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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 
 
Zápisy z rozhovorů 
 
6. třída – Simona 
 
Proč sis by vybrala tenhle oborák? 
Tak vlastně vono to bylo kvůli tomu, že tam chtěla i moje kamarádka, ale vlastně jí 
nevzali, takže, a mě vzali a já sem tam psala i důvody, že bych se chtěla o tý módě něco 
dozvědět.  
 
Co si představuješ pod pojmem móda? 
Tak jako oblečení a různý jako styly. 
 
Jaký rozeznáváš styly? 
No tak, tak jako třeba, někdo nosí všechno černý, někdo třeba něco hodně barvenýho. 
 
Co pro tebe znamená oblečení ostatních? 
Tak pokud vidim v obchodě ňákou holku a má třeba hezký džíny a tričko a když to mají 
v tom obchodě, tak si to třeba koupim. 
 
A když vidíš někoho v nějakým oblečení, říkáš si o něm něco? 
No tak, jako pokud třeba si  někdo vezme, já nevim třeba balerínky a má v tom 
ponožky, tak jako si trošku pomyslim, že to neni ňák extra hezký, ale jinak ty lidi moc 
neposuzuju. 
 
Máte třeba ve třídě nějaké skupinky, podle těch stylů? 
Mm, ne jako … No tak vlastně my tady máme dvojčata a někdo je nesnáší, tak podle 
toho se vytvořily skupinky.  
 
A dovedeš si představit, že byste nosili školní uniformy, všichni to samý? 
Mm, asi ne jako. 
 
Jako vadilo by ti to? 
No, tak jako ne vyloženě vadilo, ale nebylo by to ňák extra jako příjemný. 
 
Proč? 
No jako že, prostě všichni bysme měli to samý a vlastně pak, bysme si nemohli vybrat 
co bysme chtěli. Třeba bych si koupila nový tričko a vlastně bych si ho nemohla vzít do 
tý školy.  
 
Co ráda nosíš? 
No tak vlastně ráda jako já ráda nosim ty sukně, ale protože vlastně tady máme pár 
kluků, který to posuzujou jako, řikaj ježišmarja co to máš na sobě, tak jako ty sukně ani 
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nemůžu moc nosit, ale jinak jako hodně ráda nosim barevný věci, jako já nejsem ňák, 
jako když se mi líbí ňáký tričko, i třeba ze sekáče, tak si ho taky vezmu, jako nevadí mi, 
že to není ňák značkový nebo něco, tak jako taky to nosim 
 
Já  jsem slyšela, že někdo nerad nosí sukně, čím myslíš, že to je? 
Tak asi záleží na jeho vkusu, jak se mu to líbí a nelíbí.  
 
A co přesně ty kluci řikaji na to, když si vezmeš sukni? 
Voni, když si vezmu sukni, tak jeden kluk se vzbudí a říká, co to je že  jo a něco si tam 
šeptaj. 
 
A to máš nějakou výraznou sukni nebo obyčejnou? 
Ne, ne, já mám jenom džínový a takhle, normální. 
 
A takhle reagujou i na ostatní holky? 
Jo, my třeba máme jednu holku a ta nosí jenom džíny. My jako sukně moc nenosíme no. 
 
Co se ti vyloženě nelíbí za oblečení nebo přijde divný nebo ti vadí? 
No, ne ňák vyloženě, že by mi to vadilo v naší třídě, ale jako třeba, vlastně teďka jedna 
holka, no vona kamarádí s mýma kámoškama, vona nosí takový kšandy a to mi příde 
tak ňák  jako extrémní a prostě jako, že je to jako moc. 
 
Že je to jakoby extravagantní? 
No, že je to jako hodně výrazný a já bych si to třeba nevzala. 
 
A s kým chodíš nakupovat? 
No tak, ja chodim asi spíš s mamkou, jako já nejsem ten typ,  kterej každodenně musí 
jako chodit do obchodu a koukat se, ale jinak jako chodim s mamkou a vlastně někdy 
s kámoškou deme vlastně se kouknout, vezmem si sebou foťák, vezmem si  ňáký věci 
do kabinky a vlastně se tam fotíme.  
 
Máš nějaký módní vzor? 
Ne, ja se voblíkám podle sebe. No jako třeba, když vidim nějakou kombinaci na někom, 
tak se třeba insipiruju. 
 
A kupuješ si nějaké časopisy? 
Jo, bravíčko.  
 
A to tě nějak inspiruje? 
Jo, tak oni tam sou někdy celebrity,  který jsou jako oblečený, tak třeba se na to 
podivám. 
 
Jaký máš názor na piercing a tetování? 
No tak jako, mě ten piercing mě se ani nějak jako vlastně nelíbí, jako nic proti němu 
nemam, ale sama bych si ho asi neto. S tim tetovánim, je to blbý, když si někdo nechá 
udělat tady hada, tak pak když to má stará babka, tak to vypadá divně.  
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A co rodiče na to? 
Jako, moje mamka možná by s tim asi mela trošku problém, ale asi by mi to povolila.  
 
Ty se nemaluješ viď, maluje se někdo ve třídě třeba? 
Jako půlka, ale já si dávám někdy tužku a každej den si dávám řasenku, teda dneska 
jsem ji zapomněla. Ale jinak moje kamarádka, ta se hodně maluje a ještě dvě kámošky, 
ty se vůbec nemalujou. Jako ňáký holky se malujou a ňáký vůbec. 
 
A jak se ti líbí líčení na holkách? 
No někdy třeba, ta moje kamarádka vona má hodně vlastně, vona má vždycky takhle 
jakoby nad těma řasama že jo, má takovou černou vlastně jakoby linku a to se mi zdá 
hodně jako hodně výrazný.  
 
 
Proč se vlastně maluješ? 
Tak já nevim, tak mě se to líbí. 
 
Že je to jako výraznější? 
No taky, ale jako že … prostě jako že se mi to líbí, a vlastně jednou si vás zapamatujou 
s tou řasenkou a pak to vypadá tak jako divně trošku.  
 
7. třída 
 
Lída 
 
Proč sis vybrala tento oborák? 
Protože mě zajímá móda, tak jsem se chtěla dozvědět něco víc a zajímal by mě třeba i 
modeling. 
 
Co se ti líbí za oblečení? 
Tak hodně barevný oblečení většinou, výrazný.  
 
A co kluci, komentují to nějak, nebo mají nějaké reakce na to jak se oblíkáte? 
Tak já myslim, že kluci určitě si všimnou toho, když sme hezky oblíkaný, máme to ňák 
sladěný, akorát u kluků to je tak, že když nás nezkritizujou, tak je to dobrý, oni to jako 
neuměj nás moc jako pochválit, třeba některý nám jako řeknou někdy, že nám to sluší 
 
A holky se nemalujou ve třídě skoro vůbec? 
No, skoro všechny. My máme spíš třídu sportovně založenou, že víc než na vzhled jako 
to … dávaj na to pohodlný. 
 
Jak by podle tebe měla vypadat krásná žena? 
Nemusí bejt hubená, ale měla by se sebou něco dělat, aby nebyla úplně obtloustlá. A 
věnovat se třeba trochu tý módě, aby na sebe nedala ňákej pytel třeba úplně.  
 
Co se ti nelíbí za oblečení  nebo ti vadí? 
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No, tak třeba mě vaděj takový ty boty, jak když pohorky má na sobě, když nosí ať už 
kluci nebo holky. Nebo takový ty stařecký pantofle, to je takový … prostě buď 
balerínky, nebo nějaký tenisky. 
 
Kupuješ si nějaký časopis, který tě inspiruje? 
Tak já si kupuju bravo a popcorn. A jako občas tam jsou takový věci, že třeba tam je 
nějaká mašlička a je tam kde se může koupit a kolik stojí. Tak se tam jdu třeba podívat, 
a oni tam pak maj i třeba něco jinýho, tak si to koupim..  
 
Co si myslíš o modelkách na přehlídkách? 
Mě příde, že dřív modelky byly strašně vychrtlý, tak si z nich všichni vzali, že musej 
bejt taky vychrtlý, a podle mě od toho jsou pak všichni ty anorektičky. Jako že prostě 
chtěj bejt jako ty modelky, ale jako ty modelky … nemaj na sobě nic jako hezkýho,… 
oni sou spíš takový hodně nevýrazný, aby na nich vyniklo to oblečení a jak toho maj na 
sobě hodně, tak když je to fotka, tak zas je to pak photoshop a takhle, ale ty lidi to 
takhle neberou, jako že musej bejt jako oni, ale přitom to nejde. 
 
 
Ty jsi řikala, že tě láká modeling, takže jen si ty vyzkoušet, nebo vyloženě pracovat? 
 Tak já bych chtěla pracovat jako produkční od filmu, ale určitě bych třeba, ňákej book 
si chtěla nafotit, nebo aspoň si to prostě vyzkoušet, jaký to je. 
 
Adéla  
 
Co pro tebe znamená oblékání ostatních? 
No, tak třeba když Lída se oblíká, tak mi to příde třeba dost děsný, ale třeba jak se 
oblíká Terka, tak mi to příde v pohodě, protože jí to sluší a umí si vybrat, jenže Lída 
prostě se oblíká co najde v šatníku a vypadá to někdy úplně šíleně a ani se to třeba 
k sobě nehodí. takže to pro mě něco znamená, jakože třeba, podle toho soudim jestli ten 
člověk třeba ... jestli má hodný rodiče, nebo všechno mu dovolej anebo, že mu něco 
dovolej, ale taky jako s mírou – třeba jak já, ale Lída je zvyklá, že ukáže na to na to na 
to, všecko má.. to je takový to, žee … já nevim jak to říct, nechci říct rozmazlenej, ale 
že prostěě.. že mu rodiče dovolej uplně všecko, těm rodičům je jedno jak se oblíká, mě 
by máma v takovym oblečení jako má třeba Lída nepustila, jakože to vypovídá i o 
člověk, jak si člověk vybírá že jo, jakej je třeba.. Lída je taková princeznička, ale jako 
vono jí to i někdy sluší, ale ... prostě mě se to nelíbí.  
 
A máte to třeba ve třídě rozdělené na nějaké skupinky podle oblékání? 
Teď už ne, ale dřív to tak bejvávalo, nebo dřív jsme měli skupinky podle toho, ano, i jak 
kdo se oblíkal, co mu rodiče dovolili, prostě když třeba holky nemohli jít do parku 
odpoledne, tak se s nimi prostě nekamáradili, a teďka je to uplně jedno, jak kdo se 
oblíká, akorát prostě i někdy já sama se bojim jít do školy ve věcech, který mi mamka 
třeba koupí jako nový a líbí se mi a bojim se v nich jít, co na to budou jako řikat ty 
ostatní, a jako většinou neřikaj nic, ale něco si myslej a já se bojim toho, co si myslej, 
jakože třeba Lída řekne, ježiš ta má hrozný oblečení,  
 
Jo, takže komentujou to ostatní, nebo někdo třeba víc, někdo míň? 
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Jo, jo … anebo třeba je to tak, že … jeden řekne tomu, mě se to nelíbí a neřikej to 
támhletomu  a ten to třeba náhodou řekne když já tam sem a najednou to slyšim a přijde 
mi to docela jako podlý, že prostě jako to neuměj říct narovinu, když už teda jako něco 
k tomu chtěj říct.  
 
Takže se bojíš toho, že když bys přišla v něčem, tak někdo takhle potajmu bude… 
... bude kritizovat, jak vypadám, jestli jako, co já vim, třeba, že jsem v tom tlustá, … že 
v tom divně vypadám a takový věci 
 
A jaký by to třeba pro tebe bylo, kdybyste museli všichni nosit nějakou uniformu? 
Mě by to nevadilo, akorát bych měla problém s tou uniformou, že nenosim ty sukně.  
 
Jo, takže bys spíš chtěla nějakou kalhotovou a nevadilo by ti to? 
No, a takovejch nás je víc, třeba Áňa a Máňa, ty taky nenosej sukni.  
 
Jo, jo, no já jsem slyšela,… 
No, od Áňi, to je ta silnější trošku.. 
 
A jak často třeba chodíš nakupovat? 
No s mámou třeba jednou za půl roku.  
 
 
 
A s kámoškama taky chodíš?  
Noo, jenom se tak jako podívat do toho obchodu, ne že bych nakupovala. Spíš, že holky 
si něco koupěj, že já se stydim si před nima něco vybrat. Se bojim co budou řikat. 
 
Jako bojíš se hodnocení  nebo kritizování? 
Hm, toho se bojim no, že oni sou takový jako, že řeknou třeba jo, to je hezký a pak ve 
škole budou pomlouvat, ta barva je strašná, … a takový jako. 
 
Takže řeší se to jakoby hodně, co má třeba kdo na sobě..? 
No jo ale, ne že by se to řešilo jakože s tim člověkem, ale řeší se to přes někoho, jako na 
tajňačku … mi příde. 
 
A ty si říkala, že chodíš s mamčou ,a říkala si, že máma něco koupí a tobě se to líbí, 
takže máte podobný vkus? 
No, spíš nee … spíš jsem jí teďka přemlouvala, že budeme kupovat věci, který se mě 
líběj a ne jí, A táta má přítelkyni, chce abych s ní šla nakupovat, ta má dobrej styl, 
jenžee já nevim, vona prostěě … je takovej zláštní člověk, kterej prostě. se taky bojim 
toho, že mi neumí zkombinovat dobře ty věci a bojim se toho, a bojim se toho že by mi 
vybrala třeba něco hezkýho a třeba drahýho, že prostě voni pak zase budou mít tu 
kritiku a budou pomlouvat jak vypadám. 
 
Jo, takže to tak vypadá, že se dá pomlouvat ať člověk vypadá dobře nebo ne.. 
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Toho jedinýho se bojim, jinak je mi jedno jestli vypadám dobře nebo ne, samozřejmě 
nepudu prostě v legínách fialovejch a vezmu si k tomu zelený tričko a růžový náušnice 
jako Lída, to bych nešla do školy 
 
A nákupy platí mamča nebo máš nějakou brigádu.. 
No já teď budu mít brigádu, protože si chci vydělat na pc, na nb, protože můj pevnej 
počítač je uplně kaput, a mamka většinou platí, nebo taťka no, s tátou teda chodim 
hodně málo, to je spíš jenom výjimečně, když jsem potřebovala něco nutně, ale jinak 
teda s mamkou, nebo s tou tátovou přítelkyní, ale to jsem byla fakt jenom asi jednou … 
nebo dvakrát. 
 
A máš třeba nějaký vzor v oblékání? 
Ta Terka, to se mi dost líbí. To je která, ta má ten svetřík proužkovej, to se mi třeba líbí 
jaký  nosí boty ( pozn.: Convers plátěnky) nebo jaký nosí … ona nosí více tílek (pozn. 
jedná se o klasická upnutá tílka s úzkými ramínky), a vypadá to fakt hezky, jenže ona 
má právě ty prsa a to já nemam a to mi strašně vadí, protože já v tamhletom sem 
pomalejší a nemůžu si vlastně ty věci vybrat podle toho. 
 
A nějaká celebrita, co posloucháš za hudbu? 
Já poslouchám český písničky, to je spíš takovej ten rock, pop-rock, nebo něco 
takovýho, wohnouti a takový ty věci, třeba kryštof a green day, to poslouchá i katka a 
máňa, to jsou kámošky a to je jako … nevim, jak bych se chtěla oblíkat jako něco 
takovýho, ale já se právě bojim ty kritiky, že by to na mě vypadalo divně, nebo tak, 
nevim jestli se to ke mě hodí, ale já bych taková chtěla bejt, prostě bych se chtěla 
zaměřit na jeden styl a mít takovej celej šatník, a třeba za rok najít si novej a vyměnit 
celej šatník kdyby by mi to bylo třeba malý, nebo už se mi to nelíbilo, jenže mam ten 
problém, že třeba nemam nosit oranžovou, to vim z toho oboráku, nebo takovýhle barvy 
a právě že, já mam třeba 10 věcí v šatníků oranžovejch, což je můj velkej problém a 
tedka se mi líbí dost zelená a toho mam zas minimum v tom šatníku, což zelená mi 
třeba sluší jako, nevim ta fialová jako to neevim, ale třeba nemam ráda růžovou, přitom 
lidi řikaj, že mi sluší, ale já to prostě, mam věcí růžovejch, ale ne prostě, že bych v tom 
musela prostě za každou cenu jít, nebo třeba jak Máňa, Áňa, tak se mi líbí tady ta 
modrá.  
 
A co piercing a tetování, jaký máš na ně názor? 
Tak já jako nekritizuju ty ostatní, ale třeba kámoška ze školy, ta má piercing tady a tady 
a mě to zase příde přehnaný na tak mladou holku, mě třeba nevadí když to maj dospělý, 
ale aby to měla 14letá holka, to mi přijde divný. Třeba když má víc náušnic v jednom 
uchu to mi nevadí, já bych chtěla tady dvě dirky a tady jednu, ale mamka mi to nechce 
dovolit. ale mít všude piercing, to se je hrozný, to se mi nelíbí prostě na tak malou 
holku. a tetování už vůbec ne prostě, to bych tipla na ňákýho když už, tak na ňákýho 28 
letýho chlapa nebo ženskou, ale když to nosej 18ti letý holky … tak to ne. 
 
Takže ti to přijde pro starší lidi spíš 
Jo. 
  
Co líčení,  maluješ se? 
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Já se maluju, i když mi to táta nechce dovolit, takže to mam takový jako že …, mamce 
to nevadí, tátovi vadí, že si třeba lakuju nehty, tak když řeknu že sem si to nalakoval na 
takovou tu průhlednou, tak mu to nevadilo taky, ale taky by radši, když bych se neto.. a 
řikal, že až jako na střední, což mi přijde takový divný, ostatní holky si lakujou nehty 
uplně v pohodě, třeba ta Naďa, nebo holky, a nikomu to nevadí prostě, ty rodiče sou 
uplně v pohodě a mě je 13 jako a nevim, jako příde mi to divný, že nemůžu, připadám si 
taková zaostalá v tomhletom. Třeba řasenku si dám, když sem u mamky, nebo takový 
věci … ale, co mi strašně vadí, ta Lída, ta se strašně maluje, a to se mi nelíbí, to jako 
řasenka třeba jo, ale někdy příde do školy a má takhle růžovou (pozn. myslí stíny) a má 
zelený tričko.  
 
Jo, takže se ti to k sobě nelíbí a k tomu věku? 
Hmm, to bych řekla tak na 16tiletou holku, dobře jí je tak 13, 14 … ale tak to je ještě 
málo..  
 
Jo, takže se ti na spolužačkách nelíbí, když jsou třeba hodně, nebo neúměrně věku. 
Jako decentně, tak je to hezký, ale když je to kýčovitý, tak to ne … to se mi nelíbí, ani 
nevim, jak jim to ty rodiče můžou dovolit. 
 
A co kluci – reakce? 
Maj a mě to docela vadí, protože jako, já třeba si vezmu řasenku a oni, ona je 
namalovaná, ona je nenamalovaná … nebo já mam třeba tmavý řasy a oni řeknou, že 
jsem nalíčená a já nejsem a já nevim prostě, jak jim to mam dokázat, já prostě nejsem 
nalíčená a voni mi řikaj, že jsem, tak jako co mam dělat.. 
 
Takže reagují i na oblečení? 
 Noo, taky, ale jenom někdy. 
 
A jako pochválí to nebo kritizují? 
No takový něco mezi, v lavici si povídaj o tom, jak kdo má strašný oblečení. 
 
Jak by měla vypadat krásná žena? 
Tak mohla by mít takvový decentní oblečení, prostě společenský, hezký, nemusela by to 
bejt zrovna punkerka, nebo tak něco, ale zase by to nemusela bejt taková zaostalá holka, 
která nosí, mělo by to bejt jako stylový, ale jako hezký, jako třeba klára, ta má to modrý 
tričko. Třeba jako nevim, měla by bejt v pohodě prostě,. nevim, nechci říct, že uplně 
slušně mluvit, jako, taky u nás je to takový trošku horší jako, s tim sprostym mluvenim, 
takže taková v pohodě, jakože by mohla mluvit v pohodě. 
 
Jakože mluvit v pohodě – jak to myslíš? 
V pohodě prostě, aby to nebylo uplně vulgární, ale aby to zase nebylo něco jako úplně 
spisovný, jako aby taky neopravovala furt ostatní, jako moje kámošky třeba, když si 
s nima píšu na fcb, tak oni mi opravujou každou chybičku a mě to strašně vadí, mě to 
uplně žere, no a to je takový jako, co bych od tý ženský nečekala, kdyby to měla bejt 
v pohodě holka, která měla vypadat dobře, a tak. 
 
Měla by vědět, kde má jako míru – v rámci čeho myslíš?  
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Jako vkusu, aby nenosila třeba ňáký strašný doplňky, velký srdce, že by měla mít 
takový jako střídmý, třeba jako na řetížku malý srdíčko to jo. 
 
Takže mělo by to být jemný?? 
Jo, a ne moc namalovaná, jako může bejt namalovaná ale tak přirozeně, decentně. 
 
Máš nějaký časopis, který tě inspiruje? 
Někdy si koupim bravo nebo bravo girl, ale to jenom ve výjimkách, když tam třeba maj 
dobrej článek, od kámošky se dozvim, ale jinak jako ne, to spíš na internetu, někdy se 
tam něco vyskytne, třeba na fcb, nebo tak. 
 
Viděla si někdy nějakou přehlídku, jak se ti líbí modelky? 
Sou strašně umělý, sou namalovaný, maj ty vlasy uplně vystajlovaný,což je strašný, že 
to neni přirozený … to je trochu jak z jinýho světa, jak kdyby to byla Alenka v říši 
divů,, jako chápu, když je to nazvany třeba jako, třeba ta Alenka, že je to jako z jinýho 
světa to oblečení, tak to chápu.. ale třeba když je to modní kolekce Britney Spears, a 
měla tam prostě ženská na hlavě loď nebo něco takovýho, tak mi to přijde dost ujetý. 
Ale někdy takový ty třeba bláznivý věci, který se nevyskytujou na modních 
přehlídkách, nebo tam se vyskytujou, ale na ulici to nepotkáš … že by to bylo takový 
vtipný, mělo by to něco do sebe, že by měl každej něco novýho, třeba když jden do hm, 
tak tam si můžou čtyři lidi za tejdekoupit to samý,  
takže by to bylo zajímavejší veselejší, že by neřikal, ježiš ten má to samý, on si to 
koupil po mě, třeba máme s kámoškou stejný tričko, já si ho koupila dřív, a ta jiná holka 
ty se prostě opičíš.. 
 
Takže to takhle řešíte? 
Moc ne, ale když má někdo něco stejný a někdo to řekne, tak se to začne řešit.  
 
Naďa 
 
Proč sis vybrala tenhle oborák? 
No já jsem chtěla nejdřív jako na jinej, ale pak mě tam nevybrali, tak jsem si vybrala tu 
módu, protože se o to někdy i zajímám. 
 
Co si myslíš, že se dnes teď nosí? 
No, hodně se nosej takovýty tvrdější styly, roztrhaný kalhoty a velký výstřihy. 
 
A co tě na té módě konkrétně zajímá? 
 
Já mam třeba ráda emo styl, nevim proč no a … taky se mi líbí roztrhaný kalhoty, 
takový i jakoby rockerský. 
 
A emo je spojený s nějakou hudbou třeba i?  
No ňáký takový jako,jakoby jak bych to řekla, emotivní hudba no..  
 
Takže něco takového posloucháš? 
No, no. 
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Co to je třeba za kapely? 
Třeba My Chemical Romance maj hodně a Avril, ale to je spíš punk.  
 
Takže máš ráda rockerský oblečení, roztrhaný kalhoty, černý věci? Vidím černý 
nehty..tak když se tě zeptám, co si nejraději kupuješ na sebe.. je to něco z toho..? 
Nejradši no, někdy i světlejší barvy, mam hodně šaty světlý no a někdy i ty černý 
kalhoty. 
 
A raději nosíš kalhoty, nebo.. 
No kalhoty, někdy mě máma dokope do šatů, ale … to moc nemusim. 
 
Co pro tebe znamená oblíkání ostatních? Je ti to jedno, nebo to nějak hodnotíš.. 
No někdy i na to koukám, třeba jako moje kámoška má taky různej styl, třeba má 
obarvenou hlavu, všude barvy a takovýhle, to je zase scene a to je hrozně barevný, ne 
jako to emo, to je jedna barva jenom, scene má milion barev … třeba barevný nehty, 
nebo tak. 
 
A to se ti líbí? 
Jo, je to hezký. 
 
A máš teda pocit že to něco říká o těch lidech? 
No tak třeba ta kámoška je hodně veselá, že se furt směje,  takže pro to je to, já nevim, 
já se taky furt směju, ale prostě se mi líbí to emo.  
 
A máte ve třídě nějaké skupinky podle toho? 
No, ani ne … moc už ne. 
 
A bylo to nějak rozdělený? 
No ne, nebylo. 
 
A je něco co ve třídě pozorujete, co je třeba vyloženě in nebo out..? 
No třeba náš učitel na tv nosí furt tepláky a to je takový hrozný..my si z něj děláme 
srandu, že nemá moc vkus na módu. 
 
Jaké by to pro tebe bylo, kdybyste všichni museli nosit uniformu? 
To by mi ani tak ňák nevadilo, já mam ráda třeba Anglii, já sem tam byla, takže to mam 
ráda takovýhle, mě by to nevadilo. 
 
Jak často chodíš nakupovat? 
No když dostanu kapesný, tak vždycky s kámoškou jí vytáhnu a dem na něco nakoupit.. 
 
A jen s kamarádkami?  
 
No to jako někdy když mě máma vytáhne, třeba jako, třeba na Vánoce, ať si vyberu 
dárky, to už neví co mi má kupovat.. tak jako, že si vyberu no.. ale jinak chodim 
s kámoškma. 
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A v čem je to s nima lepší? 
No máma je totiž, máma má taky dobrej vkus, ale vona chce abych byla víc holčičí a mě 
se líběj víc ty klučičí, nevim proč. 
 
A máš třeba nějaký vzor? třeba ze školy, rodiny.. 
Mm, asi ne. 
 
A z celebrit? 
Mm, asi ta Avril Lavigne..mam jako ráda i country zpěvačku Taylor Swift a ta jako ta je 
spíš taková jemnější. 
 
Jo a to se ti taky líbí? 
Jo, to se mi taky líbí. 
 
Jaký máš názor na piercing, tetování? 
No já se hrozně bojim jehel, takže to nesnášim uplně když to někdo má.. nebo jako mě 
to nevadí, ale nechápu, jak si to může udělat jako, kámoška má tady (u rtu) v pupíku a 
všechno. 
 
Aha a vyvolává to v tobě tu představu, že to muselo bolet, jo? 
No, no ta jehla prostě, ale jako je to hezký, ale nevim no, já bych si to asi nemohla 
udělat.  
 
Takže tetování taky nepřipadá v úvahu? 
No, to ne. 
 
A co myslíš, že by na to řekli rodiče, kdyby si do toho šla? 
No to by mě asi zabili, protože ty to nesnášej úplně.  
 
Líčíš se? 
Ne.. 
 
A co na to říkáš, líbí se ti to? 
Já nevim, mě se třeba nelíbí takový to vyzývavý líčení, třeba černý linky hodně, to je 
takový divný no. 
 
A holky ve třídě se malujou? 
No, jedna – no maluje se jedna holka, ale nebo i víc, ale Lída se maluje teda hodně 
výrazně, to se mi moc nelíbí zrovna, ale neříkám jí to.. 
 
A co kluci, řeší nějak váš vzhled? 
No řešej to no, třeba když máme krátký kratasy a velký výstřihy, tak jako řikaj, že 
chodíme, jako když na sebe nic nemáme. 
 
Jak si myslíš, že by měla vypadat krásná žena? 
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Tak jako ňáký hezký nalíčení,když jde někam ven, třeba do divadla, tak hezký šaty..aby 
jí to ladilo ňák … a to, takhle si to asi nějak představuju. 
 
A vyloženě vzhled.. vlasy, atd.. to je jedno..? 
Jo. 
 
Máš nějaký časopis, z kterého čerpáš inspiraci? 
Hlavně Bravo no. 
 
Anna 
 
Proč sis vybrala tenhle oborák? 
Ten sem si vybrala protože jsem o tom moc nevěděla chtěla sem.. zajímalo mě to, že jo.. 
a chtěla sem něco jako … mm … se dozvědět novýho a třeba z tý histori i, jak se došlo 
k týhletý módě a tak … ty styly. 
 
Co se podle tebe teď nosí třeba? 
Nevim … já fakt, no tak jako nejvíc sem viděla na lidech džíny, že jo … ňákou tu 
…prostě …. třeba u ch.. uuu … mužů ňákou tu třeba košily někdy … u žen ňákou 
halenku nebo normální tričko, a připadá mi, že se ta móda jakoby vrací. něco se prostě 
vrátilo no. 
 
Co se třeba tobě líbí za oblečení? Co si ráda kupuješ? 
Mmm, jako líbí to … teďkon z našeho pohledu to normální, že jo, takže ňáky tý džíny 
prostě, tričko,  mikina a tak, prostě obyčejný věci, ne žádný jakoby takový extrémní. 
 
Takže jakoby spíš sportovní oblečení? 
Jo, jo …  já spíš ten sportovní styl..já moc jako, nejsem jakoby na ten dámskej. 
 
A co se ti třeba líbí tady na tom sportovním a co se ti nelíbí na tom holčíčim? 
No mě se víc jako líbí ty … věci, který sou … jakobyy. nejsou dám …tak. … dámský 
věci se mi moc nelíběj, voni sou takový … mě to příde prostě … nevim no … moc … 
nevim, já to nemam ráda, že to je většinou věci na tělo a to nemam ráda. 
 
Co pro tebe znamená oblečení ostatních? 
Mmm. 
 
Jestli na to koukáš, nebo je ti to jedno, nebo to nějak hodnotíš.. 
Mmm, mě nevadí, jak se oblíkaj ostatní že jo. mě se to líbí … na  ňákejch lidech prostě 
…jak se voblíkaj to je fakt jako dobrý a moc jim to sluší třeba. 
 
Inspiruješ se třeba někdy od nich? 
Já třeba, já vidim jakoby na ňáký, když to řeknu takhle, holce prostě se mi líbí jedna věc 
a jako, si řeknu, jo to bych si mohla jako koupit. 
 
A je něco, co ve třídě tak považujete za out a in..? 
Já nevim. 
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Nebo co ti příde, když v tom někdo přijde fakt hrozný, nebo co fakt není přijatelný, když 
to má někdo na sobě? 
Mmm, já nevim, mě se moc nelíběj třeba ty strašně.. takovýty.. jakoby vojenský boty, ty 
strašně vysoký.. něco na m.. se tomu říká …nevim. 
 
Jako glády nebo kanady? 
No, kanady, něco podobnýho. No to je uplně … to se mi fakt nelíbí. 
 
Máte třeba ve třídě nějaké skupinky, rozdělené podle toho co nosí, nebo poslouchají? 
No ani ne … spíš, že holky se bavěj spolu a kluci taky. 
 
Jaký by to pro tebe bylo kdybys musela nosit uniformu? 
No podle toho, jak by to vypadalo. 
 
Tak většinou to je u kluků kalhoty, košile, kravata a holky sukně, nějaká košile nebo 
blůza.. 
Mmm, tak ta sukně by mi asi vadila. 
 
Jo, nemáš ráda sukně? 
Nemam. 
 
A co ti na nich vadí? 
Nevim, je to takový, divný … je to prostě … 
 
To by mě zajímalo, co je na tom vlastně divný … 
Já se v tom cojetim divně…  
 
A na někom jiném ti to nevadí? 
To mi vůbec nevadí. 
 
A říká ti to oblečení něco o tom člověku? 
No někdy jako fakt, někdy fakt jako, se kouknu na ňákýho prostě člověka, kterej jde a 
řeknu si jako, podle toho oblečení je jakoby takovej sympatickej, nebo prostě když má 
kravatu, kvádro, že jo, to bude ňákej prostě nevim manažer, a tak no.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
A jak často chodíš nakupovat 
Jednou za nevim, tři měsíce, jednou, dvakrát za půl roku. 
 
S kym chodíš? 
S mamkou nebo s kamarádama. 
 
Jako s klukama nebo s holkama? 
Ne, s holkama. 
 
A jaké je to s mámou, sedí ti její vkus? 
No je normální, já proti tomu nic nemam. 
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A platí mamka nebo na to máš kapesné? 
No z kapesnýho, nebo prostě mamka koupí. 
 
A máš třeba nějaký vzor v oblíkání? 
No, nevim ... fakt nevim … 
 
Nenajde se nikdo, kdo by ti imponoval tím jak se oblíká? 
Fakt nevim, asi ne … co se mi líbí … co se mi líbí a sedí mi to, tak jako … to si koupim 
třeba. 
 
Jaký máš názor na tetování a piercing? 
Mě to nějak nevadí, to je prostě každýho věc, že to má..ale někdy, některejm lidem to 
jako sluší, když to někde maj … tetování, to bych možná i chtěla, v budoucnosti nějaký. 
 
A proč už ne teď? 
No to bych si mohla asi … to bych si jako dala vytetovat něco, co bych asi,, co by se mi 
v budoucnosti nelíbilo už. 
 
A co by na to říkali vaši? 
No eště nevim, eště jsem se s nima o tom nebavila. 
 
Tak koukám, ty se asi nemaluješ viď? 
Ne. 
 
A co na to říkáš u ostatních holek, líbí se ti to, nelíbí.. 
No podle toho jak se namalujou, když si třeba daj řasenku a linky, tak to uplně stačí a 
prostě sluší jim to, ale když je třeba prostě, se přemalujou, tak to fakt nemam ráda, to mi 
příde fakt divný na tenhle věk.  
 
A reagují nějak kluci na váš vzhled? 
Moc ne, jenom asi.. když viděj třeba natupírovaný vlasy, tak to moc asi neznaj, jakože 
to moc neviděli, tak možná si řeknou … nevim, je to pro ně asi něco novýho no. 
 
A jinak to nijak nehodnotí? 
Ne, myslim si, že ani ne. 
 
Jo, neprojevujou se teda nijak.. 
Ne, neprojevujou. 
 
Jak myslíš, že by měla vypadat krásná žena? Vybaví se ti přitom něco? 
No … asi by neměla bejt jako moc jakoby přemalovaná,  spíš decentně, ňáký normální 
vlasy … ne ňákou extrémní barvu třeba. 
 
Jako nějakou přirozenou, ne třeba zelenou nebo tak? 
(smích) jojo ... přesně tak. 
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Čteš nějaký časopis, který tě třeba nějak inspiruje? 
No někdy Bravo a Popcorn. 
 
8. třída 
 
Co se ti vybaví pod pojmem móda? 
Návrhářský oděvy. 
 
Co se třeba tobě líbí za oblečení? Co si ráda kupuješ?  
Vybírám podle toho, prostě jestli se mi to líbí.  
 
Co by sis na sebe nikdy nevzala? 
Třeba takový ty kalhoty do zvonu. 
 
Co se ti nelíbí za oblečení? 
Třeba já nevim, mě se nelíbí ten etno styl, jakože takový ty přírodní věci, takový ty 
uplně volný věci. 
 
Máte ve třídě nějaké skupinky, podle toho jak se kdo obléká? 
Ne to ani ne. 
 
S kým chodíš nakupovat? 
No s rodičema, nebo s kámoškama. 
 
A je to v pohodě s rodičema?  
Jo, jo, většinou jo. 
 
A nemluví ti do toho? 
Jo, třeba jo, ale já si to většinou prostě koupim. 
 
Máš  nějaký módní vzor? 
Ani ne, no tak občas někdo ze školy, když třeba má něco a je to originální. 
 
Nosíš ráda sukně, někdo je nosí nerad … 
No já jakože, u mě to je uplně v pohodě, nevadí mi to ňák vůbec. Je mi jedno, jestli 
sukně nebo kalhoty, každý má svý výhody a je mi to jedno.  
 
Reagují kluci na to, jak vypadáte? 
Občas jo no, když má někdo extravagantnější věci. 
 
Jaký by to pro tebe bylo kdybys musela nosit uniformu? 
Mě by to vadilo, že se nemůžu oblíkat jak chci. 
 
Jaký máš názor na tetování a piercing? 
Nesmí to bejt jako moc.  
 
Jak to máš s líčením? 
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Mě se to líbí, mě to připadá hezčí, jako třeba že jsou výraznější oči. 
 
A co na to říkáš u ostatních holek, líbí se ti to, nelíbí. 
Nesmí to bejt uplně přeplácaný, spíš přirozeně, třeba jenom linky. 
 
Čteš nějaký časopis, který tě třeba nějak inspiruje? 
Joy nebo Bravo. 
 
Katka 
 
Co se ti vybaví pod pojmem moda? 
Ňáký oblečení, jako styl toho oblečení. 
 
Co se třeba tobě líbí za oblečení? Co si ráda kupuješ?  
No já většinou ňáký sportovní oblečení, jako značkový anebo právě takovýty barevnější 
věci.  
 
Čím to je, že všichni mají teď rádi to barevný? 
Nevim, tak todleto je móda teďka. Hlavně teďka v létě třeba barevný kalhoty byly 
v módě a tak.  
 
Co by sis na sebe nikdy nevzala? 
Ňáký takový ty, jako co se nosilo třeba dřív, takový ty, já nevim, prestiže, prostě takový 
ty starý prostě věci. Nebo jako, že třeba už to nosí dlouho a je to na tom vidět, takový 
opotřebovaný, a tak. 
 
Máte ve třídě nějaké skupinky? 
Ne, moc ne. 
 
S kým chodíš nakupovat? 
S kámoškama. 
 
Máš nějaký módní vzor? 
Asi ne.  
 
Jaký máš postoj k nošení sukní? 
No já  jako nenosim sukně, jako vůbec, ale teďko zrovna tady máme ples, tak si ji třeba 
vezmu. 
 
A proč? 
ja nevim prostě, prostě nosim kalhoty 
 
Je to pohodlnější? 
Já nevim prostě, já nemam sukně ráda. 
 
Jaký by to pro tebe bylo kdybys musela nosit uniformu? 
Zase se nemusí vybírat to oblečení, ale zas by byl každej stejnej.  
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A máš třeba nějaký vzor v oblíkání? 
Ani ne. 
 
Jaký máš názor na tetování a piercing? 
V pohodě, mě se to líbí, ale nesmí to bejt uplně přehnaný. Ňáký třeba malý, to je pěkný. 
 
Líčení? 
Já nevim, prostě já si myslim, že to ňák extra nepotřebuju, ale třeba až pudu do devítky, 
tak už se asi začnu malovat. 
 
Bára 
 
Proč sis vybrala tento oborák? 
Abych do toho mohla začlenit ty latinskoamerický tance, protože mě to baví,tak abych 
to tam mohla dát.  
 
Co si představíš pod pojmem móda? 
Móda? Návrháře. Ulítlý barvy, něco takovýhleho  
 
Co pro tebe znamená oblečení v každodenním životě? 
No, to nevim. 
 
Co pro tebe znamená oblékání ostatních? Třeba i ve třídě, máte tam nějaké skupinky? 
Naše třída je celkově rozdělená do skupinek, každá se oblíká tak jak se jí to líbí … a mě 
to připadá třeba děsný, protože se divim, že si to na sebe někdo vůbec dokáže vzít a pak 
tam sou třeba lidi, co chodí dobře oblíkaný, a pak další co jim na tom nezáleží, co si 
vezmou cokoliv ze skříně co vytáhnou a já třeba hodinu vždycky ráno vymejšlim co si 
na sebe vezmu, protože abych vyšla ven a byla bych divně oblečená, tak to bych asi 
nešla. 
 
Tak co by pro tebe znamenalo, kdybyste všichni museli nosit uniformu? 
To je děsný, to je strašný.  
 
Proč by to bylo tak nesnesitelné pro tebe? 
Každej je stejnej, a to je takový nechutný, fuj. 
 
A proč by tedy měl každý nosit něco jiného?  
Aby se mohl odlišovat, to oblečení může z toho člověka něco vyzařovat. Dáva to o 
člověku nějakou zprávu.  
 
Co se ti líbí/nelíbí za oblečení? 
Starší móda, co maji ty starý lidi, to je strašný – mrkváče. Líbí se mi uplý kalhoty, 
baleríny, teplákový kalhoty. 
 
Jaké oblečení si ráda kupuješ? 
Barevné hodně. 
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S kym chodíš nakupovat? 
Se ségrou, někdy s mámou, ale to co se jí líbí, se mě nelíbí a naopak, a jinak chodim 
s kámoškama. 
 
Máš brigádu a platíš si to sama nebo rodiče?  
Mám brigádu, ale mamka někdy taky přispěje. 
 
Máš nějaký módní vzor? 
Ani ne.  
 
Celebrita, která se ti líbí jak se obléká?  
Těch je hodně … mě se líbí i móda, co se týče těch tanců, nedokážu říct, mam ráda letní 
šaty, jak jsou teďkon, čim víc ozdobený, tim je to hezčí. 
 
Piercing, tetování, jak se k tomu stavíš? 
Chtěla bych to a mam to zakázaný.  
 
Od rodičů?  
Od maminky. Ona mi to zakázala, ale když si to nechám udělat, tak už jí to je jedno, 
takže.. jako chtěla bych to, jenomže se bojim jehel, takže to asi nepude. 
 
A co s tím za pár let? 
Kdykoliv to jde vyndat a zaroste to. Jako je to lepší než tetování, to se sice může nechat 
odstranit ale je po tom takovej divnej flek, takže spíš ten piercing. 
 
Co líčení, kdyby ses nemohla líčit? 
Tak to bych nikam nešla. 
 
Proč se maluješ? 
Protože jsem jiná, než když se ráno probudim, když vylezu z postele, tak jsem jak 
vyblitý lečo … Já nevim prostě. A hlavně kluci ve třídě vždycky řikaj, že se musíme 
namalovat, jinak vypadáme strašně. 
 
Fakt jo? To vám takhle řeknou?  
No. 
 
Jak by podle tebe měla vypadat krásná žena? 
Chodit oblékaná podle toho jak ta móda jde za sebou, ne v něčem co se zrovna nenosí 
… hezký nehty – to nemam :))), krásný dlouhý vlasy, velký oči a opálená. 
 
Máš nějakou inspiraci, co ti tenhle vzor dává? Souvisí to s něčím nebo je to tvoje 
vymyšlené?  
Jo, tak si to představuju. 
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Karolína 
 
Proč zrovna tenhle oborák? 
Ani nevim, bylo to jednodušší  než jiný témata.  
 
Co si představíš pod pojmem móda? 
Nějakej styl oblečení. 
 
Co pro tebe znamená způsob oblékání v každodenním životě.? 
Nevim. Tak asi jako hlavně všichni nosej to co se jim líbí takže já to ňák neřešim jako 
co kdo nosí.  
 
Takže je ti to jedno, nezaměřuješ se na to co kdo má na sobě? 
Tak jako když má někdo ňáky extravagantní oblečení, tak se na tom zasekne každej, ale 
… jinak ne. 
 
A kdybyste museli každý nosit uniformu, jaké by to bylo?? 
Nevim no, de asi o zvyk no, ale já bych asi uniformy nechtěla. Mě se to nelíbí, když má 
každej stejný oblečení. 
 
Co pro tebe znamená způsob oblékání ostatních? 
Já to ňák neřešim, jako když má někdo něco fakt hroznýho, tak je jasný, že na to někdo 
něco řekne … ale jinak to ňák nezkoumám co kdo má na sobě. 
 
Máte to třeba ve třídě nějak rozdělený – styly? 
Ne, tak jako my to nemáme, že bysme měli ňáky, já nevim třeba disko. My to máme, že 
každýmu se třeba něco líbí, tak si to veme na sebe. 
 
Takže nikdo nemá jeden vyhraněný styl?  
Jo. 
 
Jaké oblečení si ráda kupuješ ty? 
Já nevim, tak co se mi jakože líbí …, ale většinou třeba uplý kalhoty, ale tak … já 
tancuju, takže nosim i třeba jakoby hoperský kalhoty, třeba na trénink nebo tak … ale 
normálně na ven nosim většinou prostě třeba legíny, nebo úplný džíny nebo kraťasy a 
třeba dlouhý triko. 
 
S kým chodíš nakupovat? 
Buďto s kámoškama, nebo s mámou. Mě to s ní víc baví, protože ona mi řekne, jestli si 
to mam koupit nebo ne, kámoška přece jenom, nebo většinou – já se spíš bavim hlavně 
s klukama, takže jakože s nima ani mě to nebaví hlavně to jakoby – oni nedokážou říct 
uplně přesně říct, jak v tom nebo jestli si to mam koupit, všichni řeknou jo kup si to, to 
je dobrý, já vlastně chodit nakupovat jen – já mam jednu nejlepší kámošku, a 
maximálně s tou  nebo s mámou. 
 
Mámy vkus ti sedí? 



 

19 

Tak ona to co nosim, tak jí se to líbí jako, takže vona mi normálně řekne, hlavně vona 
šije, takže má jakoby představu co se k sobě hodí a takhle no. 
 
Máš nějaký módní vzor, tebe nezajímá nebo nebaví..celebrita nebo někdo?  
N, nikdo. 
 
Ani v okolí? 
Ne. 
 
Jaký máš názor na tetování? 
Já mam  v pupíku, líbí se mi to, ale moc se mi nelíbí, když má někdo třeba propíchanej 
obličej,  
 
A co rodiče? máma docela v pohodě 
Tak jako když bych vůbec ze začátku se nezačla malovat, tak by mi to asi nevadilo, ale 
já zrovna uplně nejsem, tak jako že bych se musela malovat pořád, jako vyšla bych ráno 
i nenamalovaná, mam třeba jenom řasenku. 
 
Takže ti to nevadí, bez makeupu, co ostatní, kluci řikaj.. 
Ne, nic. 
 
Jak by měla vypadat podle tebe krásná žena? 
Tak určitě by neměla bejt asi moc tlustá, tak normální postavu prostě, já nevim, každá 
ženská je něčim krásná, dlouhý vlasy, protože krátký moc vlasy nemusim … a jestl je 
blond, bruneta, nebo černovlasá, to je mi jedno. 
 
Týna 
 
Proč tenhle oborák? 
Já mám hrozně ráda seriál Sex ve městě, a tak jsem chtěla ostatní seznámit s módou, 
která se tam nosí. 
 
Proč se ti líbí?  
Protože je to uplně jiný život. 
 
Oblečení v každodenním životě\?  
Různé styly oblečení, módní návrháři a boty, já mam hrozně ráda boty. 
 
Co pro tebe znamená u ostatních?  
Vypovídá to o něm něco. 
 
Co ráda nosíš? 
Já chodim jako sportovně oblečená, ale když třeba jdu na ples, tak si ráda vybírám 
společenský šaty, to mam namixovaný různě. 
 
Co by pro tebe znamenalo, kdybyste se museli všichni oblékat stejně 



 

20 

Ty jo, no, v tom člověku by se nedalo vyznat, protože pod tou uniformou by vlastně 
schoval všechno to svoje. 
 
 
Jak často chodíš nakupovat?  
Dost často, asi obden. 
 
Brigáda?  
Nemam, rodiče. 
 
S kym?  
Většinou s kamarádkami. 
 
Máš nějaký módní vzor? 
Simču krainovou, mě se líbí, jak ona se dokáže oblíknout tak aby byla nevýrazná a pak 
aby byla výrazná. A kabelky Luise Vuitton. 
 
Co se ti na nich líbí? 
Já nevim, ten tvar většinou, sou takový obyčejný. 
 
Jaký máš názor na piercing a tetování? 
Mě se to osobně líbí, ale nedovedu si třeba na sobě představit tetování třeba ve stáří, 
ono to je vlastě, já zastávám ten názor, že když má někdo tetování, tak s tim musí jít do 
toho, že ve stáří řekne prostě že, se na to koukne a prostě představí si to svoje mládí, to 
je prostě vzpomínka z toho mládí, jako já bych ho chtěla, ale nemam tu odvahu. 
Piercing beru, jako podle toho kde, člověk, kterej má všude piercing … se mi nelíbí. 
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Příloha č. 2 
   
Módní vzory dívek 
 
Seriál Sex ve městě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://kultura.idnes.cz/carrie-a-spol-nahodily-leginy-a-trvalou-toci-se-sex-ve-
meste-2-plw-/filmvideo.aspx?c=A090921_132144_filmvideo_tt 
 
 

Modelka Simona Krainová   Zpěvačka Avril Lavigne 

 

Zdroj: http://fotogalerie.osobnosti.cz/simona-krainova.php 
           http://www.avrillavigne.com/us/gallery/press-photos 


