě vizuálně 

přístupná napříč sociálním, ale i geografickým hranicím. Jedinci tímto symbolickým 

oblečením pak prezentují své identity ostatnímu světu. Člověk se tím zařazuje do svých 

sociálních skupin a zároveň se tím vymezuje ze skupin, „těch „ druhých. 

                                                
29 Pešková, Jaroslava. Role vědomí v dějinách. Praha: Academia 1997. 
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3.  Praktická část 

V praktické části bakalářské práce se pokusím zachytit a teoreticky zdůvodnit vybrané 

aktivity studentů čtyřletého maturitního oboru Modelování a navrhování oděvů a 

pedagoga výtvarného oboru ŽUŠ. Na základě teoretických znalostí z dějin odívání a 

vlastních praktických zkušeností pedagoga předmětů návrhová tvorba a výtvarná 

příprava, přiblížím některé projekty, které jsem v rámci své pedagogické činnosti 

realizovala, a měly nadpředmětový charakter. Umění jako prostředek je obsaženo 

v dalších aktivitách, které jsem pro tuto práci vybrala z mnoha dalších metodických 

přístupů své praxe. Tyto aktivity směřují vždy k realizaci cílů klíčových dovedností 

žáků tohoto studijního oboru. Všechny zdokumentované metody a formy výchovně 

vzdělávací práce zahrnují činnost učitele a činnost žáka a jsou způsobem realizace 

obecných didaktických principů na stanoveném obsahu učiva se zaměřením na cíle 

studijního oboru. Při realizaci jednotlivých aktivizujících metod dochází k aplikaci 

výtvarných dovedností žáků na tvorbu oděvů a jeho následného využití při komunikaci 

s prostředím. Uskutečnily se částečně při hodinách povinných vyučovaných předmětů a 

částečně zasahovaly i do volnočasových aktivit studentů.  

3.1  Projekt č. 1 

„Čtrnáct klenotů v srdci Evropy“ 

Projekt se uskutečnil na základě vítězného umístění ve výběrovém řízení pro akci, 

kterou organizovala známá česká módní návrhářka Jana Berg pod záštitou dalších 

státních organizací a institucí. Soutěžní model ve stylu haute couture neměl žádné 

zásadní stylové, materiálové ani technologické omezení. Námětem a inspirací 

soutěžního modelu měl být charakter kraje, zosobněný se zřetelem na historii, přírodní 

krásy geografickou charakteristiku a lidové tradice. Do výběrového řízení jsme vstoupili 

s vypracovaným návrhem modelu a jeho obhajobou podle propozic od organizátorů. 

Celou vizi včetně výtvarného zpracování vytvořili studenti 2. a 3. ročníku. Výsledný 

model pak měl reprezentovat jihočeský kraj při finále Miss ČR 2010 a spolu s dalšími 

čtrnácti modely, měl neotřelou formou přiblížit jednotlivé kraje České republiky 

v dalších evropských městech. Součástí bylo i natočení dokumentárního filmu, který se 
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měl poprvé představit na festivalu TOURFILM, jako nesoutěžní snímek. Tyto 

nadstandardní a velmi prestižní podmínky vytvořily základ pro prvotní motivaci 

studentů. 

Pedagogický cíl projektu 

Posílení zájmu a úcty studentů k řemeslné výrobě a tradici. Oživení téměř 

zapomenutého řemesla, využívaného po desetiletí při vytvářeni „blaťáckého kroje“. 

Rozšíření estetického cítění ve smyslu citu pro dekor, ornament, barvu a výtvarnou 

vyváženost celého finálního modelu. Posílit dovednost pracovat s odbornou literaturou 

spojenou s badatelskou činností. Umět řešit problém a zvažovat možnosti jeho řešení. 

Aplikace a modifikace získaných dovedností a znalostí na současnou tvorbu oděvů. 

Získání zkušeností spojených s mediální i reálnou prezentací celého projektu. Týmová 

spolupráce při vytváření celé škály různých činností. 

Prostředky k dosažení cíle 

Textilní materiál s požadovanou barevností, technickými vlastnostmi a strukturou. 

Různé druhy korálků, perleťových knoflíčků, dekorativních šicích materiálů, drátů a 

galanterních pomůcek. Rybí šupiny z několika druhu ryb a technické prostředky k jejich 

úpravě. Vypreparované části rybího těla. 

Předpokládané činnosti 

Badatelská činnost, sběr informaci a práce s odbornou literaturou. Seznámení se s 

lidovými tradicemi regionu a jeho tradičními řemesly. Vyhledávání dokumentace o 

řemesle vyšívání pomocí rybích šupin. Spolupráce s muzeem a vyhledávání tradičních 

vzorů výšivek, používaných na blaťáckém kroji. 

Praktické osvojení si technologických postupů pro přípravu rybích šupin k vyšívání. 

Zvládnutí technologie techniky tkaní a jeho aplikace na „živý stav“. Seznámení se 

s různými možnostmi vyšívání. 

Vytvoření střihové dokumentace pro samotný model v součinnosti s výtvarnou 

předlohou a jeho praktická realizace. 
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Časové a organizační zajištění prací na projektu 

 Hodiny výtvarné přípravy, návrhové tvorby, dle potřeby hodiny konstrukce oděvů a 

praktického šití. Projekt se realizoval po dobu čtyř měsíců v 2. a 3. ročníku. Zhruba 

třetina práce proběhla po vyučování, v rámci volnočasových aktivit studentů. Žáci 

pracovali ve čtyř až šesti členné skupině, každá skupina odpovídala za kvalitu vlastní 

práce. 

Formy a metody práce 

Metody slovní, formou rozhovorů, diskuzí, vysvětlování a brainstormingu. 

Metody názorně demonstrační, formou předvádění činnosti. 

Metody praktické, formou výtvarné činnosti, praktického šití a ručních prací. 

Metody řešení problémů, metody situační. 

Zdůrazňován byl princip odpovědnosti jednotlivce vůči kolektivu. Podněcována byla 

kreativita, aktivita vlastní invence, pečlivost. Vyučující plnil při přípravě, realizaci a 

prezentaci funkci poradenskou, konzultační a koordinační. 

Postup práce při realizaci projektu 

Po ujasnění si požadovaných podmínek soutěže, žáci 2. a 3. ročníku vytvořili několik 

návrhů a teoretických studii o požadovaném modelu. (viz. obr. č. 9) Po konzultaci 

s vedením školy a odbornými pedagogy byl vybrán jeden návrh, který byl odeslán do 

soutěže. Tato představa o modelu zvítězila a žákyně mohly začít s realizací. Paní Jana 

Berg osobně konzultovala jednotlivá rozhodnutí studentů a na základě předložených 

požadavků zakoupila potřebný materiál. Samotné práci předcházelo vytvoření 

jednotlivých pracovních týmů, diskuse o vypracování plánu, organizace řešení, příprava 

časového harmonogramu a organizační zajištění dílčích cílů projektu. Projekt fakticky 

začal sháněním velkého množství různých rybích šupin. Pomohli studenti sousední 

školy rybářské. Také oni se svým učitelem na preparování připravili a dodali štičí hlavu, 

ze které měl být vytvořen klobouček. (viz. obr. č. 10). 
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Obrázek 9 

 

Obrázek 10 
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 Po obdržení velkého množství čerstvě stažených šupin, začaly studentky jednotlivé 

šupiny podle starých receptur očišťovat. Omyté a mechanicky očištěné šupiny musely 

být rozloženy a zatíženy, aby uschly a nezkroutily se. Do této chvíle šlo o namáhavou 

práci mechanickou. Před samotnou ruční prací, jsme se studentkami na základě studia 

tradičních vzorů vypracovali řadu výtvarně rozlišných variant vzorů, které jsme později 

realizovali na dílech modelu. Technická přípravu střihů vznikla při hodinách konstrukce 

oděvů. V hodinách praktického šití vznikly již jednotlivé díly šatů určené k pošívání 

šupinami a korálky. Veškerá činnost probíhala pod odborným dohledem pedagogů. 

Výtvarné návrhy jednotlivých vzorů z šupin byly inspirovány starým polštářem se 

zachovalou výšivkou, která, jak jsme zjistili, původně představovala dominantní 

ornament různých částí místních krojů. (viz. obr. č. 11) Různé druhy ryb mají šupiny 

různých tvarů. Některé se neupravují, jiné musejí být zastřiženy. I tato úprava podléhala 

pečlivému studiu tradičních výšivek. Vzhledem k tvrdosti rybí šupiny musela být každá 

před aplikací na oděv ještě několikrát mechanicky proražena. (viz. obr. č. 12). 

 

Obrázek 11 
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Celkový dojem z celoplošné výšivky byl umocněn valérově odlišným podkladem 

některých ornamentů. Další dílčí činností bylo tkaní závoje a rukaviček z nerezových 

drátků se vsazenými perličkami. (viz. obr. č. 13) Závoj měl evokovat rybářské sítě 

s kapkami rosy. Vzhledem k délce, šíři a technickým vlastnostem drátu, musely 

studentky vytvořit „živý stav“. Místo pevného ukotvení útkové osnovy, drátky držely 

studentky, které se vzájemně křížily. Dojem z větrem rozčeřené hladiny jihočeských 

rybníků byl vytvořen volány z mnoha metrů velmi tenkých transparentních materiálů. 

(viz. obr. č. 14). 

 

Obrázek 12 

Studentky pracovaly ve skupinách na dílčích úkolech. Každé činnosti předcházela 

pečlivá výtvarná příprava založená na podrobném studiu odborné literatury a studiu 

historických pramenů národopisných dokumentů. 
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Způsob prezentace 

Již průběh práce na samotném modelu mohla zhlédnout veřejnost našeho města. 

O projektu se dozvěděla z místního tisku a byl jí umožněn přístup do hodin, kde 

probíhaly jednotlivé dílčí činnosti. Hotový model byl pak předveden při finále soutěže 

MISS ČR 2010. Následně byl součástí putovní výstavy projektu po krajských městech 

ČR. Dále byl použit jako neotřelá prezentace České republiky ve vybraných městech 

Evropy. Natočený dokumentární film zachycující přípravu modelu od výtvarných 

návrhů na papíře, přes postupnou realizaci, až po prezentaci na veřejnosti slouží jako 

promomateriál České republiky. (viz. obr. č. 15) Premiéru měl jako nesoutěžní snímek 

na filmovém festivalu TOURFILM.  

 

Obrázek 13 

 

Obrázek 14 
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Obrázek 15 

Hodnocení projektu 

V průběhu práce byly individuálně hodnoceny výtvarné i manuální činnosti jednotlivců 

ve skupině, s přihlédnutím k dílčím úkolům, které studentky vykonávaly. Výkony 

jednotlivců v projektu ovlivnili jejich klasifikaci v předmětech, k nimž měla určitá 

činnost, kterou vykonávali, těsnou vazbu.  

Po ukončení práce byl hodnocen kolektivní přínos studentů k udržení života českého 

řemesla a byla oceněna i hodnota, kterou projekt přinesl celé škole. 

Další fotografie s popisem viz. Příloha č.2. 

3.2  Projekt  č. 2 

Barva je klávesou 

„Obecně lze tedy říct, že barva je prostředkem bezprostředně působícím na duši. Barva 

je klávesou. Oko je kladivem. Duše je pianem s velkým množstvím strun. Umělec je 

rukou, jež stisknutím té či oné klávesy uvede duši do stavu funkčně podmíněné vibrace. 
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Z toho plyne, že harmonie barev je založena na principu účelově zaměřeného doteku 

lidské duše.“30 

Podle ŠVP je morfologie výtvarné tvorby, do níž spadá teorie barev, zařazena částečně 

do prvního i druhého ročníku. Vazby na ostatní vyučovací předměty vyplývají 

z komplexního charakteru obsahu učiva výtvarné přípravy a jsou výrazem funkce tohoto 

předmětu v systému vyučovacích předmětů studijního oboru. Zásadní téma projektu 

„Barva je klávesou“, v tomto případě úzce souvisí s předmětem dějiny výtvarné kultury. 

Umění je zde pojmuto jako služba, která slouží výchově. Jednotlivé dílčí cíle proto 

zasahují a vzájemně se prolínají ve výuce těchto dvou předmětů v 2. ročníku studia. 

Pedagogický cíl projektu 

Netradiční cestou vzbudit zájem o funkci barev v umění a v životě. Získání schopnosti 

využití barvy k sebevyjádření. Ve vztahu k rozvíjení smyslové citlivosti pomocí 

výstupů proniknout do vnímání barevné reality. Na základě této zkušenosti uplatnit 

barvu jako svébytný prostředek komunikace s prostředím. Umět odborně definovat 

získané osobní prožitky k jevům a vztahům v mnohotvárném barevném světě.  

Prostředky k dosažení cíle 

Odborná literatura týkající se barev, obrazové publikace o uměleckých směrech, 

filmový materiál s danou tématikou, jednobarevné oděvy a oděvní doplňky určité barvy 

nashromážděné účastníky projektu, fotoaparát. 

Osnova dílčích činností vykonávaných v rámci projektu 

- seznámení žáků s projektem, diskuse o organizaci, příprava časového 

harmonogramu 

- informace o možnostech získávání informačních zdrojů od vyučujících, kterých 

se projekt týká 

- vlastní práce s odbornou literaturou a obrazovými publikacemi, zaměřená na 

období počátku 20. století, zvláště na avantgardní umělecké směry s důrazem na 

vizuální dojem z uměleckého díla (předmět dějiny výtvarné kultury) 

                                                
30 Kandinsky, Wassily. O duchovnosti v umění. Praha: Triáda, 1998, s. 49. 
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- seznámení s teorií barev, její symbolikou, vlivem na lidské emoce (předmět 

výtvarná příprava) 

- individuální práce s výtvarným dílem, výtvarný záznam barevných odstínů 

použitých na sledovaném výtvarném díle (předmět výtvarná příprava) 

- práce v terénu, sledování barev na oděvu kolemjdoucích a vyhotovení statistiky 

četnosti zastoupení barev (mimoškolní individuální aktivita) 

- shromažďování jednobarevných částí oděvů potřebných k workshopu 

- organizace workshopu, utvoření barevných týmů, určení místa působení 

jednotlivých skupin, diskuse před zahájením 

- autoreflexivní vyjádření svých vlastních zážitků, obecné zjištění o barvě jako 

prostředku komunikace ve veřejném prostoru 

- fotodokumentace akce a její prezentace v prostorách školy 

Časové a organizační rozvržení projektu 

Projekt se realizuje s žáky 2. ročníku v návaznosti na probírané učivo. Délka trvání není 

stanovena, většinou nepřesáhne dobu dvou měsíců. Ovšem badatelská práce v terénu 

trvá i celý školní rok. Střídavě je projekt realizován v předmětech výtvarná příprava a 

dějiny výtvarné kultury. Práce v terénu je součástí volnočasových aktivit. 

Formy a metody práce 

Žáci pracují jak individuálně, tak ve skupině. Podněcována je aktivita, invence a 

kreativní přístup k workshopu. Důležitá je badatelská činnost v terénu. Učitel využívá 

metodu slovního výkladu, kterou kombinuje s promítáním filmů, využívá obrazových 

publikací, besed s žáky na dané téma. Tato činnost je v odpovídajícím poměru 

kombinována s individuální i skupinovou prací žáků. 

Práce v terénu 

Žáci si individuálně, vytvářejí statistiku četnosti barev v odívání. Rozlišují kde a při 

které příležitosti záznam realizují. Výsledky této činnosti jsou součástí deníku, který si 

žáci po dobu studia vedou. Jejich výzkum přispívá k všeobecnému přehledu o módě. Již 

delší dobu v statistice vévodí černá barva, s výjimkou prázdninových letních měsíců 

kdy barevnost odpovídá módním trendům, které se obměňují. Žáci sledují veřejnost 
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nárazově a v různém prostředí. Během projektu jsou jednotlivé statistiky porovnávány, 

někteří jednotlivci propadnou této činnosti a sledují „barevnost oděvů“ po celé studium. 

Záznamy si shromažďují ve svých denících. Tyto poznámkové bloky slouží jako 

zásobárna rozličných výtvarných inspirací a článků majících vztah k módě a umění. 

Workshop spočívá ve vytvoření skupin žáků a rozdělení barev. Tyto jednobarevné 

skupiny se pohybují ve veřejném prostoru. Vyhledávají místa, která barevně souzní, 

nebo naopak jsou kontrastní k barvě skupiny. Potkají–li osobu oblečenou ve stejných 

barvách požádají o možnost fotodokumentace. Po celou dobu ledabylého korzování 

pečlivě sledují reakce okolí. Většinou pod tlakem všudypřítomné reklamy jsou 

považováni za agenty jakési organizace, kteří prodávají jejich produkty. V tomto 

případě se setkávají s nepříjemnými reakcemi. Stejné barvy oděvů ve skupině 

vyvolávají různé reakce lidí ve veřejném prostoru. Potvrzují, že barvy disponují svou 

symbolickou, sdělovací a informační funkcí a tím v sobě skrývají silný potenciál pro 

reklamu. Barvy oděvu jsou prostředkem komunikace v širokém smyslu toho slova. 

Některé opakované postřehy žáků v „barevných skupinách“ 

Zelená skupina 

„Zelená je jako zdravím kypící napasená, nehybně ležící kráva, schopná pouze 

přežvykovat a tupýma očima netečně pozorovat svět“31  

Zelená je barvou naděje a životního štěstí, klidu, má životaschopnou energii… Ve 

veřejném prostoru je vnímána podobně.(viz. obr. č.16). Často je spojována 

s ekologickým hnutím Greenpeace. V naprosté většině byli žáci přijímáni pozitivně a 

navazovali velmi snadno kontakt. 

                                                
31 Kandisky, Wassily. O duchovnosti v umění. Praha: Triáda 1998, s. 49. 
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Obrázek 16 

Červená skupina 

„Prvotním rozlišením temna od světla a černé barvy od bílé dospěl člověk vývojem 

k barevnému vidění. První barvou byla červená, pak následovaly ostatní barvy.“32 

Červená je barva lásky, zrození, energie, vášně… Ve veřejném prostoru žáci této 

skupiny budili živou pozornost. Často byli zastavováni a kolemjdoucí veřejnost s nimi 

navazovala nejvíce kontaktů. Nositelé barvy si připadali nápadní a vnitřně byli nuceni 

být více než normálně aktivní. ( viz. obr. č. 17 ) 

                                                
32Kandisky, Wassily. O duchovnosti v umění. Praha: Triáda 1998. 
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Růžová skupina 

„Barva je věc, díky níž mne lidé znají především. Co na tom, že si mne lidé 

zaškatulkovali? Ať žijí růžové šaty!“ (Matthew Williamson – britský módní navrhář). 

Barva dívek, něhy, lichotek, koketnosti, barva svým charakterem naprosto odlišná od 

své příbuzné červené… Ve veřejném prostoru, nad očekávání, často vzbuzovala 

pozdvižení. Veřejnost se od skupiny odvracela a hanlivě, někdy až perverzně po nich 

pokřikovala. Museli čelit neslušným návrhům. Největší úspěch měla u turistů, hlavně u 

Japonců. Považovali je pravděpodobně za jakýsi svébytný folklór. Nekonečnému focení 

museli doslova utéct. (viz. obr. č. 18) 

 

Obrázek 17 
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Obrázek 18 

Modrá skupina 

„Objevuje se v dávných mýtech, vzniklých daleko od sebe, je barvou v kosmogoniích a 

antropogeniích, je barvou božstev, celých světů podzemních i nebeských.“33 

Modrá barva nebeská, barva víry, oddanosti, věrnosti … Ve veřejném prostoru 

přijímána, vzhledem k častému využívání v reklamě, jako reklamní kampaň různých 

firem. Celkově neupoutávala pozornost, žáci si v ní připadali „normální“. Navazování 

kontaktu bylo obtížnější. Oslovení předpojatě předpokládali nabízení různých produktů, 

zejména telekomunikační firmy O2. (viz. obr. č. 19) 

                                                
33 Kandisky, Wassily. O duchovnosti v umění. Praha: Triáda 1998. 
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Obrázek 19 

Hodnocení projektu 

Průběžné verbální hodnocení individuálních i skupinových činností žáků. (zájem o 

téma, plnění dílčích úkolů, využití i tvůrčí aplikace získaných vědomostí, vztah 

k výtvarným činnostem, přístup k projektu…) Žáci uplatní sebehodnocení, realizují 

výstavy. Tato jednotlivá hodnocení ovlivní klasifikaci předmětu výtvarná příprava a 

dějiny výtvarné kultury. 

Osobní reflexe 

Barvy jsou tak běžné, že je často ani nevnímáme. Přesto nás obklopují na každém 

kroku. Barvy byly a jsou symbolické, mají vliv na naši náladu, pomáhají vyjadřovat 

naše emoce, přitahují pozornost. Vnitřní pocit z barev je hluboko zakořeněn a je nám 

všem vlastní. Duchovní rozměr vnímání barvy je prastarý, přičemž chápání jednotlivých 
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barev a tónů se v průběhu historie mění. Výklad významů a symbolických funkcí je do 

značné míry podmíněn kulturně – historickým vývojem.  

Studijní obor Modelářství a návrhářství oděvů, připravuje absolventy pro výkon 

odborných činností v oblasti výroby oděvů, spočívajících jednak v navrhování oděvů, 

konstrukčním, materiálovém a technologickém zpracování modelů, případně scénických 

kostýmů. Rozumět a citlivě vnímat barevné kombinace a kompozice je neodmyslitelnou 

součástí budoucích tvůrců oděvů. Vždyť oděv vysílá barevný vzkaz a odráží kulturní 

vlivy a tradice. Správným výběrem barev můžeme vytvářet iluze o našich proporcích, 

podtrhnout osobní kouzlo, zastřít nežádoucí. Barva disponuje obrovským výrazovým 

potenciálem. Bez pochopení této skutečnosti nelze výtvarně tvořit.  

Tento projekt umožňuje žákům více proniknout do světa barev. Realizace probíhá ve 

volném čase a bývá i několikrát opakován, vždy na jiném místě. Umožní žákům pocítit 

na vlastní kůži, jak barva komunikuje, jak je přijímána okolím, jak ovlivňuje vlastní 

chování nositele atd. Celý projekt nemá výpovědní hodnotu jen pro samotné žáky, ale 

obohacuje i činnost samotných pedagogů.  

Další fotodokumentace viz. Příloha č.3. 

3.3  Módní přehlídky 

„Zhotovovat oděvy není vzrušující – vzrušující je umět jim dát duši.“34 Následující 

aktivita nepatří do projektového vyučování, ale řadí se k volnočasovým aktivitám žáků 

naší školy. Ovšem jen v případě zařazení konečné fáze celého procesu vzniku oděvu, 

který je předveden na mole. Právě při školní módní přehlídce se stává oděv prostředkem 

komunikace ve veřejném prostoru více než kde jinde. Efektivita tvorby oděvů závisí do 

značné míry na tom. Jak se prezentuje, jak dokáže využít parametrů veřejného prostoru. 

Je důležité prezentovat tvorbu žáků způsobem, který umožní prožitek přesahující sféru 

běžné zkušenosti s oděvem. (viz. obr. č. 20) 

                                                
34 Leroyová, Veronique – belgická módní návrhářka 
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Obrázek 20 

„Odborné vzdělávání směřuje především k tomu, aby žák uměl vhodně prezentovat 

svou práci při jednání se zákazníkem, na výstavách, veletrzích, při výběrovém řízení 

apod.“ ( ŠVP naší školy, 3. část dokumentu, kapitola Odborné kompetence ) „Absolvent 

ŠVP modelářství a návrhářství oděvů je připraven uplatnit se jako samostatný tvůrčí. 

Nebo technicko – organizační pracovník v oblasti zaměřené na design a realizaci oděvu. 

Uplatní se v oblasti navrhování a tvorbě oděvních výrobků, při jejich prezentaci 

v oděvních firmách a živnostech. Je mu vlastní kreativita a samostatná tvůrčí umělecká 

tvorba.“ (ŠVP naší skoly, 3. Část dokumentu, kapitola Pracovní uplatnění absolventa.) 

Klasické módní přehlídky svou charakteristikou do tohoto dokumentu přímo 

nezapadají. Předváděné oděvy jsou ale navrhovány v hodinách návrhové tvorby, 

následně pak ušity v hodinách praktického cvičení a v případě výtvarného odekorování 

se ještě dostanou do hodin výtvarné přípravy. Jsou předvedeny žáky, kteří se přímo 

podílí na jejich tvorbě. V podstatě se jedná o aktivní účast na prezentaci své vlastní 
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práce, oděv se stává prostředkem komunikace ve veřejném prostoru. V tomto případě se 

stávají nezanedbatelnou součástí celého výchovně vzdělávacího procesu žáků, kteří se 

jako absolventi mohou pohybovat právě v oblasti tohoto oděvního odvětví. Žáci se 

scházejí pravidelně jednou týdně v prostoru určeném k této aktivitě. Časově není 

činnost ohraničena, závisí od četnosti vystoupení přehlídek. Materiálně i finančně 

činnost zajišťuje škola. Jedná se o dobrovolnou činnost. Členství nepodléhá žádnému 

výběru, myšleno tak, že každý, kdo má zájem stát se po dobu studia manekýnkou, či 

manekýnem nemusí splňovat parametry žádané u profesionálních módních agentur. 

Výška, váha, ani vzhled nerozhodují. Co může být překážkou, je viditelné zhoršení 

prospěchu, nebo jiné závažné přestupky řešené institucí školy. Přece jen se jedná o 

prestižní viditelnou prezentaci, nejen samotných oděvů, ale i celé školy. Převážnou 

většinu akcí zajišťuje škola, ale přibývají i akce jiného charakteru. Žádané jsou 

městským úřadem při prezentacích města, velmi oblíbené jsou přehlídky v místních 

Lázních Aurora. (viz. obr. č. 21) 

 

Obrázek 21 
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Tradičně bývají i součástí různých krajských prezentačních akcí. Pedagogické působení 

plní funkci organizační, poradenskou, kooperační a konzultační. Studentům je umožněn 

prostor pro realizace vlastních nápadů. ( viz. obr. č. 22 ) 

 

Obrázek 22 

Do konečné podoby se zapojují i žáci, kteří nejsou pravidelnými členy, ale oděv navrhli, 

či ušili. Mají určitou představu jak kolekci prezentovat. Ovlivňuje to celý charakter 

těchto přehlídek. Jsou založeny na scénické podobě, ovlivněné vizuální podobou oděvu, 

hudby, historickým zařazením atd. Studenti sami oděv vytvořili, proto se celý proces 

neopakovatelně promítá do celkového dojmu z konečné podoby přehlídky. Pracují od 

nápadu po šaty na ramínku. Srostou s oděvem, vzniká interakce, která má vliv na ně 

samé, ale i na jeho diváka.  

Například Projekt 14. klenotů, ovlivnil studenty natolik, že vzniklo několik dalších 

modelů v rámci klauzurních prací s úžasnou komplikovanou výšivkou z rybích šupin. 

Autorky s oděvem splynuly natolik, že si vyžádaly model předvádět i přesto, že nebyly 
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aktivními členy módních přehlídek. Odměnou za tvrdou práci jim byl obdiv diváků při 

vystoupení. Oděv komunikoval. 

Další fotodokumentace viz. Příloha č.5. 

3.4  Umění jako služba, umění jako prostředek 

„Jsem inspirován vším. Je jen jedno pravidlo: otevřené oči!“35  

Teoretické znalosti a tvůrčí proces žáků je koncipován tak, aby komplexně připravil 

absolventy pro další studium na vyšší či vysoké škole, nebo přímo pro oblast výrobní s 

oděvním zaměřením, případně jej připravit jako člověka schopného samostatně pracovat 

prostřednictvím vlastní autorské tvorby. Výuka proto směřuje k rozvoji fantazie, 

invence a uměleckého talentu žáka v široké oblasti návrhářské oděvní tvorby. Volná hra 

s materiálem, technologické experimentování, vlastní myšlenková inspirace, nové 

poznávání obsahu a formy uměleckého díla jsou aspekty, které se uplatnily v realizaci 

následujících úkolů.  

3.4.1  Květy, které nevoní 

Motivace: Květy, které nevoní, jsou zobrazené květiny v obrazech umělců. Voní po 

svém a každému podle vlastního přání. Jen je najít a natrhat. Pokusíme se z nich 

vytvořit model, který by se autorovi výtvarného díla zamlouval.  

Stěžejním cílem úkolu je kreativním způsobem vést žáky k pochopení výtvarného díla a 

k aktivní výtvarné reflexi. Pracovat promyšleně a se zodpovědností, vedoucí k 

dokončení oděvu. Obhájit slovní výpovědí svůj výtvarný projev a pomocí vzniklého 

oděvu představit umělecké dílo.  

Námět bývá obměňován. Je zařazen v souladu s ŠVP na konci 2. ročníku. Představená 

činnost vychází z vyhledávání uměleckých děl, ve kterých je zobrazen motiv květů. 

Není specifikováno období, směr ani autor díla. Nalezené dílo poslouží jako inspirace, v 

                                                
35 Lagerfeld, Karl – módní návrhář 
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tomto případě, pro tvorbu oděvu. Nositelnost není podmínkou. Studenti na základě 

informací od pedagoga samostatně vyhledávají konkrétní výtvarná díla. Výběr 

konzultují v hodinách dějin výtvarné kultury. Po vyhledání díla nastává promyšlená 

příprava pracovního postupu a shromažďování potřebných materiálů, výtvarných 

pomůcek. Samotnou výtvarnou činnost vykonávají žáci v hodinách výtvarné přípravy. 

Většinou nepřesáhne hranice jednoho měsíce. V závěru žák obhájí svou práci a vysvětlí, 

zda-li dostál své vize. (viz. obr. č. 23) Hotové oděvy jsou prezentovány v prostorách 

školy. Nositelné oděvy jsou předvedeny při módních přehlídkách. (viz. obr. č. 24) 

 

Obrázek 23 

Pedagogické působení umožňuje žákovi tvořit svobodně, využívat netradiční 

technologické i materiálové možnosti. Nestanovuje žádné určité pravidlo, pouze vhodně 

usměrňuje a citlivě udržuje rovnováhu mezi žákovským záměrem a námětem. Stojí 

spíše jako inspirátor výtvarných aktivit a vytváří pozitivní atmosféru k výtvarné 

komunikaci.  

Hodnotícím kriteriem výsledného výtvarného objektu není krása samotného oděvu. 

Hodnotí se promyšlená příprava pracovního postupu, zacházení se zvoleným 

materiálem. Někdy dochází i nemožnosti dokončení oděvu, vzhledem k 

nepředpokládanému chování materiálu, který si žák na základě vlastního rozhodnutí 

prosadil. I takováto snaha bývá kladně hodnocena v případě, že se s potížemi poctivě 

potýkal. Často bývá motorem dalších experimentů a určitě poučením pro všechny.  
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Setkání s uměním ovlivňuje žáka ve všech směrech. V tomto případě přes porozumění 

konkrétního uměleckého díla přichází vlastní činnost, která je cestou k pochopení 

umění.  

3.4.2  Klauzurní práce 

„Učíme se činností.“36  

Součástí výchovně vzdělávacího procesu na středních školách uměleckého zaměření 

jsou každé pololetí klauzurní práce. V samostatném řešení složitějších úkolů se odrazí 

nabyté a osvojené vědomosti, dovednosti a znalosti. Složitost zadání klauzurních prací 

roste s postupem žáků do vyšších ročníků. Vyvrcholením je práce ročníková a ve 

čtvrtém ročníku odborná část maturitní zkoušky. 

 Následující příklad klauzurních prací spadá svým obsahem do této bakalářské práce. 

Zařazen byl na konci školního roku pro 3. ročník. Zadání obsahovalo požadavek 

                                                
36 Westwoodová, Vivienne – módní návrhářka 

 

Obrázek 24 
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vytvořit několik oděvních návrhů, jejichž inspirací bude umělecká tvorba konkrétního 

výtvarného umělce. Zjištěné informace plošně výtvarně představit v inspiračních 

zdrojích. Vyžaduje se využívat větší formáty. Po individuální domluvě pak jeden z 

navržených modelů dovést k realizaci. Důraz je kladen na individuální přístup, smysl 

pro obrazovou kompozici, nápaditá řešení při výtvarném ztvárnění a kvalitní řemeslné 

vypracování ušitého modelu. Důležitou roli hraje sebereflexe, výtvarný jazyk a odborná 

terminologie při obhajobě klauzurních prací. 

Prostředky k realizaci 

Prostředky vycházejí z použitých výtvarných technik. Nadstandardní výtvarné 

prostředky si žáci zajistí z vlastních zdrojů, jinak pracují s výtvarnými prostředky školy. 

Textilní materiál a drobnou přípravu k realizaci modelu poskytuje škola. Některé 

zvláštní, ve škole nedostupné materiály, si pořizují samostatně. Je však případně možné 

tyto finanční náklady z prostředků školy kompenzovat.  

Časové a organizační rozvržení 

Práce na klauzurních pracích je rozdělena do dvou částí. První je výtvarná činnost, jež 

obsahuje vytvoření inspiračních zdrojů a návrhů oděvů. Druhá zahrnuje praktickou část 

šití oděvu. Samotné klauzury trvají týden. Vzhledem k náročnosti provedení některých 

oděvů, je umožněno těmto žákům dokončit své modely následující týden při 

praktických cvičeních. Žáci se mohou díky tomu více soustředit na kvalitní řemeslné 

zpracování oděvu a nehledají zbytečné kompromisy, které většinou ubírají na kvalitě 

finálního výrobku.  

Průběh a obsah klauzur 

Tři dny před zahájením klauzur bylo ohlášeno téma letních klauzurních prací. Žáci měli 

sobotu a neděli na myšlenkovou přípravu. V pondělí před samotnou realizací mohli 

individuálně konzultovat s pedagogy své nápady, problémy, námitky a požadavky. 

V ateliéru byl shromážděn velký počet obrazových publikací o umění. Většina studentů 

si přinesla své knihy. Tvorba inspiračních zdrojů vycházela z vlastní tvořivosti a 

výtvarného cítění každého jednotlivého žáka. (viz. obr. č. 25 ) I časové rozvržení práce 

bylo různé. Někdo strávil nejvíce času nad kompozicí inspiračních zdrojů, někdo při 
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realizaci výtvarných návrhů oděvů. Během těchto aktivit byl umožněn žákům přístup do 

školního skladu s textilním materiálem. Většina si vybrala ze školních zásob. Někteří 

nakoupili mimo školu. Po celou dobu klauzur měli žáci možnost diskutovat a požádat o 

radu své pedagogy. Jakmile ukončili žáci své plošné výtvarné práce, mohli se soustředit 

již jen na samotnou realizaci vybraného modelu ve školních dílnách. Součástí přípravy 

na samotné šití je střihová dokumentace a rozvaha nad nakresleným modelem. Bez 

schválení od odborného pedagoga není možné začít praktickou část. Dokončit model 

mohli žáci i další týden, kdy probíhala výuka praktických cvičení. Završením všeho 

snažení jsou obhajoby klauzurních prací a výstava finálních výtvarných prací i oděvů 

v prostorách školy. Oděvy zůstávají majetkem školy a jsou předváděny na módních 

přehlídkách. 

Osobní postřehy 

I v tomto případě chápání umění jako služby a jako prostředku umožňuje nenásilnou 

cestou rozvíjet estetické cítění a vnímání žáků. Vnáší do výchovně vzdělávacího 

 

Obrázek 25 
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procesu rozměr, napomáhající formovat osobnost, vytváří trvalé vztahy mezi myšlením 

a emocemi. Stává se vlastní tvorbou. Po skončení obhajoby při diskusi s žáky dostává 

celý proces tvorby až poněkud dobrodružný charakter. Líčení rozpaků nad knihami 

plnými příklady děl umělců, obtížnost definitivní volby, rozpaky nad prázdnými papíry, 

špatně zvolená technika a v časovém skluzu její předělávání, vylitá cola na hotový 

„inspirák“, nakonec ještě špatně zvolený materiál k šití apod. - to vše představuje 

zážitky, které se nemohou nedotknout duše i mysli, jsou „srdeční záležitostí“, jistě 

ovlivní jejich další tvorbu.  

Další fotodokumentace viz. Příloha č.4. 

3.5  Vernisáž, nebo divadlo? 

Poslední dva příklady, které se přímo dotýkají tohoto tématu bakalářské práce, byly 

realizovány pro vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy 

(VO ZUŠ). Oděv se stal prostředkem komunikace ve veřejném prostoru. Žáci tento fakt 

cíleně využili a pracovali s ním pokaždé v trochu jiné výtvarné rovině. Výsledek 

snažení neselhal, v obou případech dopadl s neočekávaným úspěchem. 

Motivací pro obě činnosti byla blížící se realizace každoroční výstavy prací žáků VO 

ZUŠ. Program pro vernisáž organizují žáci z vyšších ročníků základního studia. Jelikož 

se jedná již tradičně o velmi navštěvovanou událost, žáci berou možnost sami se 

prezentovat velice vážně a přípravě se poctivě věnují. 

Pedagogické působení spočívalo v citlivém usměrňování vznikajících, mnohdy 

nerealizovatelných nápadů, vedení k teoretické i praktické spolupráci při řešení 

výtvarných otázek a k vytvoření a udržení pozitivní tvůrčí atmosféry. Vše v míře, jež 

repetovala samostatnou invenci ve vlastních výtvarných projevech žáků.  

3.5.1  Papírová gejša 

Skupina žaček z posledního ročníku základního studia aplikovala experimentální 

činnost s papírem z hodin práce s materiálem na tvorbu japonských kimon. Ta se měla 
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stát součástí programu pro vernisáž výstavy na téma „Ve stínu sakury“. Žačky si 

netradičně upravily hedvábný papír, který dekorativním způsobem pomocí tradičních 

japonských vzorů domalovaly. Pomocí zjištěných střihových dokumentů si vytvořily 

funkční model. Místo sešívání, které papír trhalo, poslepovaly jednotlivé díly na zadní 

straně klasickou izolepou. Takto oděny a nalíčeny k nerozeznání od pravých gejš při 

znění lidových japonských písní drobnými krůčky vítaly celé odpoledne návštěvníky 

výstavy. (viz. obr. č. 26) 

 

Obrázek 26 

Rozdávaly úsměvy, origami a vlastnoručně vyrobené keramické kalíšky s čajem. Byť 

by mohla tato činnost být podezírána ze samoúčelnosti, bylo s ní spojeno několik 

dílčích úkolů. Žáci museli nashromáždit a nastudovat informace o japonské kultuře, 

včetně odborných oděvních publikací. Při tvorbě oděvu uplatnili vlastní výtvarné 

zkušenosti a odvážně s nimi experimentovali. Vlastní tvořivou činností rozvíjeli 

schopnost nonverbálního vyjadřování prostřednictvím oděvu, gest, pohybu, mimiky atd. 

Organizačně vzájemně spolupracovali a zapojili do celé přípravy i mladší spolužáky, 
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kteří pomáhali s přípravou a tvorbou origamů. Aktivním způsobem se podíleli na 

prezentaci svých prací z VO ZUŠ. 

3.5.2  Živé sochy 

Výtvarně dramatická akce nazvaná Živé sochy, byla opět původně součástí vernisáže 

výstavy VO ZUŠ na téma sochy. Po velkém úspěchu ale byla zopakována při několika 

kulturních akcích našeho města. Cílem bylo vytvořit z vlastních těl galerii „živých“ 

soch, a to v dynamických barokních pózách, lemujících přístupový prostor ke vchodu 

do galerie s výstavou. Po dlouhém diskutování a hledání možností, jak nejvěrněji 

ztvárnit sochy, dospěly návrhy ke konečné podobě. Výběr barev se zastavil u černé, 

rozevlátost barokní draperie vystřídala maximální jednoduchost přiléhavého oděvu a 

celkovou dramatičnost měl dotvořit poněkud neučesaně vyhlížející účes. Zpodobnění 

sochařského kamene podtrhlo nanesení šedostříbrné barvy na celý obličej. (viz obr. 

č. 27) Zobrazovaný výjev tak nabyl výtvarné přesvědčivosti a žačky se opravdu na 

chvíli staly sochou. Vše spolu s barokní hudbou působilo velmi emocionálně na 

samotné žáky, návštěvníky výstavy i náhodné kolemjdoucí. Akce tak přerostla 

v happening a místo předpokládané úvodní hodiny, sochy zůstaly až do večera a žily si 

vlastním životem. Žáci se po prvotním nečekaném úspěchu rozhodli vytvořit jakousi 

minimální choreografii na závěr výstavy. Nakonec vznikl příběh o oživení sochy. (viz. 

obr. č. 28) Výtvarným způsobem využili odpadové materiály, s nimiž ve škole pracují, a 

doslova velkolepě v záři pochodní předvedli představení, které mělo dynamiku, 

výtvarný rozměr a díky atmosféře i silný emotivní náboj. 

Zdálo by se, že oděv zde nesehrál příliš podstatnou roli. Ale přípravná fáze v sobě nesla 

spoustu úvah a zkoušek s množstvím různých oděvů. Jejich postupným vyhledáváním a 

eliminací nakonec dospěli žáci k vyloučení všech rušivých elementů a zvolili 

jednoduchost pro maximální možnost výtvarného dojmu. Při představení byl konečně 

efektně i efektivně využit i fóliový průmyslový odpad jako oděv a scénický materiál. 
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Obrázek 27 

 

Obrázek 28 
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Velkým oceněním bylo kladné hodnocení profesionálních výtvarníků, kteří se díky 

konání přehlídky animovaných filmů „Anifilm“ ve městě nacházeli a toto vystoupení si 

zvolili jako stěžejní pro závěrečný ceremoniál. 

4.  Výzkumný záměr 

4.1  Cíl výzkumu 

Cílem mého výzkumu je popsat a analyzovat vztah žáků střední školy s oděvním 

zaměřením k oděvu, jak se tento vztah postupem studia měnil a vyvíjel a jestli chápou 

oděv jako prostředek komunikace s prostředím. Jako součást dosažení tohoto cíle také 

zkoumám, které aktivity k tomu přispívaly a které nikoliv. Jelikož je téma velmi 

rozsáhlé, nemohu postihnout všechny aspekty týkající se této problematiky. Snažím se 

tedy o zmapování alespoň těch základních. Výsledky mohou posloužit jako faktické 

informace pro práci pedagogů na naší i jiné škole se stejným zaměřením, nebo mohou 

poskytnout výchozí informace pro další výzkum. 

4.2  Výzkumné otázky 

Jako základní výzkumnou otázku jsem si zvolila s ohledem na téma práce a cíl 

výzkumu toto: Jak se změnil vztah žáků k oděvu během jejich čtyřletého studia a je 

chápán žáky oděv jako prostředek komunikace v prostředí? 

Tuto základní otázku jsem s ohledem na komplexnost výzkumu rozdělila na dalších 6 

specifických otázek.37  

Proč studium právě na této škole? 

Co znamenal oděv pro žáky na počátku studia? 

Nastala nějaká situace, či prožitá aktivita, která způsobila změnu ve vnímání oděvu 

v obecném slova smyslu? 

                                                
37 Šeďová, K. , Švaříček, R. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, s. 
70. 
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Změnil se osobní vztah k vlastnímu odívání během studia? 

Sehrálo výtvarné umění nějakou roli v utváření pohledu na oděv? 

Je oděv vnímán jako prostředek komunikace s prostředím? 

Každá tato otázka byla ještě rozvedena do otázek tazatelských. 

4.3  Výzkumná metoda 

V oblasti metodické reflexe výzkumných metod se obvykle rozlišují dvě základní 

možnosti – kvantitativní a kvalitativní orientace. „Kvantitativní výzkum pracuje 

s číselnými údaji. Zjišťuje množství, rozsah nebo frekvenci jevů, resp. jejich míru. 

Číselné údaje se dají matematicky zpracovat. Naopak, kvalitativní výzkum uvádí zjištění 

ve slovní podobě. Jde o popis, který je výstižný plastický a podrobný. Výzkumník 

v kvantitativním výzkumu se snaží držet odstup od zkoumaného jevu. Tím zabezpečuje 

nestrannost pohledu. Naopak výzkumník v kvalitativním výzkumu se snaží o sblížení se 

zkoumanými osobami, o proniknutí do situací, ve kterých vystupují, protože jen tak jim 

může rozumět a může je popsat. Při kvantitativním výzkumu výzkumník zkoumané osoby 

ani nemusí vidět – např. když používá jako metodu dotazník. Naopak, kvalitativní 

výzkum používá hlavně takové metody, které umožňují být se zkoumanými osobami tváří 

v tvář.“38 

Metodu polostrukturovaného rozhovoru jsem si zvolila proto, že umožňuje zachytit 

nejen fakta, ale i hlouběji proniknout do motivů a postojů respondentů. S ohledem na 

jejich vnější reakce mohu pak pohotověji a lépe reagovat na další průběh rozhovoru. U 

polostrukturovaného rozhovoru se kladou otázky uzavřené, polouzavřené a otevřené. 

Avšak s ohledem na metodu se upřednostňují otázky otevřené. „V průběhu může 

výzkumník otázku přeformulovat. Když se mu zdá, že respondent nedostatečně 

odpověděl, může požádat o vysvětlení odpovědi, může klást dodatečně otázky apod.“39 

                                                
38 Gavora, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000, s. 31.  
39 Tamtéž, s. 110. 
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4.4  Sběr dat 

4.4.1  Výběr vzorků 

Pro účely svého výzkumu jsem si zvolila žáky 4. ročníku studijního oboru Modelářství 

a návrhářství oděvů na OA, SOŠ a SOU Vrchlického v Třeboni. Žáky 4. ročníku jsem 

zvolila z pochopitelných důvodů a to, že jsou na škole nejdéle, tudíž mohou poskytnout 

nejpravděpodobnější vzorek vhodný pro výzkum. Všichni žáci s rozhovorem souhlasili. 

4.4.2  Metodologie sběru dat 

 Pro sběr dat jsem zvolila polostrukturovaný rozhovor, při jeho přípravě jsem se snažila 

postupovat systematicky podle pyramidového modelu dle Wengrafa.40 Od výzkumných 

otázek, přes otázky specifické, až po otázky tazatelské. Na těchto základech jsem 

vytvořila předběžnou strukturu rozhovorů. I když jsem si vše předem pečlivě připravila, 

nelpěla jsem křečovitě na sledu a přesné formulaci otázek. S ohledem na přirozený 

průběh výzkumu jsem mnohdy na základě vzniklé situace pozměnila, nebo opustila 

připravené pořadí otázek.  

Rozhovor probíhal v hodině návrhové tvorby, po dobu 4 týdnů. Hodiny návrhové 

tvorby jsou řazeny v rozvrhu vždy po 4 po sobě jdoucích hodinách týdně. Rozhovoru 

byla vymezena vždy první hodina v řadě. To znamená, že celkem trval rozhovor 4 

vyučovací jednotky, to je 180 minut. Kdyby nebylo dosaženo předpokládané množství 

zjišťovaných údajů, mohl být rozhovor prodloužen. O realizaci výzkumného šetření 

bylo předem obeznámeno vedení školy. Také žákům jsem předem oznámila téma 

rozhovoru, seznámila je s průběhem a organizací výuky. Ujistila jsem je, že výsledky 

jsou anonymní a budou využity pouze jako podklad k prováděnému výzkumu. Požádala 

jsem je o souhlas s natáčením rozhovoru na diktafon. Předem oznámený rozhovor mi do 

jisté míry zaručoval, že žáci budou o tématu přemýšlet. Výhodou tohoto 

polostrukturovaného rozhovoru bylo, že probíhal v prostředí ateliéru, který patří k jejich 

oblíbenému místu. Mohli se tudíž cítit uvolněně. Dalším přínosem byl fakt, že jsme se 

vzájemně znali. Celý průběh výzkumu byl tedy rozložen do čtyř bloků. Po ukončení 

                                                
40 Šeďová, K. , Švaříček, R. a kol., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007. 
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každého bloku následovalo mé průběžné vyhodnocení. Pomohlo mi při přípravě dalšího 

sběru dat. Rozhovor jsem realizovala s celou třídou najednou. Sledovaná třída má 15 

žáků, počet tedy umožňoval výzkum přehledně monitorovat. Před zahájením rozhovorů 

jsem poprosila žáky o pravdivé odpovědi, požádala jsem je o vzájemnou toleranci při 

poskytování odpovědí, aby si neskákali vzájemně do řeči a odpovídali pokud možno 

věcně, vždy v souladu s kladenou otázkou. Po celou dobu rozhovorů jsem se nesetkala 

s žádnou překážkou, která by narušovala průběh výzkumu. 

4.5  Vyhodnocení odpovědí 

Po skončení rozhovorů jsem začala na základě zpětného odposlechu nahraného 

záznamu písemně kategorizovat data. Takto jsem postupovala vždy při skončení každé 

ze čtyř částí rozhovoru. Snažila jsem se seřadit a třídit odpovědi na základě jejich 

společných a rozdílných prvků. Prvotně jsem vytvářela široké skupiny dat, kterým jsem 

pro přehlednost přiřazovala kódy. Každý kód znamenal jeden typ odpovědi. Postupně 

jsem tyto celky více a více konkretizovala a zpřesňovala, a tím zjišťovala detailnější 

obraz o zjišťované problematice.41 Velkou pomocí mi bylo to, že jsem jednotlivé žáky 

dobře znala a tudíž jsem se v nahraných výzkumných vzorcích dobře orientovala. 

Postupným sumarizováním jsem vytvořila souhrn odpovědí na mé výzkumné otázky. 

Vše jsem prováděla ručně bez využití počítačových programů. 

4.6  Celkové hodnocení polostrukturovaného rozhovoru 

 Samotná výzkumná metoda mi umožnila zjistit více, než jen pouhé zodpovězení 

položené základní výzkumné otázky. Na základě specifických otázek se mi podařilo 

proniknout do souvislostí a hlouběji poznat vývoj názorů a představ žáků o oděvu 

i podchytit aktivity, které tento jev provázely a napomáhaly k pozitivnímu vnímání. 

Přesto si myslím, vzhledem k malému množství respondentů a k nemožnosti opakovat 

tento rozhovor po dobu několika let, že výsledek není dostatečně validní. Jako autor 

tohoto výzkumu tedy nepovažuji uváděný závěr za definitivní a pro mne uzavřený. 

                                                
41 Gavora, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000. 
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4.7  Základní poznatky vyplívající z výzkumu 

Žáci naší školy by se dali rozdělit do tří skupin. První nejmenší část tvoří žáci, kteří si 

studium vybrali bez hlubšího zájmu. Spíše než o studijní obor jim šlo o příhodnou 

dostupnost školy vzhledem ke svému bydlišti. Druhou část tvoří žáci, kterým vyhovoval 

fakt, že převládají předměty s výtvarným zaměřením, ale nešlo jim konkrétně o studijní 

obor. Poslední skupinou, nejpočetněji zastoupenou, jsou žáci, kteří se zajímali o oděv, 

módu, ruční práce a výtvarné činnosti a tudíž vstoupili na školu cíleně s úmyslem 

studovat právě tento studijní obor Modelářství a návrhářství oděvů. Ze všech 

dotazovaných se na školu nejvíce těšily a také z těchto žáků jich nejvíce uvažuje o 

pokračování na vyšších a vysokých školách s oděvním zaměřením. Na počátku studia 

byl oděv pro většinu studentů spojen pouze s módou a trendy, tedy bez hlubšího 

sledování opravdových zdrojů těchto ukazatelů. Nejdůležitější ve všech případech bylo 

nevybočovat z řady, splynout se spolužáky i za cenu, že zrovna ten „módní“ hit dvakrát 

nikomu nesluší. „Věděla jsem, že vypadám blbě, ale nosili to všichni…“42 Velkou roli 

ve vnímání oděvu sehrála oděvní „značka“ či „logo“.43 Pro žáky na konci povinné 

školní docházky posloužila k jakési diferenciaci sociálního postavení. „Všichni jsme 

věděli, že jsou bohatí, nosila jenom značkový hadry…“44 Respondenti se shodli na tom, 

že jejich pohled na oděv je naprosto jiný než před čtyřmi lety. Zjednodušeně by se dala 

tato změna nazvat: „ Být jiný“. S postupujícím studiem se jim otevřel nový pohled na 

historii a vznik oděvů, pronikli do tajů praktické tvorby, našli zalíbení v experimentu, 

objevování jinakosti a originalitě a toto vše se pak odrazilo i v přijímání diktátu módy a 

oděvu jako takového. Respondenti si vesměs uvědomují, že všechny aktivity prožité na 

škole sehrály roli ve vlastní proměně jejich vnímání a přístupů k odívání. Přesto jsem 

rozdělila respondenty do dvou skupin. První skupinu jsem nazvala „nosiči“, druhou 

„tvůrci“. „Těší mě šokovat a baví mě sledovat, jak se za mnou lidi otáčejí“45 Tento 

výrok je reprezentační pro první skupinu, jejíž členové experimentují přímo na sobě, 

nebojí se vypadat výrazně jinak než okolí a svůj šatník považují za laboratoř. „Oblečení 

                                                
42 Citace studenta 
43 K tématu významu i jisté magie reprezentačnosti i manipulativní síly obchodních firemních značek i 
v oblasti módy lze doporučit známou knihu kanadské autorky Naomi Kleinové Bez loga ( Praha: 
Dokořán, 2005 ). 
44 Citace studenta 
45 Citace studenta 



74 
 

je pro mne každodenní hra“.46 Druhá skupina je složena z žáků, kteří svoji tvůrčí 

odvahu projevují spíše v návrhové tvorbě kresbou modelů a v tvorbě oděvů pro druhé. 

Výrazně odlišnou podobu svého šatníku neprosazují, prohlašují že nemají odvahu být 

středem pozornosti. Přesto nechtějí vypadat stejně jako ostatní, ale odlišnost vyjadřují 

spíše ve volbě výrazných doplňků, a to většinou z vlastní dílny. Na první pohled tyto 

dvě skupiny lze od sebe rozeznat. Rozdíl není vnímán jako bariéra ve vzájemných 

vztazích, naopak méně odvážní mají radost z experimentů spolužáků a rádi se na 

výsledném outfitu podílejí. Shrnutím jsem zjistila, že oděv není lhostejný nikomu 

z žáků, že přemýšlejí o oděvu v širších souvislostech, nepropadají bezhlavě trendům a 

jsou invenční i když každý po svém. 

Výtvarné umění provází studium žáků tohoto studijního oboru již od prvního ročníku. 

Dotýkají se ho při různých aktivitách, nejen v samotném předmětu dějin výtvarné 

kultury. Zajímalo mě, jestli poznávání umění mělo vliv na vlastní oděvní tvorbu, či 

pohled na oděv jako takový. Odpovědi respondentů se rozcházejí. Rozdělila jsem si 

odpovědi do tří základních skupin. První skupina vnímá umění jako povinnou součást 

výuky a má pocit, že spíše než inspiraci k tvorbě jim přináší povinnost se učit další 

penzum učiva, připomíná jim to dějepis a ten údajně nemají rádi. Druhou skupinu tvoří 

žáci zajímající se o všechny druhy umění, sledují kulturní dění a většinou jsou i aktivně 

v některé oblasti umění amatérsky činní. Neuvědomují si, že by umění přímo ovlivnilo 

jejich tvořivou činnost, ale jako inspiraci ho připouštějí. Myslí si, že s uměním pracují 

spíše podvědomě, než záměrně. Zajímavá je souvislost mezi skupinkou „nosičů“ a 

vnímáním umění. Tato skupina připouští, že umění přímo souvisí s jejich životem, 

odvolávají se na souvislosti mezi postmoderním vnímáním umění a jejich životem. 

„…bez poznání moderního umění, bych nikdy nevyšla do ulic, tak jak chodím…“47, 

„…vlastně to co oblékám je moje umění…“ „…vůbec nechápu lidi, kteří pohrdají 

uměním, já bych umřela…“, „…nevím, jestli to co nosím na sobě je umění, asi ne, ale 

když si to vymýšlím a skládám k sobě, tak mám z toho stejnou radost, jako když se 

pokouším namalovat obraz, tak je to umění?“48 Po vyhodnocení odpovědí jsem došla 

k závěru, že převažují kladné reakce, tudíž umění opravdu ovlivňuje tvorbu žáků. Ať již 
                                                
46 Citace studenta 
47 Citace studenta 
48 Citace studenta 
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podvědomě nebo cíleně, stává se vnímatelnou skutečností, rozvíjející osobnost každého 

z nich.  

Je oděv prostředkem komunikace v prostředí? Výzkum to jednoznačně potvrdil. Ani 

jedna odpověď nebyla záporná ani pochybující. Žáci si zcela jasně uvědomují význam 

komunikace ve všech směrech a oděv jako prostředek komunikace přijímají bez výhrad. 

Připouštějí různé alternativy vnímání oděvu v historických, společenských, 

regionálních, etnografických a dalších souvislostech. Domnívají se, že jejich citlivost 

k oděvu druhých je asi profesně ovlivněna, ale nepovažují to za negativum, ale naopak 

za výborný vklad do života.“…asi bych nikdy nezačala chodit s klukem, který je na 

první pohled tak trendově sladěn, až se mi z toho dělá špatně…“, „…no, vím, že na 

konkurz musím jít za dámu, to je asi pro mě největší problém, kde ty hadry splaším…“49 

Komunikace pomocí oděvu je vnímána asi každým člověkem, rozdíl mezi ním a žákem 

školy s oděvním zaměřením je v uvědomování si a reflexi tohoto faktu. To, že všichni 

dotazovaní si tento fakt zcela jasně uvědomují, pokládám za uspokojivé zjištění. Pro 

samotné žáky je to bezesporu cenný poznatek, s nímž mohou ve svém dalším životě 

dále pracovat a posouvat tak hranice jeho vnímání, náležité interpretace potenciálu jeho 

funkce pro případné lepší zacílení vlastních aktivit a obecně i vyspělejší orientaci 

v otázkách vkusu, praktičnosti a účelnosti oděvu. 

5.  Závěr 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo přiblížit oděv jako prostředek komunikace 

v sociálním prostředí. Celou práci jsem rozdělila do třech částí.  

V první části jsem se snažila na základě studia odborné literatury přiblížit oděv 

v historických a společenských souvislostech, od pravěku až po dobu současnou. Tedy 

téma velmi rozsáhlé a poměrně komplikované s ohledem na velké množství okolností, 

které vstupují do hry. Proto nebylo v mých možnostech celé téma dokonale vyčerpat. 

Na základě nastudované literatury jsem se snažila vyhledat, zachytit a popsat alespoň ty 

nejzákladnější mezníky související s daným tématem. Oděv od nepaměti plní mimo 

                                                
49 Citace studenta 
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svou prvotní funkci chránit tělo i funkci komunikační. Právě tyto důležité, socializující 

aspekty oděvu jsem se snažila sledovat a co možná nejvýstižněji popsat. Sledování 

dobové proměnlivosti dílčích prvků oděvů jsem se věnovala spíše okrajově a za to jsem 

se plně snažila soustředit na oděv jako prostředek osobní, společenské, politické a 

sociální identity. Zvláštní pozornost jsem věnovala českému oděvu v letech 1848 a 

1849. V této době „jara národů“ totiž oděv sehrával v českých novodobých dobách 

výraznou, podstatnou roli právě při vytváření i manifestaci identity obrozeného a 

společensky se emancipujícího národa. V této době asi nejvíce v českých dějinách oděv 

sehrál podstatnou roli v národní identifikaci. Motivem překročení prahu 20. století jsem 

v historické kapitole práce sledovala především další aspekt, jenž vstupuje do interakce 

s oděvem, jímž je výtvarné umění a jeho stopovatelný vliv na odívání a módu i jejich 

zpětné působení na výtvarné umění. V časové přímce jsem se posléze posunula k zájmu 

o „styl ulice“ jako prostředku k zvýraznění individuální i sociální diferenciace a často 

i generační identifikace, protestující svým způsobem proti stávajícímu establishmentu. 

V druhé části jsem pracovala s vlastními zkušenostmi z pedagogické praxe. Vybrala 

jsem takové aktivity, které souvisejí s tématem a na základě souvislostí s výchovně 

vzdělávacím systémem na střední škole a v ZUŠ, jsem se snažila tyto činnosti přiblížit 

v jejich specifičnosti i pestrosti možností. 

V třetí poslední části jsem se zaobírala pedagogickým výzkumem. Položila jsem si 

otázku, zda se během čtyřletého studia na střední škole s oděvním zaměřením vyvíjel a 

měnil pohled žáků na oděv a jestli vnímají žáci skutečně oděv jako specifický 

prostředek komunikace. Právě tuto otázku jsem se pomocí výzkumné metody 

polostrukturovaného rozhovoru s žáky 4. ročníku pokoušela a doufám, že i s jistým 

výsledkem - zodpovědět. Celá práce tedy vyúsťuje do řady poznatků, zjištěných a 

ověřených na základě provedeného výzkumu a jeho vyhodnocení. V zájmu jeho dalších 

prohlubování, rozšiřování i verifikace hodlám přirozeně v zájmu o dané otázky i nadále 

pokračovat ve své pedagogické praxi. Přesto doufám, že předkládaná bakalářská práce 

může mít již nyní v této podobě jisté šance posloužit stejně nebo obdobně zaměřené 

školní výuce, konkrétně především příslušným pedagogickým kolegům, kteří jí neberou 

jako rutinní zaměstnání, ale skutečné osobní poslání.  
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