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Abstrakt 
 

Tato diplomová práce se zabývá historicko-sociologickou povahou módy. V teoretické části 

je sociologicky definován pojem móda, sledován jeho vývoj a tato část práce ho zasazuje do 

historických (světových i českých) souvislostí. Práce také vysvětluje pojem postmoderní 

společnost, protože v jejím rámci probíhala výzkumná sonda. Výzkumná část práce je 

věnována sondě do současné alternativní módy v České republice. Zkoumá zajímavý fenomén 

trhů s alternativní módou, který se na našem území etabloval v roce 2008. V rozhovorech se 

dvanácti respondentkami, které jsou tvůrkyněmi (a prodejkyněmi) alternativního oblečení a 

šperků, byly zkoumány motivace, inspirace, způsoby tvorby (i prodeje) alternativní módy. 

Vedle popisu činnosti respondentek a jejich motivací bylo hlavní výzkumnou otázkou, jak 

respondentky, jako tvůrkyně a prodejkyně alternativní módy, vidí svoje místo v současném 

světě módy. Důležitým zdrojem motivací k tvorbě byla pro respondentky skutečnost, že na 

běžném trhu s módou nemohly najít nic, co by bylo podle jejich vkusu. To odpovídá reakci na 

globalizační tendence. Výroba vlastní módy jim navíc poskytuje uspokojení z neodcizené 

práce. Respondentky vnímají současný svět módy tak, že do něj alternativní móda patří a 

pravděpodobně bude čím dál více oblíbená, ale nikdy nedosáhne rovnocenné pozice.   

Klíčová slova 
 

Móda, alternativní móda, postmoderní společnost, globalizace, trh s módou, rozhovory, 

vintage, ruční práce, second-hand, ekomóda 
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Abstract 
 

This thesis deals with the historical and sociological character of fashion. The theoretical part 

is sociologically defined the concept of fashion, which trace development and put it into 

historical (Czech and international) context. The thesis also explains the concept of 

postmodern society, because it took place within the research unit. The research is focused on 

contemporary alternative fashion in the Czech Republic. It examines interesting phenomenon 

markets with alternative fashion, which was established in our territory in 2008. In interviews 

with twelve respondents, who are the authors (and vendors) of alternative clothing and 

jewelry, there were examined motivation, inspiration, ways of making (and selling) 

alternative fashion. Besides the description of the activities of the respondents and their 

motivations, the main research question was how respondents as authors and vendors of 

alternative fashion see their place in contemporary world of fashion. An important source of 

motivation for the creation of respondents was the fact that the current market fashion could 

not offer them anything that would suit to their taste. This response to trends of globalization, 

furthermore, production of their own fashion provides them satisfaction desalinated work. 

Respondents think that alternative fashion belongs to the  current fashion world and very 

likely will be much more popular, but otherwise will never reach the equivalent position. 

Keywords 
 

Fashion, alternative fashion, postmodern society, globalization, market fashion, interviews, 

vintage, handmade, second-hand, eco-fashion 
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1. Úvod 
 

Vzpomínám si na dobu, kdy mi bylo kolem 16 let. V té době bylo znovu velmi populární 

batikované oblečení. Jelikož bylo velmi jednoduché na výrobu, batikovali všichni. Ruku v 

ruce s tím šel trend „savování“ triček. Koupilo se černé tričko a Savem se na něm něco 

vytvořilo. Batiku měli všichni a vypadala u všech podobně. Obrázky nebo ornamenty na 

tričkách se ale lišily. Záleželo na talentu a představivosti jejich autorů. Pamatuji si, že když 

jsem viděla svůj výtvor hotový, uvědomila jsem si, že toto tričko už nikdo jiný na světě mít 

nemůže. Moje tričko bylo originálem, světovým unikátem, a tato skutečnost ve mně vzbudila 

pocit neskutečné radosti. Jedinečnost kusu oblečení se pro mě stala důležitou hodnotou. O to 

větší pak ale byl smutek, když jsem vlastnoručně vyrobený originální kousek oblečení nebo 

šperků ztratila nebo v důsledku opotřebování musela vyhodit. Pocit radosti z vlastnění 

originálu to však vždy znovu překonal. Uspokojení z vlastnění něčeho originálního existuje 

v naší společnosti asi od nepaměti. Naproti tomu snaha o odlišení a jedinečnost jednotlivce se 

naplno projevuje až v současné postmoderní době. Pluralistickými tendencemi naší doby jsou 

ovlivňovány všechny fenomény, včetně fenoménu módy. Každý jednotlivec se k módě 

vztahuje různě a má v podstatě volnou ruku. V demokratických společnostech mají jedinci 

velký prostor pro seberealizaci a projevení vlastní kreativity.  

 Pojem móda je velmi ambivalentní, protože prostřednictvím oblékání a zdobení 

vyjadřujeme svoji originalitu a svůj individuální vkus. Nicméně všichni podléháme aktuálním 

trendům (nejen módním), ať už vědomě nebo nevědomě.  

 Fenoménem módy se zabývá řada vědců, především však z historického hlediska 

(studium proměn jednotlivých stylů a vkusu lidí nebo popisy historických kostýmů). Dnes a 

denně se s ním setkáváme v různých módních magazínech, ať už tištěných nebo 

internetových, i v reklamách. Sociologická stránka módy však tolik na očích není, tím méně 

její alternativní část.   

Proto jsem se ve své diplomové práci rozhodla zabývat novým trendem módních trhů, 

na kterých tvůrci autorské módy prodávají oblečení nebo šperky, které sami vytvořili. Tento 

trend se k nám dostal ze zahraničí asi před pěti lety. Od té doby je na vzestupu a získává si 

stále více příznivců, jak ze strany prodejců na trzích, tak ze strany jejich zákazníků. Je to 

velmi zajímavý fenomén, který nám může říci mnoho o vývoji současné společnosti a navíc 

něco znamená i v oblasti módy.  

V první části své práce se nejprve pokusím definovat oděv, poukážu na některé 

nejvýznamnější sociology, kteří se oděvem a módou zabývali, a objasním některá teoretická 
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východiska, z nichž jsem čerpala ve druhé části své práce. Ta se zabývá prezentací výsledků 

výzkumné sondy, v níž jsem prováděla rozhovory s dvanácti respondentkami, které se 

zabývají výrobou a prodejem alternativní módy. Kromě popisu jejich činnosti mě zajímaly 

jejich motivace, inspirace, způsoby tvorby a prodeje, pohled na módu v minulosti, přítomnosti 

i budoucnosti.  
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2. Teoretická východiska 

2.1 Základní vymezení pojmu móda 
 

Pojmu móda není v sociologii věnováno tolik místa jako jiným fenoménům. Tuto skutečnost 

dokládá i Velký sociologický slovník. U hesla sociologie módy se můžeme dozvědět, že 

módou, jako sociologickým fenoménem, se vědci více zabývali až v  postmoderní době. Ve 

Velkém sociologickém slovníku se píše: „Ačkoliv se všeobecně ví a zdůrazňuje, že móda se 

netýká jen oblasti odívání, ale že zasahuje prakticky všechny oblasti lidského činění, které 

podléhají sociální změně, fakticky se teoretické uvažování i empirický výzkum většinou 

soustřeďují na proměny sociálních funkcí odívání.“
1
 Tento slovník také rozděluje módu do tří 

tematicky odlišných situací. Za prvé bere módu jako formu kolektivního chování, které se 

vyskytovalo a vyskytuje téměř ve všech společnostech. Za druhé pojímá módu „především 

jako kulturní element a významný faktor a zprostředkovatel kulturní změny“
2
. Za třetí je ve 

slovníku napsáno, že se móda zkoumá jako fenomén, který je symbolem statusové 

diferenciace v sociální struktuře. (Petrusek 1996: 1100) Móda je toto všechno, ale je to 

zároveň pojem, který se vyvíjí.  

Styl oblékání má mnohdy větší společenský dopad, než si lidé uvědomují. Ti, kteří se 

odmítají zabývat tím, co si ráno oblékají, s tvrzením, že se jedná o povrchní záležitost, si 

mohou velmi škodit. Snad ve všech společenských situací se lidé orientují podle prvního 

dojmu. Lidí, kteří se navzájem znají nebo časem poznají tak, že je zevnějšek druhé osoby 

neovlivňuje, je vzhledem k počtu lidí na planetě velmi málo. Tak se může snadno stát, že 

člověk, který se nestará o to, co si obleče, nemusí díky tomuto „detailu“ například dostat 

pracovní pozici, jakou by si přál, nebo nezaujme potencionálního životního partnera.  

 Tento můj názor podporuje Toby Fisher-Mirkin, která píše, že styl, jakým se člověk 

obléká, je oknem do jeho vědomí i nevědomí. Lidský zevnějšek odhaluje, jak daný člověk 

chápe sám sebe. Prozrazuje, jaké má touhy, sny a hodnoty. Styl oblékání též souvisí s 

uměleckým cítěním a představivostí. Člověk je plátnem, na něž se „maluje“ látkami a 

barvami, a vzniká tak přitažlivý autoportrét. Při této činnosti lidé ukazují ostatním různé 

rozměry naší osobnosti a to, kolik toho ze sebe chceme ukázat ostatním (Fisher-Mirkin 1995: 

15). 

                                                
1 Petrusek, Miloslav; heslo sociologie módy in Velký sociologický slovník, Karolinum, Praha 1996, str. 1100 
2 Petrusek, Miloslav; heslo sociologie módy in Velký sociologický slovník, Karolinum, Praha 1996, str. 1100 
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Důležitost prvního dojmu potvrzuje Erving Goffman. Podle něj všichni chápou, jak je 

v každodenním životě důležitý první dojem. To souvisí samozřejmě i s jakousi rolí, kterou 

právě v daném okamžiku zastáváme. Každý je nositelem mnoha společenských rolí jako 

například matka, žena, syn, student, kamarádka, partnerka, aj. Vedle metafor z divadelního 

prostředí jako je maska, hraní, role nebo scéna, používá Goffman také termín „fasáda“. Tímto 

termínem pojmenovává standardní výrazové vybavení, které člověk záměrně nebo mimoděk 

užívá během svého výkonu. Užší termín „osobní fasáda“ obsahuje například oblečení, 

pohlaví, věk a rasu, vzhled a velikost, způsob držení těla a mluvy, výraz obličeje nebo 

gestikulaci. Skutečnost, že každý, vždy, všude a víceméně vědomě hraje nějakou roli. Díky 

těmto rolím nás zná okolí a zároveň v těchto rolích známe i sebe sami. Soubor rolí, který 

hrajeme, reprezentuje představu, jakou jsme si o sobě vytvořili. Představuje roli, kterou se 

pracně snažíme naplnit. V určitém smyslu je tato maska naším pravějším já nebo spíše oním 

já, kterým bychom ve skutečnosti chtěli být (Goffman 1999: 18-30). Když člověk vklouzne 

do určitého modelu oblečení, může „hrát roli“. Může se snadněji přenést do exotických 

životních stylů a splynout s naprosto cizím prostředím. Oblečením můžeme významným 

způsobem zdůraznit vlastní individualitu nebo se stát, alespoň na oko, někým jiným. „Módní 

role“ tak mohou člověku poskytnout prostor pro skutečné dobrodružství (Fisher-Mirkin 1995: 

129). 

Na druhou straně si ale člověk, který tenduje k tomu vyvíjet se jako individualita, 

mnohdy neuvědomuje, že jeho individuální styl je mu většinou vnucen prostřednictvím 

nějakých médií, vzorů nebo je mu podsunut nějakou reklamou. Navíc je dnes situace taková, 

že stejné prvky oblečení se nosí prakticky po celém světě. Mnozí lidé také popírají, že by 

módu sledovali a brali na ni ohled. Neuvědomují si, že i oni se podrobují módnímu diktátu. A 

to jednoduše proto, aby si na sebe neoblékli něco, čím by se mohli vyloučit z kolektivu 

ostatních, anebo by se v jejich očích mohli zesměšnit. Lidé si v podstatě vůbec neuvědomují, 

jak moc diktátu módy podléhají a mají tendenci to podceňovat.  

Diana Crane ve své knize Fashion and its Social Agendas píše, že oblékání je 

nejviditelnější formou spotřeby a jeho hlavním úkolem je budovat sociální identitu. Je také 

zároveň nositelem ideologických významů. (Crane 2000: 24). Respondenti bakalářské práce, 

která se zabývala vysvětlením významu, jež má oděv pro mládež při utvářením vlastní 

identity, odpovídali, že oděv je pro ně spojen s možností svobodné seberealizace. 

Prostřednictvím oblečení získávají prostor pro vyjádření a budování své identity, proto jsou 

velmi citliví na jakékoliv snahy o omezení své svobody v oblékání. Co se týče oblékání, 

odmítají především tlaky ze strany rodičů a školy. Omezení svobody v oblékání chápou jako 
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omezení možnosti být sám sebou. Oděv má pro mládež při utváření vlastní identity velký 

význam (Märzová 2011: 32).  

Móda však nefunguje jen jako prostředek k tvorbě vlastní identity, ale také jako 

prostředek sociální identifikace. Vypovídá mnoho o životním stylu člověka, o jeho zálibách 

nebo profesi. Snad kromě lidí ze „dna společnosti“ si ale všichni uvědomují, jak je důležité 

nosit čisté a upravené oblečení. Prostřednictvím módy se lidé společensky zařazují. Někdo to 

dělá záměrně (například nošením značkového oblečení), jiný nevědomě. (Cikánková 2011: 

44). 

Mnozí lidé mají pocit, že je diktát módy neovlivňuje, ale přesto si obvykle netroufnout 

na sebe vzít něco, co by se dobovým trendům vymykalo, protože tím by se vyloučili ze 

společenství ostatních a zesměšnili. Při rozhodování o tom, co si daný člověk vezme na sebe, 

rozhoduje také jejich sociální okolí.  

I v otázce módy je tedy třeba brát v potaz váhu vlivu skupiny na jednotlivce. Klíčovou 

roli v této problematice hraje podle  Elisabeth Noelleové tzv. spirála mlčení. Mlčení a 

mluvení, respektive připravenost mluvit či mlčet, což rozhoduje o názorovém klimatu. 

Hlasitější jedinci na veřejnosti dominují, ti tišší se z ní naopak vytrácejí. Toto klima se vyvíjí 

podle spirálovitého procesu. Určitý názor lidé zkrátka veřejně nevyslovují, i když ho 

zastávají, protože to není názor, který by se vyplatilo veřejně zastávat, a tak raději mlčí. 

Mlčením se názor oslabuje a také mlčení se šíří, což roztáčí spirálu mlčení. Veřejné mínění 

má pak podobu toho názoru, který je vyslovován veřejně, protože jeho síla roste. Vyslovení 

názoru, který se nevyplatí veřejně ventilovat, se nevyplatí proto, že člověku jde o to nebýt 

sám, neizolovat se. Noellová píše, že lidé mají schopnost vnímat jakési názorové klima kolem 

sebe. Zkrátka intuitivně vědí „co se nenosí“. Když se ztotožní s převládajícím názorem, 

očekávají výhody, které plynou z toho, že jsou v souladu s duchem doby. Mechanismus 

mlčení spojuje Noelleová s kategorií nápodoby, které v tomto případě nepramení z motivu 

učení, ale ze strachu z izolace. Veřejné mínění tak představuje jeden z mechanismů sociální 

kontroly. Ne všichni však tomuto tlaku podléhají. Existují i lidé, kteří se společenské izolace 

nebojí – kacíři, avantgardisté či outsideři. (Šubrt 2000: 36-41) V souvislosti s módou jsou to 

lidé, kteří se oblékají velmi extravagantně a neobvykle a nevadí jim, že ze společnosti 

vybočují, dokonce to považují jako svou přednost.  

  V postmoderní době se móda dostala ze svého podřadného postavení. Přestala být 

něčím, co je výhradně doménou žen a sociologové objevili její ambivalenci, která spočívá 

v tom, že pokud se člověk obléká podle módy, snaží se o konformitu, ale zároveň i o projev 

vlastní jedinečnosti a díky ní si tvoří vlastní identitu. (Máchalová 2012: 255-6) 
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2.2 Sociologické vysvětlení pojmu móda 

2.2.1 Třídní pojetí módy 
 

Pro tuto diplomovou práci je stěžejní kniha s názvem Říše pomíjivosti – Móda a její úděl 

v moderních společnostech. Autor této knihy, francouzský filosof a sociolog Gilles 

Lipovetsky, píše, že intelektuálové se módou zpravidla moc nezabývali a chápali 

proměnlivost módy jako důsledek existence třídních rozporů a bojů o prestiž. Mezi obvyklé 

názory na módu se také řadí ten, který se týká nestálé logiky módy. Ta se též vysvětluje 

fenomény sociálního rozvrstvení a strategií odlišení (Lipovetsky 2002: 20). Nyní se ale 

zaměříme na reprezentanty třídního pojetí módy, jsou jimi George Simmel, Thorstein Veblen 

a Pierre Bourdieu.  

Pravděpodobně prvním sociologem, který se módě z části věnoval, byl George 

Simmel. Napsal esej o módě, v níž říká, že móda je společenskou institucí, ve které se 

vyskytuje dualismus mezi snahou o příslušnost k určité skupině a tíhnutím k individuálnímu 

odlišení. Toto odlišení ale musí vždy být v rámci obecného stylu, protože překročení tohoto 

rámce by znamenalo porušení sociálně uznávaných norem. Móda je zároveň proměnlivá, děje 

se to z toho důvodu, že pokud se ve společnosti všeobecně rozšíří, dojde k tomu, že se dostane 

do vnitřního rozporu a v dané podobě vyčerpá. Plynule na ni ovšem naváže nová móda 

(Simmel 2006: 131-135).   

 Thorstein Veblen se módou zabýval v rámci své teorie zahálčivé třídy, která je 

založena na předpokladu, že vyšší třída je tradičně zproštěna nutnosti věnovat se výrobním 

činnostem a zabývá se jen takovými činnostmi, kterým je přikládána úctyhodnost. Majetek se 

stal základem úcty. Ve vysoce organizované industriální společnosti je velice důležité dobré 

jméno a pověst. Těchto hodnot se dosahuje především prostřednictvím finanční síly. V 

souladu s tím je zahálka a okázalá spotřeba. Obě tyto metody se s oblibou uplatňují na všech 

stupních společenského žebříčku, kromě těch úplně nejnižších. I na těch nižších ze stupňů, na 

nichž se ještě s okázalou zahálkou a spotřebou můžeme setkat, je jejich provádění ve větší 

míře delegováno na manželku a děti. Oblečení, šperky nebo vzdělání, které jim může hlava 

rodiny poskytnout, jsou důkazem dobré pověsti poskytovatele (Veblen 1999: 70).  

 Veblen píše, že éra života, která se zabývá ošacením, je pro prezentaci velmi důležitá. 

Zákon okázalého plýtvání utváří kritéria vkusu a patřičnosti.  Platí pravidlo, že laciné šaty 

dělají laciného člověka. Šaty nemají deklarovat jen nákladnost, ale také to, že jejich nositel se 

nevěnuje žádné manuální práci. Velký dámský klobouk či vysoké podpatky dokonce 
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manuální práci znemožňují. Veblen vysvětluje střídání mód tak, že tvrdí, že tento princip 

novosti je prostě dalším nutným důsledkem zákona okázalého plýtvání. Za střídání módy 

může požadavek marnotratnosti, ale také kreativní princip a potřeba zdobit se. Každá další 

inovace ve způsobu oblékání je souhrnem snahy o dosažení formy okázalosti, která je smyslu 

pro formu a barvu nebo pro působivost příjemnější než ta, již nahrazuje. Musí být ale stejně 

nákladná. Požadavek nákladnosti se však mnohdy neslučuje s touhou po estetické 

dokonalosti. Módní vkus je do jisté míry utvářen zásadou úctyhodnosti a prestižnosti. Šaty 

žen jsou vymýšleny a navrhovány právě vzhledem k účelu zástupného konzumování ve 

prospěch pána domu. Žena má zkrášlovat domácnost. Je i nadále ekonomicky závislá na svém 

muži a má mu sloužit, ale svým nákladným vzhledem reprezentuje manželovo bohatství 

(Veblen 1999: 80-129).  

 Sociolog Pierre Bourdieu se k tématu módy dostal přes zkoumání sociálních 

schopností, vkusu a životních stylů různých tříd. Třídy se definují ve vzájemné opozici. Vkus 

jedné třídy je nevkusem pro druhou. Lidé, kteří pocházejí ze stejné třídy nebo pozice, mají 

podobný habitus. Tak Bourdieu říká vnitřním dispozicím, které jsou ovlivněny existenčními 

podmínkami. Navenek se odlišné pozice a jim odpovídající habity projevují v podobě různých 

životních stylů, jež jsou člověku vštípeny během socializace. Každé třídě podle něj odpovídá 

nějaký životní styl. Odívání je součást životního způsobu. Bourdieu, stejně jako George 

Simmel a Thorstein Veblen považují módu za rys třídních ambicí a efekt strategie odlišení. 

Móda se podle nich neustále mění proto, že třídy mezi sebou soutěží (Kubátová 2010: 196-

200).  

 Francouzský lingvista a sémiolog Roland Barthes se zabýval obecným principem 

mechanismu módy. Ve své knize Systém módy z roku 1967 podporuje třídní pojetí módy. 

Podle něj móda zrcadlově odráží pohyblivost konzumní společnosti, ale i pravidla a kódy 

dominantní třídy. Oděv každého jedince představuje legitimizovaný normativní systém 

společností. Módní oděv je signifikantem jiného, obecnějšího signifikátu. Systém je pro něj 

struktura elementů, které samy o sobě nemají žádnou platnost, nýbrž pouze v kontextu s 

kolektivními normami (Pincová 2009: 50). 

2.2.2 Demokratické a individualistické pojetí módy 
 

Jak jsem se již zmínila, hlavní teoretickou oporou této práce jsou myšlenky Gillese 

Lipovetského. Ten opouští třídní pojetí módy i teorii nápodoby Gabriela de Tarda, která říká, 

že touhou jedinců je podobat se těm, kteří mají ve společnosti prestiž a vysoké postavení. 
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Tarde to nazývá mimetismem, tedy nápodobou od vyššího k nižšímu. Společnost je podle něj 

napodobování. Móda a zvyk představují dvě formy napodobitelnosti, které umožňují 

společenskou asimilaci. Epocha zvyku končí a nastává epocha módy. Lipovetsky připomíná, 

že toto Tarde
3
 psal na konci 19. století, kdy ještě vrstvy kolektivního života zůstávaly pod 

vlivem tradice. Lipovetsky o Tardovi také píše, že jako první v módě viděl obecnou formu 

společenství a dokázal vymezit celé epochy a civilizace tím, že uplatnil princip módy. 

Nicméně Tardovi oponuje, když píše, že v módě hraje roli také fenomén svobodné hry 

člověka jako individua, která se však principům mimetismu nepříčí. Uvnitř fenoménu módy 

mohou být zároveň (Lipovetsky 2002: 29).   

  Lipovetsky také v této souvislosti zmiňuje jednoho ze zakladatelů sociologie Herberta 

Spencera, který se, co se týče nápodoby, hlásil k třídnímu pojetí, protože podle jeho názoru se 

nižší třídy snaží získat společenskou úctu, a tak napodobují vyšší vrstvy. Ty jsou pak díky 

tomu neustále nuceny k nákladným inovacím. Tento názor zastával také výše zmíněný 

Thorstein Veblen. Podle Lipovetského to není zcela správně, protože móda hledá novinky 

sama o sobě. I dříve lidé okázale utráceli, ale nebyla z toho móda. Šlo o objev nových hodnot 

spjatých s novou pozicí a reprezentací jedince ve vztahu ke kolektivu. Móda je projevem 

touhy stvrdit vlastní osobitost, kterou ke konci pozdního středověku objevily nejvyšší vrstvy 

společnosti. Hlavními třemi změnami, které vznik módy zapříčinily, byly novost, legitimita 

inovace a individualita Teprve vědomí jedinečnosti a vůle k individualizaci plodí soutěživost 

mezi jednotlivci (Lipovetsky 2002: 76-82). 

 Společnost se vyvinula do dnešní podoby, kdy je zaměřena na novost a tím pádem i na 

pomíjivost. V tomto prostředí se principům módy daří výborně. Podle Lipovetského to ale 

není zcela na škodu. „Za zvrácenostmi módy se nám zjevuje její celkově pozitivní vliv na 

demokratické instituce i na autonomii svědomí.“
4
 Moment individualizace, který móda 

rozvíjí, je příčinou upevnění liberálních společností. Toto je hlavní aspekt pojímání módy 

podle Gillese Lipovetského.   

                                                
3
 Gabriele de Tarde v Pravidlech imitace (1890) vysvětluje rozdíl mezi oblečením a módou. Do té doby než imitace přestala 

respektovat tradici, která byla přenášena rituály a ceremoniemi a působila na kolektivní identitu, bylo oblečení bráno z čistě 

funkčního hlediska. Když tradice ztratila sílu normy, mohl se prosadit princip módy. Novinky se již mohly prosadit i v jiných 

společností v témže čase. Společnost, ve které již nevládne tradice, se orientuje na přítomnost, neorientuje se tolik na zvyky a 

oslavuje novost. Móda je podle Tarda tedy projevem prosazujícího se individualismu. Procesy imitace, jsou neuvědomělé, 

fungují pasivně, na principu podobném magnetizaci. (Pincová 2009: 37)  

4
 Lipovetsky, G. (2002): Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech. Praha: Prostor. str.  15 
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 Lipovetského teorie, které se týkají fenoménu módy, se opírají především o moment 

individualistické dynamiky. Proces individualizace je klíčovým prvkem také v přechodu mezi 

moderní a postmoderní dobou. Tento přechod Lipovetsky nazývá druhou individualistickou 

revolucí, kterou zapříčinil rozpad velkých společenských záměrů. Nastal úpadek zájmu o res 

publica, politickou ideologii a především třídní boj. Ztrátu zájmu podporuje masový 

hédonismus, revoluce v komunikacích a demokratizace procesu personalizace (Bartoš 

in Historická sociologie 2007: 510). V druhé polovině 20. století začala demokratizace kultu 

spontánnosti a psychoanalytické kultury. Člověk má být a cítit se sám sebou. Má se zabývat 

vlastním Já, osvobodit se od svých rolí a komplexů. Jenže čím více se člověk analyzuje a 

subjektivizuje, tím větším narcistou se stává (Bartoš 2008 in Soudobá sociologie III:176-177). 

 Pro Lipovetského má pojem „móda“ mnohem širší pojetí, protože tímto pojmem 

označuje také určitou podobu společnosti, který má velmi krátkou životnost a vyskytují se 

v něm různé zvraty. Pojem módy tedy označuje zrychlující se pohyb změn a novot, které mají 

větší hodnotu než tradice a trvání (Bartoš 2007 in Historická sociologie: 517). 

 Móda je forma společenské proměny a označuje určitý stav společnosti. Odvěká touha 

po zdobení není totéž, co radikalita módy. Lipovetsky si ovšem uvědomuje, že móda je také 

potěšením ze schopnosti zalíbit se, překvapit či oslnit. Móda je současně nástrojem svádění i 

znakem společenského postavení (Lipovetsky 2002: 88-91).  

 Móda se postupně centralizovala, internalizovala a demokratizovala. Tento vývoj ve 

fenoménu módy Lipovetsky nazývá dovršenou módou, která má v sobě logiku odlišení a 

snahu o dosažení individuální autonomie, jež prostupují všemi třídami ve společnosti. 

Pomíjivost, pohyblivost a nestálost vládnou světu. Systém dovršené módy obsahuje tendenci 

k individuální spáse a štěstí. „S tím, jak se hroutí eschatologické přesvědčení a víra 

v absolutní pravdu dějin, nastupuje nový ‚ideologický‘ režim – říše módy.“ [Lipovetsky 2002: 

374] 

2.3 Postmoderní společnost 
 

Jelikož se výzkumná sonda bude zabývat zkoumáním soudobé společnosti, kterou ještě dnes 

většina literatury, jež se zabývá současnými fenomény, označuje jako dobu postmoderní, 

vysvětlím vývoj pojmu postmodernita, respektive postmoderní společnost. Především 

sociologové však už od tohoto pojmenování dávno upustili. Pojmy „postmoderna“ a 

„postmoderní“ byly v sociologii populární před dvaceti lety.  
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 Miroslav Petrusek ve své knize Společnosti pozdní doby poukazuje na to, že pojmy 

modernita i postmodernita jsou pouze uměle vytvořenými kategoriemi. Postmoderní 

společnost ve skutečnosti neexistuje, dokonce i sami postmodernisté tomuto sousloví nedávají 

přednost. Navíc zdůrazňují, že je třeba rozlišovat mezi postmodernismem či postmodernou 

(změnou v estetickém vnímání světa a novým souborem uměleckých praktik) a 

postmodernitou jako novým stavem ducha, hodnot, která do společenského života zasahuje 

tím, že mění zvyky a hodnotové systémy. Naše realita a náš životní svět se staly 

postmoderními (Petrusek 2006: 290). 

Charakter společnosti se změnil tím, že došlo ke konci velkého vyprávění (metanarací) 

a nástupu myšlenky radikální plurality. „Postmoderna poučena neproveditelností smělých 

emancipačních projektů odvrhla „velký příběh“ o emancipaci, který ztratil svou věrohodnost, 

a ve svém myšlení vyzvedla diferenciaci, rozmanitost a heterogenitu věcí a dějů.“ [Šubrt 

2008: 12] Projekt moderny, který legitimizovala velká vyprávění o emancipaci lidstva, ale 

ztroskotal. Nastala situace radikální plurality a heterogenity diskurzů. Postmoderní myslitelé 

se v ní snažili zorientovat a najít v ní východiska, která pomohou v oblasti praktického 

jednání a komunikaci (Šubrt, in Soudobá sociologie III, 2008, 11-12). 

Podle Petruska je třeba si uvědomit, že ona významná epochální změna není změnou 

samou o sobě. Připomíná filosofa Petera Strassera, který diskutoval o tom, že se jedná spíš o 

epochální podvod, protože už jenom diskuze o přelomu a epochální změně tuto změnu 

konstituuje. Vytvořený diskurs o epochální změně je totiž sám o sobě epochální změnou. I 

když se vlastně žádný přelom nekonal, byla vymyšlena smrt modernity. Nicméně takové 

epochální konstelace se mohou vytvářet až zpětně z historického odstupu. U každého totiž 

funguje mechanismus zapomínání a různorodosti jevů se nedají zachytit v celku bez 

nezbytného časového odstupu (Petrusek 2006: 301).  

Pojem postmodernistický převrat se vyskytl již v historiografii u Toynbeeho ve 40. 

letech a u Etziniho v roce 1968. Ve skutečnosti ale nastal na přelomu let 70. a 80. Byl však již 

připraven postmoderními proměnami v architektuře, filosofii i jazykovědě (Petrusek 2006: 

290). 

 Pojem postmodernismus se začal prosazovat právě na začátku 20. století v umění. 

Používání pojmu nabylo na síle v 50. letech 20. století, ale typologicky uchopitelné rámce 

získal plně až 80. letech minulého století. Stěžejním dílem pro zavedení pojmu 

postmodernismus do sociálních věd bylo dílo Jeana Francois Lyotarda s názvem Postmoderní 

situace z roku 1993. V první fázi vývoje pojmu postmodernismus se uvažovalo o 

postmodernismu především jako o kontrastu k modernitě a odmítnutí její víry v „nekonečný“ 
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pokrok a také odmítnutí pravdy jako objektivně získatelné entity. Postmoderna je odmítnutím 

jednotného univerzálního pohledu na svět a zpochybněním rozumu jako jediného validního 

kritéria v procesu poznání. Postmodernismus odmítá univerzalismus a racionalismus a naproti 

tomu prosazuje prostor pro znovu uchopení lidské individuality.  Individuum má právo na 

autonomii a autenticitu. Postmodernismus se orientuje na přítomnost a komunikativní 

pluralitu kultur, akcentaci jinakosti a jako informační společnost podporuje diferentní formy 

poznání. Paradoxní je, že se prosazuje pluralita, ale informační strategie s sebou nesou také 

ekonomické a technické aspekty, které projevují spíše tendenci k unifikaci. V pozdější fázi 

došlo k odmítnutí postmoderny jako přímého opozita moderny (Váně, in Soudobá sociologie 

III. 2008: 272-287). 

Lyotard se později k tématu postmodernismu vrátil a položil si tři otázky a následně na 

ně odpověděl: 1. Lze zjistit, kdy „definitivně“ končí modernita a kdy začíná nová postmoderní 

etapa? Lyotard navrhl rok 1943, kdy došlo k bezprecedentnímu zvratu, který byl „zhanobením 

ideálů rovnosti“; 2. V souvislosti s tím si položil také otázku, kdy modernita začala? Její 

existence se podle něj datuje od svatého Augustina, který jako první formuloval tezi o 

člověku, jenž je emancipován v prostoru i v čase; 3. Výsledkem poslední otázky, zda je 

úpadek legitimity modernity skutečnost nebo morální soud, bylo konstatování, že 

v souvislosti s krizí liberálního kapitalismu přetrvává z celého „projektu moderny“ (jak tomu 

říkal Habermas) podle Lyotarda vědecko-technický pokrok (Petrusek 2006: 291).  

Na otázku, jestli je tedy postmoderna jiným způsobem pokračování moderny, 

odpověděl Ulrich Beck formulováním své teorii reflexivní modernizace, tzv. „druhé 

moderny“. Tímto pojmem Beck označuje řadu vysoce komplexních procesů, které mají 

přeměnit první modernu v modernu druhou, složitější (Váně, in Soudobá sociologie III. 2008: 

288). 

I když předponu „post“ považoval Ulrich Beck za klíčovou pro naši dobu, považoval 

pojem postmodernismus za nejasný. „Post“ označuje něco, co je „za“, co nedokážeme 

pojmenovat a nejsme schopni porozumět skutečnosti, která se poněkud rozpadá. Tato 

nejasnost je zdrojem pro bezradnost upadající do zajetí toho, co je módní (Beck 2004: 13).  

Beck ale odmítá, aby projekt druhé modernity byl zaměňován s postmodernitou. Beck 

považuje postmodernu za směs nesourodých, relativizujících a v podstatě nesrovnatelných 

názorů. Pod pojmem reflexivní modernizace vidí způsob uvažování o světě, který je postaven 

na racionalizaci racionalizace, která je vlastní osvícenství. Vůči tomu se ale moderna 

programově vymezuje (Váně, in Soudobá sociologie III. 2008: 288-289).  
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Reflexivitou v Beckově pojetí je v zásadě míněna sebekonfrontace a rozlišení první a 

druhé moderny souvisí s Beckovým pojetím rizikové společnosti. Pro pokročilou modernu je 

charakteristické zejména to, že společenská produkce bohatství je v ní systematicky 

doprovázena produkcí rizik. (Šubrt, in Soudobá sociologie III. 2008:14-15) Jedná se o ztrátu 

jistot a pocit ohrožení plynoucí z nárůstu ekologických potíží. Závažným problémem je ztráta 

víry v pokrok (Váně, in Soudobá sociologie III. 2008: 288-289).  

 Podobným způsobem o postmoderně uvažuje i sociolog Zygmund Bauman. Ten ve 

svých pracích zachycuje opak toho, o co prostřednictvím racionalizace usilovala moderna. 

Moderně šlo o řád, který byl identifikován s možností kontroly veškerého dění. Podle 

Baumana se ale všezahrnující a všeobjímající řád se rozpadá. Místo toho nastává proces tzv. 

tekuté modernity. Bauman se zaměřuje na fenomén vzrůstající nejistoty, nepředvídatelnosti a 

nestability. Tento fenomén je odezvou na skutečnost, že skončila nadvláda řádu, který měl 

schopnosti věci uspořádávat, formovat, a tím pádem i ovládat podle zřejmých a jasných 

pravidel. Je to reakce na ztrátu schopnosti, jež umožňovala dávat věcem očekávatelný a 

zamýšlený řád. Řád ovšem nezaniká zcela, protože sociální interakce mezi subjekty existují i 

nadále. Mizí ale schopnost nalézt prostředky k jejich pacifikaci. Když zanikne totalizující 

moc, jež ustavovala svou legitimitu, kritéria a principy v moderním způsobu myšlení, je třeba 

zajistit konkrétní formu řádu. Neschopnost nebo neochota řád prosadit se podle Baumana 

projevuje jak v soukromé, tak ve veřejné sféře. V reflexivním pojmu postmoderna se podle 

Baumana zrcadlí jeho snaha o zachycení sociálních dopadů na změnu vzorců chování. Tato 

změna se projevuje proměnou jednotlivých mravnostních aspektů i životních stylů velkých 

společenských útvarů (Váně, in Soudobá sociologie III. 2008: 289-290). 

Bauman označuje současnou podobu modernity pojmy jako "tekutá", "plynoucí", 

rozptýlená, rozprášená a deregulovaná. Tato její podoba věští uvolnění svazku mezi kapitálem 

a prací. Tento polský sociolog vidí dnešní všudypřítomnou nejistotu jako mocnou 

individualizující sílu. Lidé cítí úzkost a všude panuje neprůhlednost. To dnešní svět spíše 

rozděluje, než spojuje. Kolektivní pohled lidského rodu se upozadil. Záleží na kvalitě, vitalitě 

a zdrojích jednotlivce, jak se postaví k úkolům, které mu předkládá doba (Bauman 2000: 

126).  

Člověk je v postmoderní společnosti vytržen z lokálních souvislostí a stability 

všedního života. Vztahy i situace se neustále mění. Po ekonomických, politických a 

uměleckých revolucích 18. a 19. století a přelomu 19. a 20. století přichází revoluce 

každodenního života jednotlivců. V současné postmoderní společnosti se ospravedlňuje touha 

po osobních slastech a neobvyklých požadavcích. Adoruje se osobní realizace a klade se 
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důraz na respektování subjektivních zvláštností. Postmoderní společnost symbolizuje proces 

personalizace a prázdnota. To bylo v moderní společnosti pouze jednou z menšinových 

tendencí (Bartoš, in Historická sociologie 2007: 523). 

Postmoderní společnost je nejen pluralistická ale i ambivalentní, neboť se v ní 

projevuje také proces globalizace. „Dnes módní pojem globalizace vyjadřuje (s malým 

přínosem pro intelektuální jasnost) právě tento nový, nepříjemný dojem, že „se nám věci 

vymykají z rukou". V nejhlubším významu tlumočeném ideou globalizace se odráží neurčitost 

a neuspořádanost světové situace, která se žene kupředu vlastní setrvačností; absence centra, 

nějakého ovládacího panelu, správní rady, řídícího úřadu. Globalizace je jen jiné jméno pro 

Jowittův ´nový světový neřád´.“ [Bauman 2000: 75]  

 Britský sociolog Anthony Giddens, který do sociologie zavedl pojem radikalizovaná 

modernita, podotýká, že globalizace není jen ekonomická, ale současně také politická, 

technologická a kulturní. Je ovlivněna především vývojem komunikačních systémů, které 

ovlivňují i jednotlivce. Globalizace je složitým souborem někdy protikladných procesů. 

Vyvolávají současně sílu, která směřuje do lokálních komunit. Národy ztrácí část své 

ekonomické moci a také sílu řešit velké problémy. Z kulturního hlediska někde vyvolává 

globalizace snahu o oživení lokální kulturní identity. Giddens definuje toto dobu podobu 

radikalizované modernity tak, že v ní dochází k oddělení času a prostoru, rozvinutí 

vyvazujících mechanizmů (těmi jsou expertní systémy a symbolické znaky) a přivlastňování 

reflexivního vědění, které je možné díky prostředkům masové komunikace. Člověk 

radikalizované moderny se nachází ve velmi protichůdné situaci, je sice velmi 

individualizovaný, ale zároveň je ovlivňován procesy globalizace a lokalizace, které se 

prohánějí společností (Giddens 2003: 17-50).  

Přestože obchod, finance a výměna informací nabývají planetárních rozměrů, probíhá 

současně proces připoutávání k určitému místu, tzv. „lokalizace". Proces globalizace i 

lokalizace jsou úzce propojené a silně rozrůzňují existenční podmínky lidí v různých částech 

světa. Pro někoho, kdo má prostředky k tomu být mobilní a flexibilní, znamenají tyto procesy 

novou svobodu. Ty samé procesy ale zase pro mnoho jiných lidí mají podobu nevítaného a 

krutého osudu. Globalizace proto nejen spojuje, ale i rozděluje (Bauman 2000: 8-9). 

Výše zmíněný sociolog Miloslav Petrusek používá pojem společnost „pozdní doby“ - 

tedy pozdní modernita, který přejal od filosofů Jana Patočky a Václava Bělohradského. Má 

tím na mysli něco podobného, co Ulrich Beck označuje pojmem druhá moderna. Cílem 

definování tohoto pojmu byla snaha vyhnout se problematickému pojmu postmoderní 

společnost (Petrusek 2006: 25-33). 
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Etymologii pojmů modernita, postmodernita a radikalizovaná, druhá i pozdní 

modernita bylo v této práci potřeba vysvětlit proto, že vývoj společnosti, a hlavně jeho 

teoretické ukotvení, má vliv na to, jak se mluví o všech ostatních fenoménech, které se ve 

společnosti nacházejí. Takže ani fenomén módy není výjimkou. Vzhledem k tomu, že 

v knihách o módě se stále ještě píše o době postmoderní, budu se tohoto pojmenování v textu 

držet (v zájmu zachování terminologické jednoty), i když vím, že je to pojem, který je značně 

problematický.  

V následující kapitole se zaměřím na pojem móda z historicko-sociologické 

perspektivy se zřetelem na výše definované pojmy. Hlavní teoretickou oporou mi i v tomto 

případě bude kniha francouzského filosofa a sociologa Gillese Lipovetskyho.  

2.4 Pojem móda z historicko - sociologické perspektivy 
 

Gilles Lipovetsky rozděluje vznik a vývoj módy do několika fází. Z historického hlediska se 

fenomén módy prosadil v pozdním středověku. V té době se začaly utvářet moderní kulturní 

hodnoty, kterým je vlastní hledání novot a osobní touha po jedinečnosti. Slast z odlišnosti, 

potěcha oka a hledání světských rozkoší spolu s kultivací mravů prostřednictvím kurtoazie 

poskytla živnou půdu pro vznik módy (Lipovetsky 2002: 44-45). 

2.4.1 První fáze vývoje módy 
 

První fáze trvala od poloviny 14. století do poloviny 19. století. V této fázi existovala móda 

jen v rámci velmi malých skupin lidí z vyšších vrstev. Módou se zabývala výhradně 

aristokracie. Bylo to zároveň řemeslnické stádium módy. Před tímto stádiem panoval spíše 

konzervatismus. Ale v polovině 14. století vznikly nové typy oděvů: krátký, vypasovaný pro 

muže a dlouhý, volný pro ženy. Tato změna rozpoutala koloběh novot, které se týkaly módy.  

V novověku zase vznikla logika pomíjivosti spojená s estetickou fantazií. V módním oděvu se 

zkrátka přestala uctívat tradice. Nástup módy se opírá o objev nových požadavků a nových 

hodnot. „Neustálé proměny módy a kodex elegance vyzývají ke zkoumání sebe sama, 

k osvojení novinek vlastní osobou a ke starostem o svůj vzhled a chování.“ [Lipovetsky 2002: 

54]  

Vývoj fenoménu módy ovlivnil také hospodářský růst a dělba práce. Zatímco móda 

jako taková vznikla na konci středověku, móda jako oblast podnikání se objevila v Paříži 70. 
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let 17. století.  Tam se v té době zrodil módní průmysl, jak ho známe dnes.  Impulzem k této 

změně byl vznik jeho základního prvku: pravidelně se střídajících mód v oblékání. Pro movité 

lidi do té doby existovaly pouze šaty šité na míru, proto každé šaty byly unikátem (Kubátová 

2010: 187).  

2.4.2 Druhá fáze vývoje módy 
 

Ve druhé fázi, tedy od druhé poloviny 19. století do 60. let 20. století, vznikla móda 

v moderním smyslu. V této fázi působily dva typy výroby oděvů a doplňků: haute couture
5
 a 

průmyslová konfekce. V této době spolu tyto dvě fáze koexistují. Předtím existovala drobná a 

střední krejčovství. Haute couture mohla vzniknout díky událostem za Velké francouzské 

revoluce, kdy došlo k demokratickému rozkladu cechovní správy. Vzniklo také nové pojetí 

legitimity, třídní konkurence a logika prospěchu. Haute couture, která chápala módu jako 

jedno z krásných umění, však měla monopol na inovace a vyhlašovala tendence následující 

sezóny. Výrobci konfekce, která vznikla ve 20. letech 19. století ve Francii, se jí z velké míry 

inspirovali. Haute couture obsahovala byrokratickou logiku – zvláštní autoritu v podobě 

nezaměnitelného umělce a specializovanou moc, která pracovala ve jménu elegance, tvůrčí 

představivosti a změny (Lipovetsky 2002: 132-155). Za prvního skutečného couturiera, tzn. 

módního tvůrce, byl považován Angličan Charles Frederick Worth. Ten ve druhé polovině 19. 

století pochopil, že k estetické dokonalosti je třeba preciznost řemeslného provedení i 

technické znalosti (Máchalová 2003: 11-13).  

 Na začátku 20. století se v módě utlumil aristokratický princip a zároveň se 

sakralizovala originalita a osobitost, i když se, téměř bez výjimek, následovala tvorba haute 

couture. Ta ztělesňovala nový typ jemné moci bez přísného donucování. Přesto je tak trochu 

náhoda, co bude každou následující sezónu v módě, protože modely si vybírá klientela a tisk. 

Takže návrháři se musí, stejně tak jako ostatní, přizpůsobovat vkusu doby (Lipovetsky 2002: 

113-120).   

 Období před první světovou válkou bylo, v oblasti umělecké invence a názorové 

různosti, naprosto výjimečné. Nikdy tak radikálně a rychle umělecké myšlení nepřevrátilo 

obecně uznávaná pravidla. Bylo to období zásadního přehodnocení hmoty, objemu, prostoru a 

barvy. V té době se uskutečnily první experimenty v oblasti abstrakce v malířství. Coutier 

Paul Poiret v roce 1908 pokládal svou oděvní tvorbu za uměleckou. Nesnažil se o módní 

                                                
5 Haute couture znamená vysoká krejčovina. Je to kolekce oblečení, které slouží k prezentaci daného módního 

domu (Dior, Chanel, Valentino či Christian Lacroix). Na přehlídkových molech se předvádí velmi náročné ruční 

šití na míru a zároveň tak reprezentuje image dané značky (Jonas 2008: 41).  
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změny, chtěl rozeznat a zpracovat nové invence a myšlenky. To byl důvod pro vydání 

tenkého alba s názvem Les Robes de Paul Poiret v podání Paula Iriba. Bylo to poprvé, kdy 

byla kolekce jedinečného návrháře představena jediným ilustrátorem. Toto album tedy 

vstoupilo do historie jako mezník v oblasti módní ilustrace (Máchalová 2003: 29).    

Díky haute couture došlo ke světové uniformizaci módy. Móda tak překračovala hranice 

národních států a díky Coco Chanel se přepych vzdal příkazu okázalosti a majestátního 

předvádění hierarchie. Ještě předtím na začátku 20. století ženy začaly odmítat korzety. 

Celkově se utlumil aristokratický princip okázalé spotřeby. Novými kritérii se staly: štíhlost, 

mládí, sex-appeal, pohodlí a diskrétnost. Na tento trend měl vliv rozvoj sportu (Lipovetsky 

2002: 111-115). Ve dvacátých létech 20. století ženy začaly nosit tubovité šaty, měkce 

přepásané v délce do poloviny lýtka, které umožňovaly svobodnou chůzi. Ženy byly ostříhané 

nakrátko, měly hubenou, opálenou postavu, kouřily dlouhou cigaretu a v tančírnách 

poslouchaly nově vzniklý jazz. Ženy se v té době dokonce staly nejvýznamnějšími 

couturierkami. Jména jako Gabrielle Chanel nebo Jeanne Lanvin dodnes nejsou zapomenuta. 

Chanel navrhla černé šaty bez límečku obepínající postavu, které byly jednoduché, funkční a 

pohodlné. Nosily je nejdříve tzv. garsonky, tedy mladé ženy vypadající jako kluci. Lanvin 

navrhovala mnohem ženštější a zdobnější modely (Máchalová 2003: 43-52).  

 Třicátá léta 20. století byla poznamenána hospodářskou krizí a hrozbou války. Sukně 

klesly ke kotníkům a od boků se rozšiřovaly. Dámský pas se zvedl do původní polohy. Byl o 

mnoho štíhlejší a zvýrazněný vázačkou nebo páskem. Eleganci protáhlé siluety zvyšovaly 

dlouhé upnuté rukávy a vyznačená ramena. V roce 1935 se díky objevu nylonového vlákna 

zrodily první „nylonky“. Další technologický pokrok, úprava bavlny proti srážení, tzv. 

sanforizace, měl za následek skutečnosti, že si zákazníci přestali kupovat velké košile i 

pyžama (Máchalová 2003: 59-61). 

 Válečná 40. léta opět umlčela hravou ženskou módu a nařídila maskulinnější vzhled: 

vycpaná ramena, úzké sukně a košilové šaty. Mezi nejvýznamnější návrháře této dekády 

patřili Cristobal Balenciaga a Christian Dior. Ten byl důležitý hlavně pro poválečné období, 

kdy se jeho new look, po počátečním odmítání, rychle rozšířil. Jeho krinolínové sukně 

vyztužené nylonem ve tvaru písmene A jsou dodnes pro tento módní dům typické (Máchalová 

2003: 75-80). Koncem 40. let začaly vysoké, štíhlé a moderní ženy nosit bikiny. V této fázi 

proti sobě šly dvě protichůdné tendence. Došlo k sakralizaci originality a osobitosti, ale 

zároveň se masově a bezpodmínečně následoval diktát haute couture. Rozpory a tzv. 

antimódy přišly až v 60. letech. Toto desetiletí, s jeho náhlými a rychlými variacemi (zvláště 
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v délce sukní – mini, maxi), představují poslední moment druhé fáze módy (Lipovetsky 2002: 

118). 

 Padesátá léta 20. století byla mimo jiné ještě ve znamení Diorova new looku, který 

ženskému tělu opět vnucoval nepřirozené tvary pomocí podpůrných podprsenek, pevně 

utažených pasů a bot na jehlách. Jeho proslulé modely měly siluety ve tvaru písmene H, A i 

Y. Bylo to období, kdy se ještě módou pevně udržovala třídní hierarchie. Ženy působily 

formálně, elegantně a ušlechtile. Avšak díky rozvoji konfekčního průmyslu došlo k proměně 

struktury módy. Haute couture začala ztrácet dech a sami návrháři začali prodávat své návrhy 

pro komerční trh. Dalšími úspěšnými návrháři této éry, kromě Diora, Chanel a Balenciagy, 

byli Givenchy, Balmain či Emilio Pucci (Máchalová 2003: 87-93). 

 To, co Lipovetsky nazývá otevřenou módou, vzniklo během kulturní a společenské 

přeměny 50. a 60. let. Haute couture ztratila svůj význam a stala se spíše, připomínkou 

módních domů na jejich dřívější slávu. Módu ovládla pret-a-porter, která učinila módu 

pluralitní. Návrháři nové vlny začali do módní tvorby prosazovat vlastní rukopisy. 

K možnosti volné tvorby přispěla nová skupina hodnot: rovnostářský ideál, moderní umění, 

oceňování sportu a ideál mladistvého vzhledu. S tím souvisel i proces zhumornění a 

desakralizace módy. Dokonce se rozpustila i představa o sezónní tendenci. Již není jedna 

móda, ale módy. Každý návrhář začal sledovat vlastní cestu. Význam získalo prosazování 

tvůrčí osobnosti a překvapivá image. Lidé sice znají více čí méně nejnovější look, ale nesnaží 

se ho věrně kopírovat. Přizpůsobují si ho nebo dokonce zcela ignorují. Díky tomu se šíření 

módy zpomalilo a rozptýlil se rozdíl mezitím, co je ještě v módě a co ne. Záliba v novotách, 

která je módě vlastní, však vládne i nadále, například v designu (Lipovetsky 2002: 127-132). 

 „Moderní společnost vnesla do říše módy radikální rozkol: protějškem zbožštění 

ženské módy je potlačení či popření módy mužské, symbolizované uplatněním černého fraku 

a později obleku s kravatou.“ [Lipovetsky 2002: 137] Změna nastala až v 60. letech 20. 

století, kdy se zmírnil rozdíl mezi mužským a ženským. Ženy si však dnes dovolí obléci 

cokoliv z mužského šatníku, ale naopak to tak docela neplatí. Protiklad mužských a ženských 

prvků platí nadále.    

2.4.3 Třetí fáze vývoje módy 
 

V této fázi nastal zvrat: svrchovaný luxus a móda se oddělily. Došlo k upozadění vlivu haute 

couture a demokratická revoluce přispěla k výhře pret-a-porter (malé oděvní linie). K tomu 

také přispěl v roce 1949 J.C.Weill, který si dal za cíl zbavit konfekci puncu nižší kvality a 
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začít průmyslově vyrábět módní a cenově dostupné oděvy. Po druhé světové válce se masově 

rozšířila kultura hédonismu a s ním i touha po módě. Zároveň zažil svůj vzestup kult mládí. 

V roce 1961 přišel Pierre Cardin s pánskou pret-a-porter. Tak vzniklo průmyslové oděvní 

návrhářství, které nejdříve jenom napodobovalo tvorbu haute couture, ale v 60. letech začala 

nová generace tvůrců produkovat návrhy pro masový oděvní průmysl. Současně s tím se 

emancipovaly masy a návrháři se začali inspirovat módou ulice. Například v roce 1966 zavedl 

Yves Saint-Lauren do své kolekce džíny, ale v ulicích je lidé už dávno nosili. V této fázi tedy 

došlo k masovému rozšíření malosériové i velkosériové konfekce a tvůrčí póly se rozmnožily. 

Móda se stala pluralitní, tedy nastal demokratický pluralismus módních rukopisů. Hierarchie 

módy se pomalu začala rozpadat (Lipovetsky 2002: 162-171).  

 Šedesátá léta 20. století se považují za nejrevolučnější období v historii módy. Toto 

období bylo posledním, kdy ještě vládl módní diktát. Modernismus ještě stále nebyl u konce 

s dechem. Změny byly stále vítány a mělo se za to, že nové je lepší než předchozí. Nadále 

převládal názor, že letošní barvy, materiály a tvary jsou zákonitě dokonalejší než ty 

z minulého roku. Hlavní módní proud byl stále ještě zásadní a nepřizpůsobení se mu 

znamenalo být vyvržen mimo dějiny i pokrok (Máchalová 2003: 103). 

Nástup otevřeného systému módy zapříčinil také nástup historicky nevídaného 

fenoménu, jímž jsou módy mladých. To jsou marginální módy, jejichž pravidla jsou v rozporu 

s profesionální a převládající módou. První menšinová „antimóda“ se objevila v Paříži ve 

čtvrti Saint-Germain-des-Prés. Tam se vyskytly tzv. potápky a páskové. Po druhé světové 

válce se pak zrodili beatnici. Začátkem 60. let přicházejí vlny hippie, „somráci“, punk, new 

wave, rasta, ska a skinhead. Tyto skupiny, jejichž výjimečnost se neprojevuje jenom 

v odívání, ale i v hodnotovém žebříčku, vkusu a chování, posouvají hranice možností, jak je 

možné vypadat a získávají nový prostor a význam. Do té doby převládající systém módy 

ztrácí stabilitu. Antikonformismus kultur mládeže pramenil jak ze snah o odlišení od módy 

dospělých a ostatní mládeže, tak v hlubší rovině i z rozšíření masových hédonistických 

hodnot. Mládež se snažila o emancipaci, která byla spjatá s rozvojem ideálu demokracie 

(Lipovetsky 2002: 192). „Logiku série ovládl proces personalizace, která všude podporuje 

kreativní dynamiku, rozmnožuje modely a varianty a mimetickou reprodukci nahrazuje 

estetickou inovací. Masová móda se překulila do epochy demokraticky bohaté nabídky za 

přijatelnou cenu, průměrné svůdnosti pod heslem „hezké a přitom laciné“ a sepětí estetiky 

s cenou.“ [Lipovetsky 2002: 174] 

 V 60. letech 20. století bylo důležité umět šokovat. Móda byla ovlivněna válkou ve 

Vietnamu, světem pop music, výtvarným uměním, bojem za lidská práva a sexuální revolucí. 
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Módní ikonou té doby byla hubená modelka Twiggy v minisukních a rockové kapely Beatles 

a Rolling Stones. Z výtvarného umění ovlivňoval módu pop-art, jehož představiteli byli Andy 

Warhol a Robert Rauschenberg. Vedle rozličných stylů ulice, jako byl například hippies, 

tvořili tito návrháři: Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro, Paco Rabanne, 

Sonia Rykiel a Betsey Johnson (Máchalová 2003: 104-117).  

 V sedmdesátých letech 20. století se rozšířila touha po individuálním přístupu 

k oblékání. Zároveň se přestávalo zbožňovat vše nové a lidé se začali trochu více obracet do 

minulosti. V konfekci se prodávalo oblečené mnoha různých stylů, džíny i dlouhé šaty. 

Vznikl vzor androgynního jedince, který si barvil vlasy a líčil se jako žena. Jeho ztělesněním 

byl zpěvák David Bowie, představitel subkultury glam. Dále vznikly nové subkultury s vlastní 

módou jako funky, punk, b-boys či skatem. Současně s tím přišla vlna diskoték a s ní pružné 

legíny a výrazně barevné body-dresy. Tyto subkultury pak s různou délkou trvání přicházely 

do světa, kde vládl mainstream. Vedle toho tvořili noví návrháři jako Oscar de la Renta, 

Kenzo Takada, Jean-Charles de Castelbajac, Vivienne Westwood, Giorgio Armani a Calvin 

Klein (Máchalová 2003: 120-133). Móda v této fázi ztrácí své epicentrum, ale zároveň vládne 

a exploduje. Spotřební společnost je nakloněna trojímu působení módy: pomíjivosti, 

svůdnosti a marginálnímu odlišení. Záliba v novotách a snaha o originální styl už není 

výsadou bohatých. Výrobci průmyslového zboží musí hledět na estetickou dimenzi, jinak 

nemají šanci na trhu uspět (Lipovetsky 2002: 239).  

 V osmdesátých letech 20. století převládaly nenasytnost, touha po zábavě a strach 

z nemoci AIDS. Módu pro manažery navrhovali návrháři jako Calvin Klein, Ralph Lauren, či 

Donna Karan. Prosadila se minimalistická móda: kostýmy s předimenzovanými rameny a 

krátkými sukněmi, které vyjadřovaly touhu nezávislých žen po osobním úspěchu. Lidé, kteří 

byli neustále bombardováni reklamou, se ještě více snažili najít své soukromí a individualitu. 

Návrhář, který se proslavil vytvoření korzetu s košíčky ve tvaru kužele, Jean-Paul Gaultier, 

propagoval neúspěšně sukně pro muže. Dalšími návrháři této dekády byli Christian Lacroix, 

Karl Lagerfeld, Azzedine Alaia, Thierry Mugler, Franco Moschino, Dolce a Gabbana či 

Gianni Versace (Máchalová 2003: 135-145). 

 V polovině 80. let se začal klást důraz na značku. Vývoji tohoto fenoménu se věnovala 

kanadská novinářka Naomi Klein ve své knize No Logo. „Loga se začala se vší rozhodností 

prosazovat na líc oděvů. Vykonávala stejnou sociální funkci jako okázale neodstraňované 

cenovky – všichni hned přesně věděli, jak vysokou cenu je majitel oblečení ochoten za módu 

zaplatit.“ [Klein 2005: 27] Díky této vlně zaznamenaly firmy jako Nike, Tommy Hilfiger 

nebo Adidas obrovský úspěch. Tyto společnosti neprodávaly především zboží, ale image své 
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značky. Spotřebitelé prostřednictvím značkových výrobků proklamovali svůj životní styl. 

Hlavním životním stylem byl styl mládežnické kultury. Podle Naomi Klein musel být člověk 

v 80. letech bohatý, aby ho zástupci obchodních značek brali na vědomí, ale v 90. letech už 

jen stačilo, aby byl člověk „cool“. 

 Všudypřítomnost značek pak v polovině 90. let vedla ke vzniku aktivistů, kteří 

bojovali za životní podmínky, lidská práva a pracovní podmínky. V roce 1998 se konala první 

Global Street Party, zaměřená proti korporacím, marketingovým agentům a komerci 

všeobecně. Lidé, kteří si začali uvědomovat hrozbu nadnárodních monopolů, podněcovali své 

spoluobčany ke znovu podporování národních zvyků, lokálních značek a odlišného 

regionálního vkusu. Klein uvádí hlavní důvody nespokojenosti aktivistů: „Zrazeny tu jsou 

především hlavní přísliby věku informací - možnost volby, šance ovlivňovat dění a 

neomezovaná svoboda.“ [Klein 2005: 166]  

 V 90. letech 20. století se svět proměnil ve svět „postmódní“, kde není jeden hlavní 

módní směr. Hodnotou se stala kvalita a nadčasovost oděvu. Ve spojení s módou se začalo 

mluvit o ekologii, která souvisela s návratem k tradici a přírodě. Moderní média šířila do 

celého světa obrazy ulic multikulturních velkoměst. Muži získali větší podíl ve světě módy, 

než měli dřív. Významnými návrháři poslední dekády 20. století byli John Galliano, Stella 

McCartney, Hussein Chalayan, Gaster Owen, Dries van Noten, Helmut Lang a Alexandr 

McQueen. V této dekádě 20. století měly daleko větší vliv styly ulice. „Styl grunge (tímto 

termínem se označoval pronikavý řezavý kytarový zvuk, typický pro kultovní nezávislou 

společnost SUB POP) byl důkazem pronikání prvních pouličních subkultur vysoké módy. 

V Americe s ním nejprve začali Anna Sui, návrhářka čínského původu, a Marc Jacobs.“ 

[Máchalová 2003: 151] Styly ulice, tedy styly okrajové módy, které pak měly menší či větší 

vliv na vysokou módu, vznikaly v subkulturách. Mladí lidé v nich se vymezovali vůči masové 

kultuře. Dnes už ale v dnešní pluralitní společnosti není třeba bojovat proti většinové kultuře. 

Existuje rozmanitost a možnost osobní volby. Mezi styly ulice 20. století patřily: Zooties (v 

českém názvu – potápky), Zazou, Bebop, Funkové, B-boys, Punkové, Noví romantici, 

Gothové, Rude boys, Rastafariáni, Dredaři, Raggamuffini, Surfaři, Beatníci, Folkaři, 

Psychedelici, Hippies, Rockeři, Greasers, Mods, Skini, Casuals, Skaters, Poutníci New age, 

Ravers, Indie kids, Grunge, Acid jazz, Techno a Cyberpunks (Máchalová 2003: 164-205). 
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2.5 Móda v českých poměrech 
 

Když budeme sledovat módu od pozdního středověku v českých zemích, zjistíme, že ke konci 

15. století ovlivňoval módu ještě pozdně gotický sloh, ale už se zde vyskytovaly i nové 

renesanční prvky z Itálie. Oblečení té doby na našem území bylo ovlivněno také německou 

reformační módou, která byla vzhledem k okolnostem poněkud střízlivá. Cizinci té doby 

popisovali českou módu jako stylovou směsici, jež nebyla příliš elegantní. To se změnilo za 

vlády Rudolfa II., který byl vychován na španělském dvoře, a proto se česká společnost začala 

oblékat podle vybrané španělské módy. Ta přežívala až do 17. století.  Po roce 1620 se česká 

společnost více otevřela cizincům a začala přijímat módu z francouzského dvora. K této 

barokní módě se hodily krajky, které se na českém území zhotovovaly již od 16. století. I v 

19. století byli lidé v Čechách parádiví. Čeští autoři jako například J. K. Tyl nebo Jan Neruda 

poněkud ironicky píší o tom, že se Češi v jejich době stále klaněli všemu francouzskému. 

Zmiňují také vlnu anglomanie, která postihla celou Evropu. Z Anglie se velice rychle 

rozšířilo mistrovské krejčovské dílo – frak. Orientace v módě však současně začala být stále 

těsněji spojována se střední Evropou, především s velmi konzervativním Rakouskem. Módní 

orientace v té době souvisela s orientací politickou. V revolučním roce 1848 se česká móda 

pokusila, stejně jako se to stalo ve Francii již v době Velké revoluce, vytvořit „národní oděv“. 

Umělci a malíři vytvořili směs historického a lidového oblečení. Základní inspirací jim byly 

překvapivě prvky lidového kroje polského, ne českého. Ovšem stejně jako o půl století dříve 

umělci francouzští, se i ti čeští dopustili chyby, protože ani v nejmenším svůj umělý „národní 

oděv“ nepřizpůsobili převládající módě. Ani nejnadšenější vlastenci se tak s tímto národním 

oděvem nebyli ochotni ztotožnit (Jarošová, Kybalová 2002: 3-4).  

Ve druhé polovině 19. století se pražští pánští krejčí úspěšně zúčastňovali všech 

světových výstav a byli čestnými členy evropských profesních institucí. Ti nejlepší – jako 

třeba Robert Krach – šili pro císařský dvůr. Už v 70. letech 19. století jsou v Praze i dámské 

šaty označovány etiketami, nášivkami. Krejčí měli svoji profesionální hrdost a zakládali si na 

jménu firmy (Hlinovská 2012, in Esprit: 12). 

2.5.1 Předrevoluční česká móda 
 

V první polovině 20. století byla česká móda vytvářena na základě domácí výroby (textilní, 

kožedělné, obuvnické, kloboučnické, krajkářské, pletařské, knoflíkářské). Vynikající 

mezinárodní ocenění získávalo české krejčovské řemeslo v druhé polovině 19. století ve 

Vídni, Lipsku, Londýně, New Yorku i Paříži. Na začátku 20. století tak na tomto historickém 
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základě u nás vznikaly nové krejčovské salóny – Hirsch, Konečný, Roubíčková, Masáková, 

Kolář, Matějovský, Podolská, Rosenbaum, Bárta, Kníže, Ehrlichová, Heda Vlková, 

Madelaine aj. Firmy Podolská a Rosenbaum měly statut domů haute couture. Informace 

z českého světa módy přinášely časopisy jako Elegantní Praha, Eva, Vkus, Gentleman, Salon 

či Měsíc (Jarošová, Kybalová 2002: 4-5). 

 Období První republiky znamenalo vrchol staletého vývoje českého odívání. Ustálil se 

a pevně zakotvil celý systém módní produkce. Existovaly špičkové luxusní modelové domy, 

masa domácích krejčích a švadlen i úspěšná průmyslová konfekce. Oděvní průmysl se mohl 

opřít o vyspělou výrobu textilní, chemickou i sklářskou. Dostávalo se nejen kvalitních látek a 

oděvů, ale i dobré krejčovské přípravy jako například spínadel, spon či knoflíků. Mezi 

výrobou módních doplňků se proslavila především kvalitní výroba obuvi. Vysokou úroveň 

měly i klobouky, rukavice nebo kabelky. Česká móda se i nadále utvářela v úzkém kontaktu 

s francouzskou a anglickou. Svou tvorbou ale vynikali i čeští módní návrháři a kreslíři. Ti své 

modely publikovali v původních módních časopisech. Toto vše by se ale neobešlo bez široké 

základny informovaných a náročných zákaznic a zákazníků, kteří pocházeli z různých 

společenských tříd a skupin (Hlaváčková 2000: 9). 

Společně s osudem českého národa měla ve 40. letech 20. století své kritické období i 

česká módní scéna. Druhá světová válka představovala velký zásah i do módního světa. Kvůli 

pronásledování Židů se firmy začaly zbavovat svých židovských majitelů. Příkladem byl 

vyhlášený módní salon Rosenbaum. Módní průmysl přišel o mnoho zákazníků a zákaznic ze 

židovské části obyvatelstva. Ovšem ani české a arizované módní salony to neměly kvůli válce 

jednoduché. Velké množství módních závodů skončilo. Mnoho mistrů krejčích bylo posláno 

na nucené práce do Německa a české zákazníky zase postihla válečná nouze. Módní salony, 

které přežily, se zabývaly zejména přešíváním nebo začaly vyrábět kostýmy pro filmy 

českých nebo německých ateliérů. Tak přežil válku například salon Hany Podolské 

(Hlaváčková 2000: 10-13).  

 Poválečné období v Československu ovšem nebylo, co se módy týče, nijak slavné. Vše 

se začalo podřizovat diktátu komunistické strany. Komunistická společnost potřebovala ženu, 

která byla zaměstnaná, proto se zaměřila na propagaci nástupu žen do práce. To ovšem 

znamenalo zásadní proměnu fungování rodiny a výchovy dětí. Ženy musely působit silně a 

odvážně. Zároveň musely striktně dodržovat pravidla, co se pro ženu sluší i rovině úpravy 

zevnějšku. Podmínkou byly vysoké podpatky a nylonky. Žena, která měla společenské 

povinnosti, se měla převlékat i šestkrát denně (Hlaváčková 2011: 16). Proměna zasáhla ale 

celou společnost. Již v roce 1951 byly téměř všechny texty napsány a přepsány podle potřeb 
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komunistické moci. V těchto textech byl proklamován jediný možný způsob života. Život 

člověka měl být životem budovatele a úderníka, pomáhajícího vytvářet novou socialistickou 

poválečnou republiku. Móda proto byla jednotná a v největší míře zaměřená na pracovní 

oděv. Jelikož lidé neměli mnoho možností, jak prosadit vlastní názor, nedalo se očekávat, že 

by tak mohli činit i třeba jen v případě vkusu (Dlabáčková 2010: 110).  

 To samé probíhalo u našich sousedů v NDR. Cena, hodnota a kvalita byly pro oficiální 

politiku socialistické konzumní kultury důležitější než věci jako vkus, estetika a móda. 

Důležité bylo, aby byly splněny základní potřeby pro každého člena společnosti. Režim 

prostřednictvím oficiální propagandy zaručoval, že "normální", "standardní" oblečení bude 

vždycky k dispozici všem za nízkou cenu. To byl hlavní bod konsensu na všech úrovních 

strany, státu a společnosti po celou dobu existence NDR (Stitziel 2005: 78-79). 

  Avšak, i když byla rétorika komunistických teoretiků velmi striktní, na stránkách 

jediného módního časopisu v Československu 50. let, který se jmenoval Žena a móda, se 

objevovaly společenské oděvy, odpovídající obecnému vývoji světové módy. Pražské módní 

domy byly znárodněny, ale i nadále se zde šily společenské a večerní oděvy vysoké úrovně. 

Výhodou tehdejšího režimu bylo, že v nich ještě pracovali vynikající profesionálové, kteří se 

své řemeslo naučili už před válkou. Vlivy světové módy ale režim vždy kritizoval. Předmětem 

kritiky v socialistických zemích se stal Diorův new look. Podle ideologické kritiky připomínal 

tento styl zvrácený životní styl buržoazní společnosti, proto byl pro nového socialistického 

člověka nevhodný. Společenský oděv byl ale komplikovaný sám o sobě, protože na něm bylo 

nejlépe vidět, co si daný člověk může dovolit koupit (Hlaváčková 2011: 18). 

V roce 1948 došlo ke znárodnění módních salonů a zakázkových domů a jejich 

začlenění do státního podniku Oděvní tvorba, který sídlil v Praze. V rámci reorganizace se 

tyto salóny v roce 1954 převedly do nové organizace s názvem národní podnik Módní závody. 

Exkluzivní zakázková krejčovství byla přejmenována na Styl, Eva, Diplomat a Adam. Právě 

v těchto podnicích vznikaly výjimečné společenské a večerní oděvy na vysoké krejčovské 

úrovni. K návrhářským legendám pracujícím v třídě Luxusní a exkluzivní patřili Nico Pauzdr, 

Zdena Bauerová, Inna Arnautová a Zdeněk Křeček. Tyto luxusní podniky navštěvovaly 

všechny manželky československých komunistických prezidentů a vysokých pohlavárů. 

Oděvy tvořené v těchto salonech byly vrcholem elegance a kreativity v socialistické 

společnosti. Kromě těchto nejznámějších a nejdražších salónů existovalo po celé republice i 

velké množství zakázkových krejčovství, která byla organizována pod státním podnikem 

Oděvní tvorba. Tato krejčovství ukončila svoji činnost až se zánikem tohoto podniku v roce 

1991. Oblíbenost zakázkových krejčovství směřovala proti proudu světového vývoje, kde se 
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od šití na zakázku začalo upouštět, protože se stávalo drahou záležitostí. Díky rozvoji kvalitní 

konfekce se totiž šití na míru stalo také více méně zbytečným. Kromě zakázkové výroby byla 

u nás výrazně rozvinuta také výroba oděvů podomácku (Hlaváčková 2011: 32-33). 

 Po roce 1956 ovšem ideologický nátlak na vytvoření denního i večerního oděvu 

„nového socialistického člověka“ pomalu vymizel. Stejně tak byla skoro po desetiletém úsilí 

zavržena snaha o vytvoření oděvu „neburžoazního typu“, neboť začalo docházet k postupné 

liberalizaci. Socialistická společnost se částečně začala otevírat západním vlivům, proto se 

k nám odtud dostaly nové myšlenky, umělecké proudy i módní směry. Československá móda 

se opět začala hlásit k trendům světové módy. Důležitým zlomem ve vztazích se západním 

světem v oblasti módy se stala módní přehlídka Christiana Diora, která se konala v Praze 

v roce 1966. Československá móda se však nemohla stát světovou, i když omezení jejího 

vývoje už nepřicházelo z nařízení komunistických ideologů. Problémem ale byl zaostávající 

textilní a oděvní průmysl. Na počátku sedmdesátých let ovšem nastalo období nového utužení 

komunistické moci, ale myšlenka alternativní módy k módě světové se stala jednou provždy 

historickou minulostí. Československá móda zůstala, alespoň v rovině idejí, otevřena módním 

vlivům západního světa. I tak ale komunistický státní aparát považoval dohled nad 

společenským životem a kulturou jako důležitý ideologický nástroj převýchovy občanů 

(Hlaváčková 2011: 30).   

 Zásobování obchodů s konfekcí měl na starost národní podnik Textilní tvorba se 

sídlem v Praze založený v roce 1949. Textilní tvorba, vzorové závody a modelárny, měla 

mimo jiné za povinnost vytvářet tuzemské i exportní kolekce. Závody ukazovaly výsledky své 

práce na módních přehlídkách. Tyto oděvy se ovšem většinou nedostaly do výroby a obchodů. 

Výrobní sféra toho nebyla schopna, protože se dostávala do stále těžší situace. Socialistická 

společnost trpěla díky celkovému zaostávání a špatnému technickému vybavení. Na vině byl 

také centrální úřad ministerstva lehkého průmyslu. Po deseti letech existence byla Textilní 

tvorba přeměněna v novou instituci, která se jmenovala Ústav bytové a oděvní kultury 

(ÚBOK). Ten už ale nadále neměl přímou odpovědnost za výrobu. ÚBOK, stejně jako 

předtím Textilní tvorba, měl za úkol vytvářet tzv. inspirační kolekce pro průmysl v 

Československu i kolekce, které ho měly reprezentovat na světových výstavách. Pro 

nejúspěšnější Světovou výstavu v historii 20. století v roce 1967 v Montrealu vytvořil tento 

ústav mimo jiné kolekce večerních oděvů (Hlaváčková 2011: 34). 

 V socialistickém Československu pak působila ještě instituce Ústředí lidové umělecké 

výroby (ÚLUV), která vytvářela malosériové produkty. Textil, odívání a další obory 

navazovaly na lidové tradice. Textilními výtvarníky zde byli například J. Zadražil, E. Vítová, 
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E. Jandíková a návrháři Z. Gottwaldová, H. Wahnerová, M. Jochcová a později L. Rochová. 

V tomto institutu byl tvořen také styl bytové kultury a styl dekoračních předmětů. Byl to 

jediný svébytný druh domácí oděvní a textilní kultury (Jarošová, Kybalová 2002: 4-6). 

V sedmdesátých letech byl hlavním módním časopisem v Československu i nadále 

měsíčník Žena a móda, který vycházel od ledna 1949. Tento časopis vydával komunistický 

orgán Československý svaz žen.  Nakladatelství Ústředního výboru Českého svazu žen Mona 

začalo v průběhu sedmdesátých let a poté v osmdesátých letech vydávat tematické sešity 

s tituly Sportovní oblečení, Móda a škola, Šijeme a pleteme pro muže, Halenky, Kabáty. Tyto 

sešity byly vždy se střihovou přílohou a vždy držely krok s aktuální světovou módou. To bylo 

možné jen díky tomu, že Československo umožňovalo vybraným odborným pracovníkům, 

především zaměstnancům ÚBOK, navštěvovat módní akce, výstavy a veletrhy pořádané 

v západní Evropě, například Salon dámské konfekce v Paříži. Jelikož ale bylo období 

normalizace, nebyly oděvní trendy ze Západu přijímány absolutně. Normalizační ideologie 

zavrhovala zejména módu mladých, především volnomyšlenkářské a výstřední směry 

v oblékání typu hippies (Hlaváčková, Kosatík 2007: 58-60). 

  I když se československá móda snažila vypadat světově, obchody byly přes všechny 

strany stále špatně zásobeny. Nezbývalo než domácí šití. Časopis Žena a móda vypisoval 

různé soutěže, například Šijeme si samy. Režim všestranně podporoval domácí výrobu oděvů. 

(Hlaváčková, Kosatík 2007: 63) Pokud ženy chtěly vypadat šik nebo nemít poloprázdný 

šatník, nezbývalo jim nic jiného, než se snažit dát dohromady to málo, co koupily 

v obchodech a co doma samy vyrobily. Matky a dcery šily, pletly a také barvily (Hlaváčková, 

Kosatík 2007: 154). 

 Neschopnost centrálně plánovaných oděvních podniků a neuspokojená poptávka po 

módním oblečení netrápila jenom československé ženy. Frustrovaná byla mladá generace 

módních návrhářů, vesměs složená z absolventů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. 

Mladí módní tvůrci sice měli velký tvůrčí potenciál, ale neměli možnost realizovat to, co se 

naučili. Tato situace podnítila v průběhu druhé poloviny sedmdesátých let a v letech 

osmdesátých vznik několika spontánních akcí. Ty sice zpočátku měly v podstatě 

undergroundový charakter, protože nebyly produktem stranických schůzí, nýbrž přirozenou 

iniciativou občanů. První z nich se jmenovala „Bertramka“ a poprvé se konala v roce 1975. 

Tímto byla přiznána existence další módní scény (Hlaváčková, Kosatík 2007: 110-111). 

 Tyto akce byly vyústěním snahy o kompenzaci neaktuálnosti a nedostatku nabízeného 

zboží. Domácím šitím se zabýval každý, kdo se chtěl oblékat módně a originálně. 

„Bertramka“, která se konala vždy jeden víkend v roce až do roku 1984, byla místem, kde se 
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objevovaly nové talenty, které se rodily z vrstvy domácích švadlen, samouků, studentů a 

absolventů VŠUP a poloprofesionálů. Mezi návrháře, jež zde prezentovali svoje díla, patřili 

N. Kšajtová-Faitlová, R. Kubková, K. Pittlová, M. Švarc, Z. Švířová, T. Kovaříková, I. 

Follová, L. Rochová, H. Havelková (Jarošová, Kybalová 2002: 6). 

 Návrháři jako Josef Ťapťuch, Daniela Flejšarová-Karfusová, Nina Smetanová, Olga 

Bělohradská, Eliška Nová-Kachyňová, Blanka Matragi-Kyselová nebo Ladislav Vyskočil se 

od konce sedmdesátých let snažili skrze média získat práva uplatnit a naplno rozvinout svou 

tvorbu. Snažili se dodat československému odívání potřebný aktuální módní výraz. Chtěli 

navrhovat současnou oděvní produkci a působit ve výrobě. Spolupracujícími médiem byl 

časopis Mladý svět. Návrháři spolu s Českým svazem výtvarných umělců dosáhli nakonec 

toho, že se od roku 1982 konaly pravidelné přehlídky malých autorských kolekcí studentů 

VŠUP a mladých profesionálů. Tyto přehlídky se jmenovaly „Módní impulsy“ a probíhaly až 

do roku 1988. Veřejnost tak měla možnost seznámit se zde blíže s návrhářskými jmény jako 

Daniela Flejšarová, Nina Smetanová, Magdalena Janečková, Eliška Nová, Olga Bělohradská, 

Michal Michal, Josef Ťapťuch, Česlav Jaroš, Darja Vitvarová, Jaroslava Procházková, Helena 

Tóth- Bónová, Eva Helekalová nebo Ivana Šafránková (Jarošová, Kybalová 2002: 6). 

2.5.2 Porevoluční česká móda 
 

Československá společnost zažila více než čtyřicetiletém období stagnace, tedy kromě jistého 

oživení v osmdesátých letech. Až revoluce v listopadu 1989 přinesla našim oděvním tvůrcům 

podmínky pro svobodnou činnost i možnost soukromé podnikání. Zrodilo se mnoho nových 

jedinců a vznikly první firmy české pret-a-porter. Naproti tomu začátkem devadesátých let 

skončily svou činnost dva pražské domy haute couture s předválečnou tradicí. Byly jimi 

podniky Eva a Styl (Jarošová, Kybalová 2002: 7).   

 Životní styl v Československu se po roce 1989 zcela změnil. Možnosti společenského 

života se rozšířily a staly se rozmanitými. Obchody všech kategorií se začaly zaplňovat 

zbožím nejrůznějšího charakteru a kvality. Trh se otevřel také luxusním oděvům velkých 

světových značek. Ten, kdo v té době přišel rychle k penězům, využíval luxusní značky 

k manifestaci své zámožnosti. I v této velké konkurenci si pomalu vydobyly své místo na trhu 

malé firmy českých návrhářů, kteří dlouho čekali na možnost svobodně rozvíjet svoji tvůrčí a 

obchodní činnost. Ti byli většinou absolventy pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové. 

Jejich firmy pracovaly na principu modelové tvorby. Veřejnost se postupně naučila orientovat 

v široké typové i cenové nabídce. Do první generace těchto návrhářů-podnikatelů se řadily 
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značky: bohéme (Hana Stocklassová), E.daniely (Daniela Flejšarová, Eva Janoušková). 

Helena Fejková, Iška Fišárková, Ivana Follová, Česlav Jaroš, Hana Havelková, Klára 

Nademlýnská, Navarila (Martina Nevařilová), Liběna Rochová, Jaroslava (Jaroslava 

Procházková), Tatiana (Tatiana Kovaříková), Timoure et Group (Ivana Šafránská, Alexandra 

Pavalová) nebo Zítra (Zita Švířová). Do nové nadějné generace návrhářů, ze kterých již 

někteří měli možnost pracovat v zahraničí, patří například Monika Drápalová, Pavel Ivančic, 

Denisa Nová, Jakub Polanka nebo Hana Zárubová. Česká móda zažívá dynamický rozvoj, ale 

přesto se podoba naší společnosti, i po více než dvaceti letech, stále liší od těch, které 

neprošly obdobím komunistické nadvlády. Svobodná tvůrčí práce a dokonalé řemeslné 

provedení není nic platné, když se ještě zcela nestihla zformovat kulturně vytříbená, citlivá a 

náročná klientela. To ještě zřejmě chvíli potrvá (Hlaváčková 2011: 37). 

 Většina výše zmíněných tvůrců módy pracuje dnes na principu modelové tvorby a 

zakázky. Vytvářejí buď jenom několik modelů, nebo celou řadu. Jejich modely vznikají 

nahodile nebo s pravidelností střídajících se sezón. Jsou čas od času uváděny ve známost i 

malou přehlídkou. Čeští tvůrci módy je také často jenom vystaví v butiku nebo soukromém 

studiu. Svou tvorbu prezentují také v módních časopisech, jako jsou například Elle nebo 

Harper´s Bazaar. Někteří z nich spolupracují se stávajícími průmyslovými oděvními závody, 

jejichž budoucnost je ale ve velké většině nejistá (Jarošová, Kybalová 2002: 7). 

2.5.3 Současná móda  
 

Ke konci milénia byl módní svět uštván rychlým střídáním nových módních trendů, a tak se 

začala zdůrazňovat snaha o podobnost, kvalita, lepší udržitelnost materiálů a nadčasovost. Na 

pořad dne přišla ekologie, která souvisela s nostalgickým návratem k tradici a přírodě. 

Dochází ke smazávání rozdílů mezi mužským a ženským oblečením, i mezi sezonami 

(Máchalová 2012: 129). 

Přesto současná móda znamená různorodost. „Naše módní společnost definitivně 

zlikvidovala moc minulosti, ztělesňovanou světem tradice a otupila také směřování do 

budoucnosti, jimž se vyznačovala eschatologická epocha ideologií.“ [Lipovetsky 2002: 412] 

Nová demokratická móda přestala očerňovat sféru nemódního. Tímto způsobem mizí polarita 

mezi módností a nemódností. Móda tím vstoupila do nové fáze, ve které jednotlivci získali 

nekonečnou oděvní svobodu. Tlak ke konformnosti se významně snížil. Současně 

demokratizace v oblasti sociální stratifikace zapříčiňuje, že se oblečení a zjev stává stále méně 

významným kritériem společenské úctyhodnosti. Společenská reprezentace dnes není tak 
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důležitá jako svůdnost, jakožto symbol postmoderny (Bartoš 2007, in Historická sociologie: 

523).  

Po překročení pomyslné hranice třetího tisíciletí a uměle vytvářeném napětí ovládla 

módní scénu na chvíli radost ze hry a všude se objevily živé barvy. Teroristické útoky na New 

York a Washington 11. září 2001 však tuto hravost a radost zpochybnily. Nastolila se otázka 

etiky konzumu a kvůli strachu z globalizace se začala prosazovat etnická móda. Nostalgicky 

se také vzpomínalo na éru hnutí hippies. V atmosféře „přeinformovaného“ světa se objevila 

také společenská elita tzv. „bobos“ (buržoazní bohémové), kteří neustále toužili po něčem 

novém a chtěli být součástí uměleckého dění, ale zároveň se nikdy nechtěli vzdát byznysu. 

Konzum symbolizoval jejich ideály. Kvůli niterné realizaci kupovali sushi, biopotraviny, 

ručně vyšívané přehozy a kombinovaly hi-tech s vintage. Už se tedy nemuselo čekat, až 

zákazníci zapomenou minulý trend. Návrháři mohli použít všechno dohromady, a že bylo 

z čeho vybírat. Přehlídek přibývalo a každou sezónu se objevil nějaký nový návrhář. Dlouhé 

období názorové roztříštěnosti a extrémů po roce 2005 vystřídal docela jednotný směr. Krátce 

před finanční krizí se v trendech objevil minimalistický, precizní a nenásilný styl (Máchalová 

2012: 142). 

Velký prostor pro nové možnosti poskytl internet. Díky on-line světu se zákazníci mohou 

v podstatě zase vrátit do éry haute couture. Jedná v podstatě o módu šité na míru. „Trend 

customizace, tedy přizpůsobení masové výroby individuálním požadavkům zákazníka, 

skloňují marketingoví guruové jako svou denní mantru a věří v něj jako v nového Forda.“ 

[Kollmannová 2010, in Proč ne?: 32] 

Internet dal prostor nejen módním blogerům, kteří píší o módě nebo na svých 

stránkách uveřejňují fotky zajímavých outfitů lidí, které potkali na ulici.
6
 Vznikají různé 

servery, které dávají prostor k prezentaci originální módy a zajímavých stylů oblékání. 

Například na serveru Lookbook.nu mohou uživatelé zveřejňovat fotky toho, jak se ten den 

oblékli. Jedná se „o nejrozšířenější zdroj módní inspirace z ulice“,
7
 vznikl v roce 2008 a 

denně ho sleduje kolem 3,5 miliónů lidí. Internetem se rozšířily možnosti módy vytvářené 

zdola a posílil se její význam (Gabrielová 2010: 67). 

Návrháři luxusních značek se museli přizpůsobit také internetovému světu. Yves Saint 

Laurent již v roce 1996 prezentoval svou přehlídku haute couture on-line na internetovém 

webu značky. Přehlídku tedy mohl vidět každý skoro „naživo“. Na začátku 21. století návrhář 

Helmut Lang pak prezentoval svou přehlídku pouze on-line na webu. S nekonečnými 

                                                
6 Např. http://www.thesartorialist.blogspot.com/. 
7 www.lookbook.nu. 
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možnostmi pro uživatele módy se během následujících deseti let rozšířily také různé osobní 

stránky a blogy, jejichž tvůrci získávají i v módním světě váhu a někteří z nich jsou zváni na 

přehlídky do módních domů. Internet má vliv na téměř všechno v moderním světě a proměnil 

částečně i svět módy. Zatímco dříve se módní trendy určovaly v úzkém kruhu vyvolených 

návrhářů a odborníků na trendy i na několik let dopředu, dnes všichni vidí kolekci hned, jak je 

předvedena a chtějí mít oblečení, které se jim líbí hned. Nechtějí čekat, a proto ty nejlepší 

kusy oblečení během několika týdnů okopírují firmy jako H&M, Topshop či Inditex, které 

nabízejí tzv. „fast fashion“.  

V roce 2008 postihla svět finanční krize, která pochopitelně zasáhla i oblast módy. 

Nejen módní svět si uvědomoval, že musí přejít na úsporný režim, tedy dávat přednost 

menšímu množství, ale kvalitnějšího zboží. Na druhé straně zákazníky lákaly skoro nulové 

ceny výrobků, což zase podpořilo strach z Číny a Indie. Západní svět se tak začal obávat 

zániku své kultury, proto z trendů na čas vymizela inspirace jednotlivými etniky. 

Zjednodušeně by se dalo říct, že móda po celé první desetiletí nového tisíciletí oscilovala 

mezi dvěma základními polohami. Na jedné straně byla poloha střízlivého luxusu a pohodlné 

jednoduchosti a na straně druhé radost ze hry barev. Nostalgické vzpomínky na minulost se 

střídaly nebo snoubily s futuristickou vědou, hi-tech, umělé textilie a nové jejich úpravy 

(Mácha1ová 2012: 149-155). 

 Na podzim roku 2010 vyšel v magazínu „Proč ne?“ článek s názvem Konec návrháře. 

Byl inspirovaný nedávnou smrtí proslulého návrháře Alexandra McQueena, jehož odchod se 

stal symbolem ztráty vlivu návrhářů. Článek oznamuje, že skončila éra kreativních géniů, 

protože se zdá, že jejich tvorba je pouze snovou fantazií. Místo kreativních návrhářů nastupují 

marketingoví guruové. Takovým guru je například Christopher Bailey, kreativní šéf britského 

módního domu Burberry, který je zároveň návrhářem, obchodníkem, spolutvůrcem 

reklamních kampaní, IT odborníkem a brand managerem. Luxusní zboží již dnes není tím, co 

bylo dříve. Dávání okázale najevo bohatstvím prostřednictvím šatů je někdy spíše k smíchu. 

Majitelé luxusních módních značek tedy musí řešit, jak ještě více neztratit hodnotu 

exkluzivity a nedostupnosti, kterou jejich produkty mají. Naštěstí mají ještě ekonomicky 

rostoucí Asii, jež jim zajišťuje třetinu příjmů. Důvodem proč tomu tak je především v Číně je 

to, že Čína během kulturní revoluce přerušila svůj estetický vývoj. Luxusní móda zde tedy 

znamená především moc, tak jako to bylo předtím v Evropě (Kollmannová 2010, in Proč ne?: 

32). 

Na počátku druhé dekády třetího tisíciletí ekonomové sice oznámili konec krize, ale 

ekonomický růst nenastal. Uvažování spotřebitelů je více rozvážné. „Nadčasové oděvy“ se 
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ocitají na výsluní. Globalizace změnila i přístup k módě. Nakupuje se přes internet a Japonci 

už nekupují jen západní značky, nemusí nutně mít to, co vlastní druzí. V Číně nakupují 

luxusní tkaniny v Itálii, protože vypozorovali totiž, že kvalitu a tradici nelze napodobit 

(Máchalová 2012: 156). 

2.5.3.1 Ekomóda 
 

 Móda se demokratizovala, a proto skrze ni mohou lidé prosazovat nejrůznější zájmy, i když 

se jedná o starost o přírodu a životní prostředí. Pryč jsou však doby, kdy lidé svou lásku 

k přírodě mohli prostřednictvím módy vyjádřit jen batikovaným oblečením.  

Ekologičtí aktivisté se nejdříve zaměřili na environmentální dopady stravování, 

propagaci ekologického zemědělství a snahy o rozšíření nabídky a poptávky biopotravin. 

Nakonec se environmentálně uvědomělí lidé zaměřili pozornost na módu a odívání. Termín 

ekomóda či etická móda vystihuje udržitelnou módu, která je přátelská k přírodě. Ekomóda 

musí být v duchu koncepce trvale udržitelného rozvoje. To znamená, že se při její produkci 

musí splňovat taková ekologická kritéria výroby, dopravy ke spotřebiteli, používání a také 

způsobu likvidace oblečení. Pro nositele ekomódy je důležité vybudovat systém 

environmentální, ekonomické a společenské odpovědnosti (Gabrielová 2010: 26). 

Na produkci a spotřebě oblečení lze vidět ekonomické rozdělení světa. Hlavními 

spotřebiteli oděvů jsou vyspělé státy. Oni si je většinou ale sami nevyrábí. Největšími 

producenty jsou rozvojové země. Asijské země, především Čína, vytváří a exportují zhruba 

polovinu světové produkce oděvů na módním trhu. Země jako Kambodža nebo Bangladéš 

mají jen 20% vývozu zboží, které by nemělo nic společného s módním průmyslem. Výroba se 

sem z vyspělých zemí přestěhovala kvůli velmi levné pracovní síle. Kvůli režimům v těchto 

rozvojových zemích se velmi obtížně vymáhají pracovní práva. Pracujícím lidem se tam 

nedostává záruk bezpečnosti práce a ochrany zdraví a životního prostředí, protože často ani 

nejsou legislativně zakotvená. I kvůli velkému počtu pracovníků, nejsou zahraniční 

dodavatelé schopni v rozvojových zemích kontrolovat a zaručit se za dodržování sociálních 

práv a environmentálních norem. Vedle tak velkého objemu vyrobeného textilu vzniká i 

příslušně velké množství odpadu. Problémem je také nízká kvalita oblečení a rychlé střídání 

mód v oblékání. Velké množství použitého a nemódního oblečení představuje rostoucí objem 

nevyužitých a neobnovitelných zdrojů surovin. Recykluje se jen část použitého oblečení. 

Způsobů jeho recyklace je málo. Buď ho nosí další lidé, nebo se oděvy využívají jako zdroj 
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pro výrobu nových textilních vláken. Většina nenošeného oblečení se vyhodí nebo zlikviduje 

ve spalovnách (Gabrielová 2010: 27-29).  

Oblečení a doplňky, které se daný člověk rozhodne nosit, vypovídají o jeho osobní etice 

a volbě. Dnes se mu dostává mnoho informací, a když chce informace o daném kusu (kde 

vznikl, kdo ho vyrobil, z čeho byl vytvořen) může je mít velmi snadno. Je třeba, aby si 

člověk, který módu nakupuje, uvědomil, že je třeba brát ohled nejen na ekonomickou, ale i 

environmentální stránku oblečení (Jones, Rushton 2006: 4-5) 

 Enviromentálně uvědomělí lidé se snaží v oblasti módy změnit hodnoty a chování 

ostatních lidí. Spotřebitelé musí projevit zájem o etickou stránku nabízeného zboží. Prosazení 

udržitelnosti závisí jenom na poptávce. Jedině tak budou společnosti, které podnikají 

v oděvním průmyslu, brát tyto problémy vážně. Situace se ale začíná měnit. Některé velké 

oděvní značky už tento trend zaznamenaly. Začínají se starat o dobré jméno firmy. V tom jim 

pomůže brát ohled na životní prostředí a etickou stránku výroby. Začaly se vyrábět kolekce 

oblečení, které je vyrobené z biobavlny. Firmy investují do zelených projektů a recyklace 

výrobků (Gabrielová 2010: 31). 

 Žijeme v konzumní společnosti, a tudíž je těžké odolávat svodům radosti ze spotřeby. 

I při významném prosazení uvědomělé spotřeby nemusí dojít ke snížení nebo alespoň 

zastavení růstu spotřeby. Existuje však i nespotřební chování. Pokud má jedinec vůli stát se 

skromnějším, může zvolit princip záměrného snížení spotřeby či také záměrné skromnosti. 

Pokud má jedinec citový vztah k věcem, je pravděpodobnější, že se k nim bude chovat 

opatrněji, a tak snadno je nenahradí novými. Bude se snažit je spravit, když budou rozbité. 

Pro životní prostředí je užitečnou činností také přetváření kousků nakoupených v second-

handech nejen do nového oblečení. Lze z nich vytvářet i tašky nebo brože. Recyklovat se dá i 

jinak. Například výrobou šperků z všemožných předmětů a součástek, které původně sloužily 

k jinému účelu. Mezi další způsoby, jak ulehčit životnímu prostředí patří také využívání 

půjčoven (většinou společenského) oblečení a sdílení oblečení mezi přáteli či členy rodiny. 

V neposlední řadě musí mít člověk, který se chce oblékat v souladu s ekologickými pravidly, 

na paměti, že je třeba se dobře starat a prát oblečení, jež nám už v šatníku visí. Doporučuje se 

prát oděvy s ekologickými prostředky na nižší teplotu, prádlo sušit volně na vzduchu a snažit 

se omezit žehlení. Pokud je oblečení již opotřebované, může se dát do sběrného kontejneru, 

odkud putuje na charitu. Stále více módních návrhářů se snaží začlenit do svých módních 

invencí i ohled k životnímu prostředí. Pracují s biomateriály nebo využívají i jiné recyklační 

možností. Ekomódě se věnují nezávislí a ne tolik známí návrháři jako například Mark Liu, 

Gary Harwey, Junky Styling, Naui Ollin nebo Kate Fletcher. Environmentální problémy však 
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začínají zajímat i významný módní dům jako je Gucci. Vedení této firmy zveřejnilo v červnu 

2010 svůj vlastní ekologický program, v němž deklaruje, že hodlá snížit množství plastového 

odpadu, papíru, emisí CO
2
 a benzínu. Chtějí zmenšit zátěž, která vzniká při produkci, provozu 

a prodeji. Nákupní tašky v obchodech Gucci splňují standardy FSC
8
. Pověst luxusu a kvality 

již dnes nemusí stačit k zachování dobrého jména. Zelený marketing získává stále větší 

význam. Mezi slavné a uznávané módní návrhářky patří Stellu McCartney. U ní je ze všech 

nejvíce vidět, že má zájem o etické hodnoty a stále více je začleňuje do své tvorby. Navrhla 

například celou kolekci pro děti z bio bavlny (Gabrielová 2010: 36- 46). 

2.5.3.2 Second-hand  
 

Jak již bylo zmíněno výše, jsou second-handy velmi příznivé pro životní prostředí. Díky 

tomu, že se jedná o oblečení z „druhé ruky“, je velmi výhodné i z hlediska financí. Není proto 

divu, že se second-handy těší takové oblibě. S nízkými náklady se zde člověk, který má vkus 

a cit pro módu, může obléknout, tak že jeho okolí nepozná, že má na sobě použité oblečení.  

 U nás se tento druh obchodů objevil na počátku devadesátých let. Na české 

posttotalitní poměry byla nabídka sice již nošeného, ale stále luxusního zboží, velmi lákavá a 

dokázala přilákat mnoho zákazníků. I když se předpokládalo, že second-handy jsou jenom 

přechodnou záležitostí, mělo se za to, že až se zvýší životní úrovně obyvatel a rozšíří síť a 

nabídka obchodů, second-handy zmizí z trhu. Existují však i dnes a nakupují v nich i mladí 

lidé. K nákupům mají stále své důvody. Nejde o nedostatek, ale o využití zajímavých 

možností k nákupu. Nejde vždy jen o ušetření peněz. V second-handech je oblečení, které na 

našem trhu být nemusí, protože se často dováží ze zahraničí. Nejčastěji z Velké Británie. 

V tomto typu obchodů nakupují tedy i ti, kteří hledají výjimečnost. Ekologická stránka 

nákupu už pro ně může být jenom přidanou hodnotou. Do second-handů chodí nejčastěji ženy 

ze střední vrstvy. Nejsou to však obchody pro každého. Někdo jejich použité zboží považuje 

za něco nehygienického, a proto v nich nenakupují (Lukašíková 2009: 20).  

 Ti, kteří tyto zábrany překonají, mohou velmi levně uspokojit své módní a skryté 

lovecké vášně. Objevit totiž v “sekáči“ nebo na “blešáku”
9
 zajímavý a přitom levný kousek je 

oceňovaným výkonem. Lidé, kteří takto nakupují, ovšem nezavrhují ani konfekci nebo 

značkových věcí. Současným trendem, jenž trvá již několik let, je totiž kombinovat použité 

                                                
8 FSC je mezinárodní certifikační systém, jehož cílem je environmentálně odpovědné, sociálně a ekonomicky 

přínosné obhospodařování lesů celého světa ( http://www.czechfsc.cz/faq/co-to-je-fsc-.html, staženo 26.6.2013).  
9 Na tzv. bleších trhách lidé prodávají nebo i vyměňují své přebytky. Sortiment nabízeného je skutečně 

všehochuť. Bleší trhy mají tradici i velkou oblibu zejména v zahraničí, nicméně organizují se také řadu let i u 

nás. 
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oděvy s novými, trendovými, třeba i značkovými modely. Módní společnost nevnímá použité 

a obnošené zboží jako něco degradujícího. Dělají to tak i slavné modelky a módní ikony 

(Gabrielová 2010: 61). 

 Second-handový styl je produktem dnešní společnosti, která vyznává konzum jako 

novou víru. Tento styl je, podle Angely McRobbie, závislý na tvorbě přebytků zboží, jehož 

užitná hodnota ještě není vyčerpána, když jej jeho první majitelé již nechtějí. Zboží je znovu 

oživeno a vstupuje do kruhu spotřeby. Trh se zbožím z druhé ruky může přijmout téměř 

jakékoli zboží, jedinou výjimku představuje jídlo (McRobbie 1997: 133). 

2.5.3.3 Vintage 
 

Oblékání ve stylu vintage se do módních kruhů dostalo v 90. létech minulého století. 

Zpravidla se týká oblečení, které je minimálně třicet let staré. Časově se ale toto označení 

používá pro oděvy, které jsou vyrobené mezi léty 1920 až 1980.  Vintage modely jsou 

především staré kousky, jež pocházejí ze slavných módních domů. Pak se ale toto označení 

vžilo obecně jakékoli dobové oděvy běžného nošení. Cena vintage modelů je často vyšší než 

u nového oblečení. Vintage oblečení se nekupuje jen ve specializovaných obchodech se 

značkovými vintage kousky, ale velký výběr poskytují i obyčejné skříně babiček či dokonce 

matek. (Gabrielová 2010: 62)  

 Styl vintage je někdy zaměňován se stylem „retro“
10

 a „second-hand“ oblečením. 

Nezřídka se stává, že si jedinec koupí kus oblečení z minulé sezóny v obchodě „second-hand“ 

a sloučí ho se starým i novým oblečením a myslí si, že je oblečen ve stylu „vintage“. Jiným 

případem je používání starých kusů oblečení, ale zároveň neznalost konceptu vintage 

oblékání. Vintage je, z hlediska konceptu Gillese Lipovetského, módní jev, který originálním 

způsobem spojuje konformizmus s principem lidské individuality a který využívá oděv a 

doplňky k dosažení kulturní hodnoty novosti. Vintage poskytuje prostor pro svobodné 

vyjádření identity a zároveň umožňuje sociální identifikaci. Žádoucí novost je tedy paradoxně 

dosahovaná paradoxně díky předmětům z minulosti (Hochmutová 2011: 70-71). 

2.5.3.4 (Handmade) Ruční práce – seberealizace a kreativita  
 

Handmade neboli ruční práce se na sklonku desetiletí třetího tisíciletí stala mantrou módního 

světa. Důvodem také byla ekonomická situace. Krize výrazně nepoznamenala modelové 

                                                
10 „Retro“ oblečení je nové oblečení, které napodobuje a vrací se k oděvním stylům minulosti (Jonas 2008: 60) 
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domy a společnosti s dlouholetou tradicí, jako jsou Louis Vuitton, Hermés nebo Burberry. 

V současné době ale není aktuální pouze ekonomická krize, ale také krize hodnot, identity 

člověka a životní perspektivy. Záchranou módy tedy je, že se upíná k tradici a k úctě 

k řemeslu, v němž je přidanou hodnotou jedinečnost a seberealizace řemeslníka, který pracuje 

pomocí inteligence své hlavy v kombinaci s šikovnýma rukama. Kultura ruční práce 

zhodnocuje řemeslníka, jenž je poučen minulostí, kterou zároveň umí přizpůsobit současnosti. 

Masová konzumní společnost se začala probouzet (Máchalová 2012: 150). 

Co se týče výroby módy, je paradoxem, že její růst a spotřeba nepříznivě ovlivňuje 

environmentální prostředí, protože žije z levné pracovní síly lidí, i když jsou lidské ruce pro 

její výrobu stále zásadní. Ve vyspělých zemích je ale právě lidská práce jedním z nejdražších 

výrobních prostředků. Tvůrčí práce a řemeslný um je naopak ceněnou komoditou. Osobitost, 

talent a originalita jsou zbraněmi proti masovému levnému zboží, za kterým ale paradoxně 

stojí v určité podobě také ruční výroba. (Gabrielová 2010: 62)  

 Na oblibě ručních tvůrčích prací, ale také na jejich proměně, se v posledních dvou 

letech u nás výrazně podepsal jeden internetový projekt – Fler. Jedná se o otevřený prodejní 

server, kde své rukodělné výrobky může prodávat téměř kdokoli. Své výrobky zde nabízejí 

umělci, zavedení designéři, zavedení řemeslníci ovládající tradiční či ruční řemesla, kteří 

původně své zboží nabízeli na trzích a jarmarcích, ale také a především právě domácí tvůrce. 

Většina z prodejců se tímto prodejem také neuživí, ale právě možnost své výrobky někde 

prezentovat a prodávat je neustálou stimulací k tvůrčí seberealizaci. Zákazníci Fleru se pro 

koupi výrobku rozhodují zejména z důvodu, že poskytuje něco, co v běžných obchodech 

nelze koupit – originalitu, invenci a lidský prvek. (Gabrielová 2010: 64-65). Hlavní motiv 

vzniku projektu vyjádřil nejlépe jeho autor Jiří Kubeš. V rozhovoru uvedl, že chce 

zpopularizovat umění, kreativitu a řemeslo v ČR. „Chci, aby si lidé stále více a více oblíbili 

ručně vytvářené výrobky, módu, design. Aby viděli, že v tomto zboží je „duše“ a ukázali záda 

masově produkovaným výrobkům. Věřím, že mimo to, že tím podpoří místní drobné 

podnikatele, tak budou mít také větší radost z toho, co si zakoupili.“ [Malý 2009] 

Obliba rukodělných výrobků v České republice následuje celosvětový trend a jak již 

bylo řečeno, oblibu „ručních pracích“ podpořila také hospodářská krize. Lidé, které by to 

dříve nenapadlo, začali pěstovat zeleninu na zahradních dvorcích. V ekonomických 

časopisech se dozvídali způsoby, jak ušetřit. Kromě zahradnických potřeb stoupl prodej šicích 

strojů a mnohé obchodní domy opět zavedly oddělení šicích potřeb. Oblibu si získaly, ještě 

nedávno staromódní a přežité, kurzy a workshopy šití a kreativního tvoření. Znovu se otevřely 

dokonce opravny oděvů. (Máchalová 2012: 146) 
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2.5.3.5 Módní trhy 
 

Trhy, které nabízejí tvorbu autorů ručních pracích, se objevily přibližně ve stejné době jako 

trhy farmářské poprvé v roce 2007 a jejich obliba neustále roste. Paralela oblíbenosti módních 

trhů a farmářských trhů není náhodná. U obou typů trhů můžeme pozorovat podobné důvody 

pro jejich vznik.  

 Tržiště byla důležitou součástí měst samozřejmě již dávno v minulosti, ale s nástupem 

supermarketů a hypermarketů se jejich důležitost snížila, až v mnohých městech zanikla úplně 

nebo se na nich místo farmářských produktů začalo prodávat čínské oblečení. Lidé začali 

ztrácet kontakt s výrobci místních produktů a ti často museli svoji činnost ukončit. Od 90. let 

vznikají po celém světě hnutí pro podporu lokálních potravin
11

, která jsou reakcí na 

narůstající globalizaci světového trhu s potravinami. V potravinářském průmyslu světového 

formátu dominují nadnárodní korporace a z potravin se stala komodita jako každá jiná. 

Zemědělství je čím dál více industrializované, a tak se klade důraz hlavně na efektivitu, což je 

spojené s extrémním nárůstem chemikálií v zemědělské výrobě.  S rozvojem podpory 

lokálních potravin se spotřebitel může opět dozvědět o původu jídla i o způsobu, jakým 

vzniklo. Zákazníci mají čerstvé potraviny, farmáři zase místního spotřebitele a tímto 

způsobem dochází i k podpoře regionální ekonomiky. Obchod na farmářských tržištích je 

z environmentálního hlediska příznivý, neboť lokální potraviny se nemusí dovážet z velkých 

vzdáleností. Zájem o produkty z farmářských trhů je podporován zvýšenou pozorností 

k ekologii a k tomu, co vlastně jíme. Proto v roce 2007 začala občanská sdružení Archetyp a 

Nadace Partnerství vyjednávat se zastupiteli města Prahy, aby se mohla i v České republice 

konat farmářská tržiště, jako i jinde ve světě. První farmářské trhy se konaly 20. března téhož 

roku na tzv. Kulaťáku (Nováková 2010: 7-8). 

 Myšlenku projektu Prague Free Fashion Weekend popisují jeho autoři na svých 

webových stránkách
12

: Nápad vznikl v roce 2006 pod s heslem “Ignorujte konfekci!” První 

PFFW se uskutečnil v dubnu 2006 a ukázal, že lidé mají o tyto akce zájem. Ten se opakoval 

hned v prosinci téhož roku, kdy se konal druhý PFFW. V roce 2009 byla akce přejmenována 

na CODE: MODE. V prostředí opuštěné průmyslové haly se tak konal festival ve stylu Free 

fashion weekend - již zavedených přehlídek alternativní módy v Berlíně nebo v Barceloně. 

Pořadatelé akce CODE: MODE chtěli rozšířit povědomí o tom, co je nezávislá módní tvorba a 

                                                
11 Potraviny vypěstované co nejblíže spotřebiteli. Není stanoveno, zda to znamená, že jsou pěstovány v rámci 

regionu, kraje nebo třeba státu. (Nováková 2010) 
12 http://codemode.cz/about-codemode/ (staženo: 3.3.2012) 
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zároveň posílit samotnou komunitu návrhářů alternativní módy. CODE: MODE se rok od 

roku stávalo větší událostí. Poslední ročník neotřelého a progresivního CODE: MODE se 

konal v dubnu 2012. Několik tisíc návštěvníků během víkendu vidělo originální díla od více 

než 130 návrhářů.  

 Dalo by se říci, že jak pro módní, tak pro farmářské trhy platí to, co je napsáno na 

webových stránkách Farmářské tržiště: „Dnes navštěvují tržiště stovky a tisíce spotřebitelů. 

Pro nás je důležité, že FT existují a že dávají práci lidem žijícím obvykle mimo město a 

umožňují jim bez velkých nákladů realizovat přímý prodej za přiměřené ceny, bez 

zprostředkování obchodníkem. Lidem ve městě naopak přinášejí možnost nakoupit od 

prvovýrobců čerstvé a kvalitní lokální potraviny, setkat se s pěstitelem nebo výrobcem a díky 

přímému kontaktu spoluvytvářet a ovlivnit nabídku na trhu. Nakupování na trzích není sterilní 

záležitost, je to společenské setkání. Trhy přinášejí naději a soběstačnost zemědělským 

rodinám nebo malým kvalitním výrobcům, možnost uplatnit se v segmentu trhu, když ve 

většinovém systému obchodních řetězců pro ně nebývá místo. Trhy udržují přirozenou 

lidskou kreativitu nebo naopak tradice a dovednosti vznikající po celé generace.“
13

 

2.6 Exkurz: Alternativní móda 
 

Pro oblast módy, kterou se budu zabývat ve výzkumné sondě, používám pojem alternativní. 

Je to sice oblast, která spadá do dnešního demokratického pojetí módy, ale i přesto pro tento 

druh volím adjektivum „alternativní“. Chápu ji tak, že je upozaděná konfekční módou a není 

tak vidět jako haute couture.  

 Je ale třeba zmínit, že už minulosti existovaly různé odchylky od hlavního proudu 

módy, které se také daly označit jako „alternativní móda“. Od poloviny 19. století existoval 

současně s „vládnoucím“ módním stylem i další styl, který Diana Crane považuje za 

alternativní. Tento alternativní módní styl měl v sobě mnoho prvků propůjčených z mužského 

oblečení (jako například kravaty, mužské klobouky, saka, vesty a pánské pláště). Tyto prvky 

však byly nošeny pouze s kusy dámského módního oděvu. Tento alternativní módní styl 

vznikl v Paříži, ale velký vliv měl také v Anglii. Nejvíce nošena byla pánská kravata a na 

ženách v polovině 19. století budila rozruch. Koncem století se stužkové vázanky na krk, 

které nosily ženy všech společenských tříd, staly společensky přípustnými. Klobouky-

cylindry začaly ženy nosit k jízdě na koni ve 30. letech 19. století. Nejvíce populární byly 

slaměné klobouky, které se začaly nosit v 60. letech 19. století. Tento alternativní styl 

                                                
13 http://www.farmarsketrziste.cz/menu/o-nas (3.3.2012) 
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představoval symbolickou výpověď o společenském postavení ženy, které propukaly po celé 

devatenácté století. Po první světové válce se rozdíl mezi alternativním stylem a dominantním 

stylem zmenšil. Během 30. let 20. století nosily Francouzsky ze středních a vyšších tříd 

kalhoty v rekreačních střediscích. Ve městech se ale začaly nosit až během druhé světové 

války, protože byl nedostatek oblečení. V Anglii, podobně jako v USA, byly kalhoty střední 

třídou přejaty až v šedesátých letech. Obchodní kostým s krátkou sukní se objevil ve 20. 

letech 20. století a od té doby zůstal skoro beze změny (Crane 2002: 100-106). 

 O „mimomódních“ tendencích se dá hovořit i v českém prostředí, protože i v něm se v 

19. ale i 20. století vyskytovaly alternativní či antimódní kreace. V předválečné době se 

někteří z řad inteligence pokoušeli vymezit vůči „neopodstatněným“ módním změnám a 

vadilo jim také přejímání cizích vzorů. Tato nálada panovala také za „doby funkcionalismu“, 

kdy vznikly originální návrhy pro dámský šatník od Boženy Rothmayerové-Hornekové. Tato 

učitelka krajky a módy vytvořila pro výstavu Civilizovaná žena, která byla uspořádána v Brně 

na přelomu roku 1929 a 1930, garderobu, která se skládala výhradně z kalhotového oblečení 

pro mnoho společenských příležitostí, čímž obohatila českou i evropskou oděvní kulturu 

první poloviny 20. století. Tímto jedinečným konceptem maskulinního oblečení pro ženy 

předběhla dobu minimálně o čtyřicet let. (Jarošová, Kybalová 2002: 5) 
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3. Empirická část  

3.1 Metoda výzkumu 
 

Cílem výzkumné sondy bylo popsat určitý trend, především z pohledu respondentek a snaha 

zasadit ho do kontextu současné společnosti. Tento fenomén se v České republice objevil před 

pár lety, zhruba ve stejné době jako se začaly konat farmářské trhy. Tímto trendem je, že 

někteří lidé vyrábějí vlastní alternativní módu a šperky a účastní se módních trhů, kde svoje 

výrobky prodávají. V tomto fenoménu může hrát roli snaha o návrat k lokálnímu, které se 

vlivem globalizace v postmoderním světě vzdálilo. Vzhledem k postmoderní době a jejímu 

důrazu na individuálního jedince, lze předpokládat, že tito lidé vyrábějí vlastní šperky a módu 

z toho důvodu, aby se seberealizovali a využili vlastní kreativitu. V mé diplomové práci jsem 

se pokusila zjistit, zda existuje souvislost mezi zkušeností 40 let komunismu a velkou oblibou 

tvorby alternativní módy. Zajímalo mě také, zda existuje vztah mezi oblibou tvorby 

alternativní módy a tím, že respondentky v dětství viděly, že oděvy a módní doplňky se dají 

tvořit v domácích podmínkách.  

3.2 Cíl výzkumu  
 

Vedle popisu činnosti respondentek a jejich motivací, bylo hlavní výzkumnou otázkou, jak 

respondentky, jako tvůrkyně a prodejkyně alternativní módy, vidí svoje místo v současném 

světě módy. Dále mě zajímalo, jak reflektují módu jako pojem i z hlediska historie, kde berou 

inspiraci či zda sebe řadí do nějaké subkultury nebo se považují za nezávislé.   

3.3 Metoda sběru dat 
 

Tyto výzkumné otázky jsem se snažila zodpovědět prostřednictvím kvalitativního výzkumu.  

Pro svůj výzkum jsem zvolila kvalitativní dotazování, které mi umožňuje zaměřit se na 

pochopení významu. Jeho aplikace spočívá v hledání témat a motivů, nikoli četností jako u 

kvantitativní analýzy dat. V kvalitativním výzkumu jde o takovou interpretaci, která nabídne 

data přečtení nějakým novým, ale zároveň relevantním způsobem. (Konopásek 1997: 25)  

 Metodou sběru dat bylo dotazování, konkrétně polostrukturované rozhovory – tedy 

rozhovory pomocí návodu. Návodem k rozhovoru je seznam otázek, které je nutné v rámci 

interview položit. Je na tazateli, jakým způsobem a v jakém pořadí se bude respondenta ptát. 

Je však důležité, aby se dostalo na všechna důležitá témata, která pomohou porozumět 
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danému problému. Návod polostrukturovaných rozhovorů zajistí, že tazatel nezapomene na 

něco důležitého a zároveň mu dává volnost přizpůsobovat pokládání otázek respondentovi 

podle situace, aniž by došlo k výraznějšímu odchýlení od důležitých témat. Zároveň má však 

dotazovaný možnost uplatnit vlastní perspektivy a zkušenosti. Rozhovor s návodem, díky 

strukturovanějšímu obsahu, ulehčuje tazateli možnost srovnání. (Hendl 2005: 174)  

 

 Při výběru respondentů jsem zvolila nepravděpodobnostní typ výběru. Prováděla jsem 

rozhovory s účastnicemi trhů s alternativní módou. Dalším kritériem výběru respondentek a 

respondentů bude to, že respondenti musí být lidé, kteří nemají vzdělání, které je zaměřené na 

výrobu oděvů nebo šperku. Jde o to, aby byli vybráni respondenti, kteří nemají vzdělanostní 

předpoklad pro tuto oblast tvoření. Nicméně jejich výrobky nesměly na první pohled vypadat 

tak, že je snadné si je vyrobit doma. Takové výrobky mají na trzích větší úspěch, a proto se i 

můj výběr respondentek orientoval částečně i podle toho, jak jsou na trzích úspěšné. První 

respondentkou byla spolužačka. Další respondentky jsem získávala metodou sněhové koule 

nebo osobním seznámením na nějakém z trhů.  Výzkumná sonda zahrnuje rozhovory s 12 

respondentkami. Tato oblast lidského tvoření je výrazně feminizovaná. Muži se zde vyskytují 

jen velmi zřídka, proto v mém vzorku žádný muž dotazován nebyl.  

 Všechny respondentky, které jsem kontaktovala, jsem před rozhovorem informovala o 

důvodu rozhovoru. Sdělila jsem jim, že od nich potřebuji získat informace potřebné pro mou 

diplomovou práci. Před souhlasem k uskutečnění rozhovorů jsem respondentky seznámila 

s tematickými okruhy otázek.  

 Krátce před uskutečněním rozhovoru jsem se respondentek ještě jednou zeptala, zda 

souhlasí s provedením a nahráním rozhovoru s nimi. Nastínila jsem jim osnovu rozhovoru.  

Upozornila jsem je na to, že rozhovor mohou kdykoliv ukončit. Slíbila jsem jim, že bude 

zachována jejich anonymita a odpovědi budou použity pouze pro účely mé diplomové práce. 

Nicméně pro lepší představení tvorby respondentek jsem nakonec usoudila, že bude třeba dát 

do přílohy k diplomové práci i ukázky fotografií jejich tvorby. Všechny respondentky 

dodatečně ústní dohodou svolily, aby byla na fotografiích zveřejněna jejich tvorba a ve 

výzkumné práci vystupovaly pod jménem vlastní značky. Tímto byla anonymita z části 

porušena, ale ani jedna respondentka s tím neměla problém. Naopak to mnohé braly jako 

dobrou případnou reklamu. 

 Rozhovory byly uskutečněny v období od března 2012 do září roku 2012 a probíhaly 

na respondentkami zvolených místech, aby respondentky měly co nejpříjemnější podmínky 

pro rozhovor. Každý rozhovor trval 30 až 50 minut. Otázky v rozhovorech byly koncipovány 
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tak, aby respondentky dostaly prostor pro vlastní připomínky a zároveň byly zodpovězeny 

výzkumné otázky. Obsah rozhovorů byl nahrán na záznamové médium. Rozhovory proběhly 

bez větších komplikací. Všechny respondentky se chovaly přátelsky a ochotně odpovídaly na 

všechny položené otázky.   

3.4 Zpracování dat 
 

Můj analytický postup se skládal ze tří základních kroků. Prvním krokem bylo sestavení 

seznamu pomocných otázek k rozhovorům. Druhým krokem byl sběr dat pomocí rozhovorů a 

třetí krok spočíval v přepisu dat.  Po těchto základních krocích následovala samotná analýza 

získaných a přepsaných dat. 

Analýzu dat jsem prováděla tak, že jsem je segmentovala, tedy rozčlenila přepsané 

rozhovory na jednotky, které reflektovaly určitá témata. Tyto jednotky jsem pak označovala 

kódy, které mi pomohly roztřídit a popsat obsah tematických jednotek. Zároveň s kódováním 

jsem také prováděla poznámkování, které mi pomohlo k integraci a interpretaci získaných dat. 

Kódování jsem prováděla primárně formou otevřeného kódování. Otevřené kódy se 

vytvářejí induktivně, tedy během analýzy dat. Tím, že jsem text rozčleňovala a označovala 

kódy, jsem mohla v textu hledat pravidelnosti a na jejich základě udělat porovnání. Kódování 

mi tak pomohlo dosáhnout důslednějšího porozumění textu (Hendl 2007: 165). 

 

Na základě analýzy jsem vytvořila dílčí otázky, jejichž zodpovězení mi pomohlo 

odpovědět na výzkumnou otázku. Jedná se o tyto otázky: 

 

- Jaké jsou osobní motivace respondentek k tvorbě a jejímu prodeji? 

- Jak respondentky identifikují samy sebe i ostatní tvůrce? 

- Jak respondentky identifikují své zákazníky? 

- Jak respondentky reflektují původ, postupy a zdroje inspirace vlastní tvorby? 

- Jak respondentky hodnotí celkový přínos jejich tvorby? 

- Jak respondentky reflektují historii a módu před rokem 1989? 

- Jak respondentky reflektují historii a módu po roce 1989? 

(Přesné znění dotazníku viz Příloha č. 2)  

 

Rozhovory jsem začínala otázkami na nějaké základní informace o respondentech. Zajímal 

mě věk, vzdělání a záliby. Další otázky byly zaměřeny na důvody a motivace k tvorbě a na 
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tvorbu samu o sobě. Jak hodnotí své postavení mezi tvůrci a jak reflektují ostatní tvůrce, ať už 

doma nebo i v zahraničí. Zajímalo mě, jak reflektují současnou módu, včetně té alternativní. 

Poslední část otázek se zabývala tím, jak respondentky reflektují módu v minulosti. Zajímalo 

mne, zda vidí souvislost mezi současnou oblibou alternativní módy a pro Českou republiku 

specifickou historickou zkušeností. Nejprve jsem po respondentkách chtěla, aby posoudily 

dobu z historického hlediska a pak z hlediska módy. Období jsem rozdělila rokem 1989. Ptala 

jsem se, jak respondentky vnímají dobu před Sametovou revolucí. Většina respondentek tuto 

dobu nezažila nebo byly malými dětmi, proto jsem dodávala, že ji mohou posuzovat i 

prostřednictvím cizích vzpomínek a vyprávění. Porevoluční dobu již mohly zhodnotit ze své 

vlastní pozice.  

 V závěru respondentky dostaly také prostor, aby k rozhovoru dodaly své vlastní 

podněty, které je mohly během rozhovoru napadnout. Většina respondentek této možnosti ale 

nevyužila. To by mohlo signalizovat, že daným způsobem sestavený seznam otázek byl 

vyčerpávající a nebylo nic vynecháno.  

Při výzkumu bylo důležité dbát také na vysokou míru reflexivity a vyvarovat se 

hodnotících soudů. Pokud bych se měla vymezit z pozice výzkumníka, tak bych chtěla sdělit, 

že chovám velké sympatie k alternativní módě a tvorbě jako takové. Dokonce není vyloučeno, 

že se nezačnu této činnosti také věnovat, proto musím velmi důrazně dbát na to, aby si 

zachovala nehodnotící pozici. 

4. Prezentace výsledků výzkumné sondy 

4.1 Charakteristika respondentek 
 

Rozhovory byly provedeny s 12 respondentkami. Respondentky byly ve věkovém rozmezí 22 

až 34 let a měly různě dosažený stupeň vzdělání. Deset respondentek mělo úplné 

vysokoškolské vzdělání, jedna měla vyšší odborné vzdělání a další měla střední školu. Abych 

nastínila vybraný vzorek respondentek, popíšu krátce něco o každé z nich. Respondentky 

budou v mé diplomové práci vystupovat pod jménem své značky. Popis bude strukturován 

podle toho, jak probíhal sběr rozhovorů. 
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PM Design 

První respondentka tvoří pod značkou PM Design. Je jí 26 let a studuje antropologii a 

filosofii. Mezi její záliby patří četba, filosofie, umění a kultura obecně. Zajímá se také o módu 

a samozřejmě o výrobu různých šperků. Vyrábí brože a náušnice. Navrhuje vlastní grafický 

design, který pak lepí na vlastnoručně vyráběné kovové destičky ve tvaru čtverce a zalívá 

křišťálovou pryskyřicí. Na špercích ztvárňuje mimo jiné obličeje známých literátů, filosofů 

nebo umělců (např. Karla Marxe nebo Ladislava Klímy). Její zákazníci a zákaznice tak podle 

ní mohou vyjádřit prostřednictvím šperku svůj myšlenkový názor a poodhalit něco ze své 

osobnosti.   

 

Jane Bond 

Respondentce, tvořící pod značkou Jane Bond, je 30 let a vystudovala vysokou školu se 

zaměřením na PR a mediální komunikaci. Její největší zálibou je její práce a také cestování. 

Respondentka je v tvorbě šperků tak úspěšná, že se výroba vlasových ozdob (čelenek a 

klobouků) stala jejím hlavním zaměstnáním. Odrazovým můstkem jí byl trh s alternativní 

módou CODE: MODE. Chodí za ní zákaznice, které chtějí svým modelům dodat glanc a 

nebojí se být trochu extravagantní. Vlasové ozdoby momentálně nejsou typickým kouskem 

v šatníku, proto jejich autorka často bojuje se strachem žen být vidět. Se svými výrobky už 

moc nejezdí mimo Prahu, protože v ní má největší klientelu.  

 

Deers 

Značka Deers je zaměřena na tvorbu šperků ve tvaru jelena. Jejich autorce je 34 a má 

vystudovanou školu se zaměřením na fotografii a nová média. I když je autorka těchto šperků 

úspěšná, není tvorba její jedinou prací. Zároveň se živí focením a dělá módní redaktorku 

v módním časopise. Respondentka se zajímá o módu, design a umění. Vyrábět šperky ve 

tvaru jelínků začala díky spolupráci s produkční agenturou. Každý šperk je originál. Každý 

jelínek má svoje jméno, náhradní díly a může mít podobu brože, čelenky, náušnice, kabelky i 

prstýnky. Jelínci se stali fenoménem a jsou to výrobky, které jsou z nezávislé módy nejvíce 

vidět.  

 

V.Y.P. Design 

Respondentka, která tvoří pod značkou V.Y.P. Design, má vysokou školu zaměřenou na 

psychologii a religionistiku. Je jí 34 let a zajímá se o módu, sport a hudbu – zpívá v kapele. 

Vyrábí různé šperky, při jejichž výrobě využívá recyklaci. Vyrábí brože a náušnice z PET 
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lahví a z chirurgické oceli. Pracuje s plexisklem nebo s křišťálovou pryskyřicí. Respondentka 

začala tvořit, když byla na rizikovém těhotenství, díky kterému prý získala čas na přemýšlení 

o tom, co by chtěla v životě dělat. Tvoří různorodé šperky, jelikož ji nebaví dělat jednotvárné 

věci.  

 

To potěší 

To potěší. Tak se jmenuje značka, pod kterou tvoří 22letá respondentka. Momentálně studuje 

grafický design na vysoké škole. Respondentka vytváří šperky různé šperky z polymerové 

hmoty. Kromě toho navrhuje oblečení, které si pak nechává ušít a prodává je ve vlastním 

obchodě. Ten se jmenuje stejně jako její značka. Respondentka patří mezi ty úspěšnější, ale 

přesto nemůže říci, že by se svou tvorbou uživila zcela. Vytváří tedy širokou škálu šperků 

z polymerové hmoty. Jsou to náušnice a náhrdelníky na běžné nošení, ale i velké 

extravagantní náhrdelníky. Oblečení vyrábí nejraději variabilní, například variabilní šaty nebo 

trička.  

 

rePETe 

Respondentka, tvoří pod značkou rePETe, má doktorát z antropologie a antropologií se i živí. 

Mimo antropologie ji baví cestování, zahradničení a tai-či. Respondentce je 32 let a vytváří 

šperky z PET lahví, protože ji baví recyklace a restaurování. Z plastu vyrábí náušnice, 

náramky, manžetové knoflíčky brože nebo čelenky. S plastem pracuje tak, že používá 

techniku skládání origami. Plast je pro ni zajímavý materiál, který má čistý tvar a obrovský 

potenciál. Respondentka začala tvořit s plastem také proto, že byla velmi nespokojená, jak 

s ním jiní tvůrci pracují. Sama se snaží, aby šperky z plastu byly stylově čistější a 

propracovanější.  

 

Tik Tak Jinak 

Sedmá respondentka má vystudovanou střední ekonomickou školu a její 33 let. V současné 

době pracuje pro neziskovou organizaci. Vyrábí steampunkové
14

 šperky, tzn. šperky ze 

starých hodinek, budíků, elektrosoučástek atd. K výrobě tohoto typu šperků se dostala přes 

                                                
14 Anglické slovo steampunk se skládá vlastně ze dvou slov. První slovo „steam“ znamená páru, druhé slovo 

„punk“ skoro není třeba vysvětlovat. Můžeme ho definovat např. jako něco, co se vymyká všeobecně 

přijímanému standardu. .. Steampunk je podžánr sci-fi či fantasy. Název, vzniklý v 80. letech 20. století, 

odkazuje na kyberpunk, jako žánr sci-fi zaměřený na technologie, přesněji řečeno popisuje společnost a 

technologie založené na páře jako hlavním zdroji energie, která charakterizuje technologie, tvořící kulisy děl 

tohoto žánru. Steampunkové šperky jsou plné ozubených koleček a součástek nejrůznějších přístrojů. 

zdroj: http://www.fler.cz/magazin/fenomen-zvany-steampunk-462   
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svoji další zálibu, četbu vědecko-fantastický knih. Vyrábět šperky podle svých představ 

začala ale hlavně proto, že ji nestačila nabídka na trhu.  

 

Stella Bella 

Respondentce, která tvoří pod značkou Stella Bella, je 26 let a vystudovala personalistiku na 

Vyšší odborné škole a andragogiku na vysoké škole. Respondentka nemá jediné zaměstnání. 

Pracuje jako asistentka u módní návrhářky, dělá marketingové výzkumy a věnuje se své 

tvorbě. Vytváří šperky z úpletu, tedy náhrdelníky, pásky a náramky. Respondentka má ráda 

techniku úpletu, protože je to tzv. „čistá tvorba“, není v ní třeba nějakých speciálních nástrojů. 

Navíc mají úpletové šperky nízké náklady na výrobu.  

 

Schmucig 

Pod značkou Schmucig tvoří další respondentka, které je 28 let a vystudovala bakalářský 

program s názvem Blízkovýchodní studia a magisterský program Antropologie předního 

východu na Západočeské univerzitě v Plzni. Mezi její záliby patří především šperky, 

cestování, jazyky a tvorba obecně. Respondentka vyrábí náušnice, náhrdelníky a prstýnky. 

Nejčastěji pracuje s křišťálovou pryskyřicí, kde vytváří vlastní grafiku. Dále pracuje také 

s plexisklem. Výroba šperků je pro respondentku zaměstnáním na plný úvazek. Je dokonce 

majitelkou obchodu Schmucig FashionShop, kde prodává vlastní tvorbu i výrobky ostatních 

tvůrců alternativní módy.   

 

Pokojíček 

Další respondentka je ve své tvorbě také úspěšná. Je jí 31 let a má střední pedagogickou školu 

a titul magistry z kulturních dějin. Provozuje obchod s názvem Pokojíček s vlastní i cizí 

tvorbou. Svojí tvorbu ale respondentka prodává pod vlastním jménem (Marie Šťastná). 

Zaměřuje se na šperky z chirurgické oceli a skleněných korálků. Dále vyrábí sukně, topy, 

šaty, kalhoty a další doplňky. Mezi její záliby patří umění, literatura, výtvarné umění a 

kulturní dějiny.  

 

ve-ra 

Respondentka, tvořící pod značkou ve-ra, má vystudovanou obchodní akademii na střední 

škole a obor Podnikání a administrativa na České zemědělské univerzitě. Je jí 27 let a zabývá 

se šitým a vyšívaným šperkem. Veronika vyrábí náramky, náušnice nebo náhrdelníky z 

korálků. K výrobě šperků používá různé typy korálků. Tvorba šperků je pro respondentku 
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velkým koníčkem a částečně již i zaměstnáním. Mezi její záliby dále patří četba knih a 

procházky.  

 

TATE 

Poslední respondentka tvoří pod značkou TATE. Je jí 34 let a je diplomovanou zdravotní 

sestrou. Momentálně je na mateřské dovolené. Mezi její záliby patří tvorba v širokém spektru 

(výroba šperků, šití a malování) a různé sporty. Šije sukně a trička. Dále tvoří placky s vlastní 

grafikou. K současné tvorbě se dostala postupně. Nejprve začala dělat šperky z korálků, 

decoupage
15

 nebo šperky z křišťálové pryskyřice s grafickými motivy. Dříve šila i tašky, které 

pak zdobila vlastní malbou.  

4.2 Motivace respondentek  
 

V mé práci jsem se, mimo popisu činnosti respondentek, zabývala motivacemi, které je vedly 

k tvoření. Jednou z otázek proto byl dotaz na to, jak se jednotlivé respondentky k tvorbě 

dostaly.  

 Mnohé respondentky tvořily prakticky od dětství. Chodily do různých kurzů a kroužků 

nebo byly k tvoření vedeny doma. Dá se říci, že celkově mají velmi pozitivní vztah k ručním 

pracím. Jejich tvorba je pro ně dlouhodobě velkou zálibou, příjemným odreagováním i cestou 

z nudy. Pouze jedna respondentka uvedla, že se k tvorbě dostala náhodou, až když ji 

kamarádka vzala s sebou na kurz ručních prací a začalo ji to bavit.  

 Vývoj způsobů a intenzity tvoření je u mnoha respondentek podobný. Nejprve začaly 

vyrábět něco pro sebe, poté pro svoje kamarádky. Když měly jejich výrobky dobré ohlasy, 

zkusily svoje výrobky prodávat.  

  Zdrojem inspirace, impulsem snahy nebo motorem úspěchu, byl pro mnohé 

respondentky jeden z prvních větších trhů s alternativní módou CODE: MODE
16

. 

Respondentka, tvořící pod značkou Jane Bond, uvedla, že tento trh pro ni byl odrazovým 

můstkem.  

 

                                                
15 Decoupage, ubrousková technika nebo ubrousková metoda je dnes velmi oblíbenou výtvarnou technikou. Ze 

vzorů z ubrousků se dají vytvořit zajímavé vzory a kompozice, kterými můžete ozdobit prakticky všechno.  

Zdroj:http://www.vytvarnetechniky.cz/decoupage/ (staženo: 24.5.2012) 
16 http://codemode.cz/ (staženo: 30.3.2012) 
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 „Tak já jsem se asi před třemi čtyřmi roky seznámila právě na akci CODE:MODE 

s alternativní tvorbou českých návrhářů. Do tý doby mě vlastně nenapadlo, že někdo, kdo 

není z profese, by se tomu mohl věnovat…“
17

  

 

Respondentky, které tvoří nejdéle, začaly zhruba před čtyřmi roky. V průměru se ale tvorbě 

alternativní módy věnují dva až tři roky. Názor na to, proč se módní trhy vyskytly v České 

republice zhruba před čtyřmi roky, poskytla jedna respondentka:  

 

„Třeba proto, že to tady dřív bylo upozaděný. Dával se důraz na to, co je ze 

zahraničí, co si člověk může koupit. Je už hotový a vlastně taky třeba proto, že dorostla 

generace lidí, který mají v sobě určitou svobodu a vlastně ta jejich svoboda projevu i 

v tomhletom tvoření.“
18

 

 

Důležitým zdrojem motivací k tvorbě byla pro respondentky také skutečnost, že na běžném 

trhu s módou nemohly najít nic, co by bylo podle jejich vkusu. Nebyly spokojené se 

sortimentem zboží v obchodech. Hledaly originální kousky oblečení či doplňky, které nemá 

každý druhý člověk na ulici. Aby bylo oblečení podle jejich představ, musely si začít dělat 

oblečení nebo šperky samy.  

 

 „…prostě jsem chtěla mít to, co nikdo jinej nemá, nebo co jsem si představovala a 

nešlo to nikde sehnat.“
19

 

 

Další zřejmou motivací pro všechny respondentky je i možnost přivýdělku. Ruční práce pro 

mnohé z respondentek představují vhodnou alternativu k činnostem, kterým se věnují. Tvorbu 

berou jako možnost odreagování se od činností, při kterých musí „pracovat mozkem“, 

například při studiu.  Taková činnost navíc nepřináší žádný hmotný produkt. Proto je pro ně 

práce, při níž vytvoří předmět, na který si mohou potom sáhnout a může ho vidět široké okolí, 

přínosem i z hlediska sebeuspokojení z tvořivosti.  

 Respondentka, pro kterou je tvorba alternativní módy hlavním zaměstnáním, vyjádřila 

jednu z dalších motivací.  

 

                                                
17 PM Design 
18 Deers 
19 Tik Tak Jinak 
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 „Já jsem v podstatě celej život byla svým pánem, takže jako v podstatě dělat si, 

vymýšlet si a vytvářet si. Je to prostě něco úplně něco jinýho než být od-do v kanceláři. 

Samozřejmě období kanceláře mám taky za sebou, ale spíš se v tom dokážu realizovat. Je to 

takový volnější.“
20

 

 

Většina respondentek totiž není typickými zaměstnankyněmi. Oceňují výhody práce 

z domova nebo podnikání (tedy práce na živnostenský list), které jim poskytují určitou 

svobodu. Svým vystudovaným oborem také není většina z nich ideální pro současné nastavení 

trhu práce, není proto divu, že hledají jiné způsoby obživy.  

4.3 Způsoby prodeje 
 

Všechny respondentky prodávají svoje výrobky na online portálu www.fler.cz. Mnohé 

z respondentek mají také vlastní webové stránky, kde prezentují nebo nabízejí své výrobky. 

Jejich zboží lze dále nalézt v kamenných obchodech autorskou módou. Jsou to obchody jako 

Julius Fashion Shop, Kuráž, Artěl, Pour Pour nebo Skandal. Obchody podobného typu se 

nacházejí především v Praze, ale i v Brně, Plzni, Olomouci, Hradci Králové, Českých 

Budějovicích nebo v Českém Krumlově. Tři respondentky mají vlastní obchody, jejichž 

názvy jsou uvedeny v části, kde každou respondentku představuji.  

 Specifickým způsobem prodeje pro tuto oblast jsou také trhy s autorskou tvorbou, 

často nazývané „design market“. Největším, nejstarším a nejznámějším trhem je akce 

s názvem CODE: MODE. Pořadatelé událostí CODE: MODE, které se pod tímto jménem 

konaly od roku 2009, si kladli za cíl představit novinky od komunity tvůrců nezávislé módy. 

Poslední CODE:MODE se konalo na jaře roku 2012, poté její pořadatelé oznámili konec 

s přípravou dalších ročníků. Bylo to ale z osobních důvodů, ne proto, že by o alternativní 

módu již nebyl takový zájem. Ne všechny respondentky se CODE:MODE jako prodejkyně 

zúčastnily. Své výrobky ale prodávaly na některém z jiných trhů. Mezi další akce s autorskou 

módou patří například trhy s názvem Design v lese, Cetky ze dvora, Bizzar Bazzar, Trh u 

vody, Be:šik, Dyzajn market, Holešovice Fashion Market, Fashion Crossroads nebo Fler 

offline.  

 Značky dvou  mých respondentek – Deers a Jane Bond – se účastnily mezinárodní 

přehlídky designu, zvané Designblok
21

. Tato akce již v současné době není tak moc 

alternativní. S rostoucí oblibou designu získává čím dál větší prestiž a úroveň. Pro 

                                                
20 Jane Bond 
21 http://www.designblok.cz/ (staženo: 30.11.2012) 
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respondentky, které svou tvorbu chtějí více zaměřit na design, je účast na Designbloku 

prestižní záležitostí.  

 Módní trhy pro respondentky představují zajímavou možnost seznámení se svými 

zákazníky. Díky nim pak mohou získat i klientelu v podobě stálých zákaznic a mohou se 

věnovat i výrobě a prodeji na zakázku.  

4.4 Identifikace nakupujících 
 

Když jsem po respondentkách chtěla, aby popsaly svoje zákazníky, dostávalo se mi více méně 

jednotně nejednoznačné odpovědi. Všechny totiž zmiňovaly rozmanitost zákazníků. Přestože 

většina respondentek uvedla, že u nich nakupují především mladší lidé - studenti, zmínily 

vždy, že u nich nakupují i starší ženy. Respondentka, která vyrábí vlasové ozdoby, řekla, že 

její výrobky kupují lidé, kteří se nebojí „být vidět“ a „vyjít z davu“. Bylo zmíněno, že 

alternativní módu si také kupují ti, kdo mají cit pro detail. Jsou originální a rádi nosí výrazné 

módní doplňky. Všeobecně tedy lidé, kterým není jedno, co si oblékají. Mnozí nakupující 

mají podobný náhled na módu. Vnímají, že nechtějí být ve vleku toho, co nosí většina lidí. 

Vyhledávají jedinečnost a dokážou ocenit ruční práci. Tito lidé chtějí být trochu odlišní. 

Nechtějí jít s davem, ale snaží se dělat věci trochu jinak, proto si za jedinečnost rádi připlatí.  

 Další skupinou nakupujících jsou ti, kteří zjistili, že alternativní tvorba je nyní velmi 

v módě, takže ji nakupují, ale až nebude v kurzu, tak ji opustí a vrhnou se na nejmodernější 

styl.  

 Zajímala mě také otázka genderu u nakupujících. Pouze dvě respondentky uvedly, že 

mezi jejich klienty patří i muži. 

 

  „…ale musím říct, že u mě je unikátní, že spoustu broží si u mě koupili i muži, kteří 

tomu neříkají brože, ale placky. Protože brož by pro ně byla moc potupná, takže to jsou 

placky, a právě protože dělám filosofii, tak právě třeba většina mužů, když už teda studujou 

filosofii, tak si ji koupěj.“
22

 

 

Další tři respondentky mají v nabízeném sortimentu malou část výrobků, které by mohli nosit 

i muži. Ostatní pro muže nevyrábí nic a do styku s nimi jako zákazníky přijdou pouze 

v případě, že nakupují dárky pro své ženy.   

 

                                                
22 PM Design 
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4.5 Identifikace prodávajících  
 

Prostřednictvím rozhovorů jsem se snažila také zjistit, jak respondentky vnímají samy sebe 

mezi ostatními tvůrkyněmi, zda se považují za součást nějaké skupiny nebo subkultury nebo 

jsou samy za sebe. Ptala jsem se také, jak vnímají ostatní tvůrkyně jako takové. Zajímalo mě, 

zda nemají něco společného.  

  Zajímavý vývoj sebeuvědomění popisuje respondentka, která tvoří pod 

značkou PM Design. A je to také modelový příklad zkušenosti většiny ostatních 

respondentek. Zjistily, že existuje možnost prezentovat a prodávat vlastní tvorbu. Využily tuto 

možnost a postupně se na prodejních akcích začaly seznamovat s lidmi podobného zájmu. 

Předtím většinou neměly známé z této oblasti.  Získávaly je většinou postupně.  

 

  „No nejdřív jsem si myslela, že jsem sama za sebe, ale jakmile do toho člověk spadne, 

jakmile to začne dělat a třeba konkrétně začne dávat nějaké brože do obchůdků nebo chodit 

na ty prodejní akce, tak ty lidi se tam potkávají, střetávají a určitě jsem součástí nějaké 

skupiny.“
23

 

 

Respondentky se shodují, že se díky vlastní tvorbě seznámily s lidmi podobného zájmu a 

mnohé tak získalo mnoho nových přátel. To považují za velký benefit. Módní trhy jsou 

jediným způsobem, jak se prodávající mohou navzájem poznat blíže. Spojuje je ale především 

společný zájem.  

 

„Asi jsem součástí. To asi jo…vždyť je nás tu spoustu.“
24

 

 

Obecně by se dalo říci, že respondentky patří do skupiny lidí, kteří se snaží vyrábět něco, co 

vychází z nich samotných a pokoušejí se to i prodat. Prodávající na módních trzích nejsou 

nijak organizovanou skupinou. Vztahy a vazby mezi nimi se tvoří náhodně. Někdo se tedy za 

součást skupiny lidí tvořící alternativní módu považuje více někdo méně. Celkově by se to 

dalo shrnout tak, jak to vyjádřila respondentka, tvořící pod značkou ve-ra. Pocitově vnímá, že 

je spíše sama za sebe, ale z objektivního hlediska uvedla, že je v nějaké subkultuře lidí, kteří 

tvoří. Chodí prodávat na módní trhy a zajímají se o módu a ukazují zároveň společnosti jiný 

pohled na ni.  

                                                
23 PM Design 
24 Schmuzig 



57 

 

 Jedna respondentka řekla, že se necítí být součástí této skupiny. Trhy jsou pro ni jen 

příjemným zpestřením, díky nimž může poznat své zákaznice. Módní trhy považuje za velký 

přínos pro mladé tvůrce, kteří díky nim mohou zjistit, jestli je o jejich tvorbu zájem a rozšířit 

skupinu svých zákazníků a zákaznic.  

 Další respondentka se sama o sobě necítí být součástí skupiny prodávajících tvůrců. 

Uvedla, že do této skupiny nezapadá stylově, jelikož ostatní prodávající jsou větší 

volnomyšlenkáři než ona. Dokáže zapadnout kamkoliv, ale necítí se být součástí skupiny 

tvůrců a prodejců alternativní módy. Další dvě respondentky vidí módní trhy pouze jako šanci 

pro prodej a možnost se ukázat. Připouští, že patří k té skupině, ale samy o sobě se necítí být 

její součástí. Neidentifikují se s touto skupinou nějak zásadním způsobem.  

 

 „Tak v podstatě je nějakej ten módní trh. My vlastně patříme do nějaký subkultury. 

Jsme prostě mladý lidi, kteří se snaží dosáhnout nějakýho vysněnýho cíle a něčeho, co prostě 

máme v hlavě. Je to náš sen. Ale já jsem víceméně vždycky sama za sebe. Já jsem takovej 

družnej individualista.“
25

 

 

Prodávající jsou skupinou lidí, které spojuje stejná záliba. Tuto zálibu chtějí prezentovat a 

snaží se její pomocí také něco přivydělat. Ptala jsem se respondentek, zda si myslí, že tvůrci 

alternativní módy mají nějaké společné rysy. Nejčastější odpověď byla taková, že moc 

společných rysů nemají, tím méně povahových.  

 

 „Myslím si, že určitě ne. To je velice individuální záležitost a každej to dělá asi 

z jiných důvodů. Někdo se tím chce živit. Někdo to umí. Někdo to neumí a myslí si, že to umí. 

To je prostě hrozně individuální pohled.“
26

 

 

Přesto se našlo několik vlastností, které byly zmiňovány velmi často. Tvůrci jsou především 

mladí lidé.  Zazněl také názor, že mají společnou kreativitu. Dávají do své tvorby kus sebe. 

Jednou byla jako společný rys zmíněna odvaha. 

 Tvůrci alternativní módy jsou různí lidé. Jsou to studenti, ženy na mateřských 

dovolených i lidé, kteří se nechtějí živit běžnými zaměstnáními. Společným rysem tak možná 

také je snaha dělat práci, která je baví. Co se týče genderu, je tato oblast velmi feminizovaná. 

                                                
25 Jane Bond 
26 Tik Tak Jinak 
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Muži tímto způsobem tvoří velmi okrajově. Z hlediska věku je také výjimečné, když na 

alternativních trzích prodávají lidé nad čtyřicet let.  

4.6 Otázka kreativity 
 

Pokládala jsem respondentkám otázku, zda si myslí, že jsou kreativní. Chtěla jsem zjistit, zda 

samy sebe vnímají jako bytosti s výrazným tvořivým potenciálem nebo na sobě zvýšenou 

kreativitu nepozorují.  

 Ukázalo se, že vnímání a posuzování vlastní kreativity je také velmi subjektivní. 

Vesměs ale všechny respondentky sebe reflektují jako kreativní bytosti.  

 

„ Takže já jsem si myslela, že jako částečně jsem kreativní, ale nikdy jsem si 

nemyslela, že budu tak kreativní na to, abych sama něco vyráběla. Jako malá jsem třeba 

vyšívala nebo něco, ale zas tak ne bůh ví jak pěkně. Takže jako nakonec si ale myslím, že 

jsem celkem kreativní, i když jsem to netušila.“
27

 

 

Většina také uvedla, že jsou tvořivé již od dětství. U některých z nich byla jejich 

kreativita podporována rodinou, ale není to rys, který by se vyskytoval u všech respondentek. 

Ne všechny považovaly vlastní úroveň kreativity za výraznou. Respondentka, tvořící 

pod značkou Jane Bond, spojovala kreativitu se zručností. I když se o Češích říká, že jsou 

tvořiví kutilové, neplatí to obecně. Mnozí nic hmotného vytvářet neumí. Další čtyři 

respondentky uvedly, že ve svém okolí mají vedle sebe mnoho kreativnějších lidí, než jsou 

ony, ale přitakaly, že ony samy jsou také kreativní. Jedna respondentka uvedla, že jí 

v přiznání ke kreativitě možná brání přílišná skromnost.  

S kreativitou souvisí také přístup respondentek k pracovnímu životu. Většina z nich 

není typickým zaměstnancem s osmihodinovou pracovní dobou. Respondentky, které 

nestudují, nejsou na mateřské dovolené, se věnují více pracovním činnostem najednou. Část 

z nich dosáhla toho, že se jejich kreativní záliba stala jejich zaměstnáním. Mnohokrát byla u 

respondentek zmíněna nechuť ke stereotypní práci v kanceláři. Určitá míra kreativity je pro 

tvoření alternativní módy determinující, ať už si to respondentky uvědomují nebo ne. 

Potvrzením tohoto tvrzení může být skutečnost, že ani jedna respondentka neuvedla, že by 

tuto činnost dělala pouze pro peníze.  
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„…kdybych dělala jenom v kanceláři, tak bych z toho byla nešťastná. To není ten 

styl, kterým bych se měla vydávat.“
28

  

4.7 Postupy při tvoření a inspirace 
 

Jedna z otázek, které jsem respondentkám kladla, se týkala způsobu výroby šperků nebo 

oblečení. Zajímalo mě, zda tvoří podle vlastního postupu nebo se řídí postupy, jež už někde 

viděly. Všechny respondentky se shodly na tom, že sice musí dodržovat dané základní 

postupy, ale do tvorby vnášejí vlastní nápady. Dodržují způsoby práce, které jsou všeobecně 

známé a jsou popsané v odborných publikacích nebo na internetu. Příkladem může být použití 

skládání origami, kdy respondentka místo papíru skládá plast. Některé respondentky jsou 

natolik kreativní, že se snaží vymýšlet vlastní postupy. Respondentka, která tvoří pod značkou 

Deers, má svůj výrobek dokonce zaregistrovaný na úřadě.  

 

 „Podle mého postupu. Postupem času zjišťuju, co chce ten drátek, nebo co který ten 

materiál umí a co mu vyhovuje nebo prostě přizpůsobuju to dané situaci. U toho šití, tam 

toho člověk zase tolik nepotřebuje, ono ty jednoduché sukně jsou klidně i bez střihu.“
29 

 

Všechny respondentky ale také dodávají, že do postupů při tvoření vložily vlastní invenci.  

 

  „A pak se snažím dostat do těch svých šperků něco ze sebe, takže si to upravuju a 

třeba ať už se jedná o barvu nebo tvar, nebo i vymýšlím něco, prostě si zkouším, aby to bylo 

originální a jedinečný.“
30

  

 

Zdroje inspirace je pro respondentky svět, který je obklopuje. Dívají se kolem sebe. Některé 

cestují (např. inspirace Benátským karnevalem), chodí na výstavy či čtou knihy nebo 

časopisy. Respondentka, tvořící pod značkou PM Design, uvedla, že ji inspiruje intelektuální 

prostředí, respektive osobnosti, jež zrovna četla nebo k nim má nějaké vztah. Zároveň ale 

dodala, že především u abstraktních motivů se někdy nechává strhnout módními trendy. Dívá 

se, co se nosí, co vidí okolo sebe nebo v módních časopisech. Dalším zdrojem inspirace jsou 

pro některé respondentky také zahraniční webové stránky, kde se nachází tvorba alternativní 

módy.  
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 Hlavním zdrojem inspirace je také samotný materiál, s nímž respondentky pracují. 

Tvoří také podle toho, jaké komponenty seženou. Respondentky, které mají stále zákaznice, 

uvádějí jako zdroj inspirace také je. Čtyři respondentky považují za svůj zdroj inspirace také 

přírodu. Další uváděly také konkrétní zdroje inspirace jako například módu 80. let, pop-art 

nebo francouzskou módu.  

 Důvody proč tvůrkyně vyrábí to, co vyrábí, vychází z jejich minulosti, osobnosti a 

zájmů.  

 

  „Vzhledem k tomu, že babička mě a sestru vedla k těm ručním pracím, včetně 

háčkování, pletení a tak podobně, tak jsme měly docela dobrý základ v dětství a ono se to 

hodí.“
31

 

 

 V souvislosti s otázkou na inspiraci jsem se snažila zjistit, kde má tento způsob tvorby 

a hlavně jejího prodeje původ. Je jisté, že nepochází z České republiky, proto jsem se ptala, 

zda respondentky znají nějaké tvůrce v zahraničí, kteří se zabývají tvorbou podobných věcí.  

Některé respondentky vůbec netušily, odkud by tento trend mohl pocházet. Jiné tipovaly 

různá evropská města, nejčastěji Berlín, Paříž, Madrid, Barcelonu nebo Londýn. Dvě 

respondentky tipovaly Ameriku, především New York. Respondentky se shodly, že je to 

trend, který k nám přišel ze Západu a velmi rychle se uchytil i v zemích bývalého Sovětského 

svazu. Alternativní trhy se konají například i na Slovensku, v Polsku nebo v Maďarsku.  

 

 „ …takže si myslím, že to celosvětovej fenomén je, akorát že mi přijde, že Češi to před 

těma čtyřma třemi lety, stejně jako já, objevili. A teďka se s tím roztrhl pytel.“
32

 

4.8 Hodnocení přínosu z tvorby 
 

Respondentky uvádí, že jim tvorba dává možnost seberealizace a pocit uspokojení z práce. To 

je nejdůležitější hlavně pro ty, které tato tvorba živí.  

 

 „Za prvé mě ta práce těší. A to by mě těšila, i když bych si to dělala vlastně jenom pro 

sebe. To je ale vlastně základ. Okamžité uspokojení z toho, konkrétního výrobku. Následně 

potom, když přijde zákaznice a ten výrobek si odnese a má z něj radost, tak to je další 
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uspokojivá část toho procesu. Mě na tom baví úplně všechno od nakupování až po tu 

konečnou, kdy si to ta zákaznice odnáší.“
33

 

 

 „ Určitě odreagování. A je to strašná radost, když člověk se s něčím patlá, nejdřív teda 

jako na tom počítači, když si dělám ten grafický design. Teď, aby se mi to podařilo, když to 

konečně člověk vytiskne a udělá z toho tu brož, a když to potom vidí, tak to je pak fakt něco 

pěknýho.“
34

  

 

Výroba šperků dává respondentkám svobodu vytvořit něco, přesně podle jejich přání. Jednou 

z nejdůležitějších výhod je radost z té činnosti samotné. Respondentky to dělají především 

proto, že je to baví.  

 

 „Radost. Radost, že jsem v něčem dobrá. Je to naplnění volnýho času...Mám z toho 

radost, že něco dokážu vyrobit, a že je ta věc dobrá.“
35

 

 

Mají potěšení z tvorby jako takové i z toho, když se jejich výrobky lidem líbí a dokážou je 

ocenit. V neposlední řadě jsou hodnotným přínosem také peníze. Tvorba jim dává také 

rozhled, svobodu, možnost odlišit se a projevit svojí originalitu. 

 

 „Mě to jakoby hodně baví. Mě to hrozně nabíjí, že se odreaguju od tý denní všednosti. 

Jinak máš na starosti hřiště a mytí nádobí.“
36

  

 

 „To mě hrozně baví a je to pro mě takový rozvíjení se jakoby jiným trošku směrem, že 

to není jakoby taková věda, kde prostě se člověk musí biflovat něco.“
37

 

4.9 Reflexe vlastní úspěšnosti a cíle do budoucna  
 

Otázka na úspěšnost v oboru se ukázala jako otázkou, která je nejvíce subjektivně zabarvená. 

Každá respondentka svůj úspěch hodnotila podle vlastních hledisek a podle orientace na cíle 

v budoucnosti.  

 Žádná respondentka však neřekla, že by byla vyloženě neúspěšná. První respondentka 

je spokojená se současnou situací a byla by ráda, kdyby to takhle vydrželo. Nemá jako cíl 
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tvorbu šperků na plný pracovní úvazek. Možná by se chtěla dostat více do povědomí. 

Respondentka, které se podařilo se tvorbou alternativní módy živit, hodnotí sebe sama jako 

úspěšnou v této oblasti a chtěla by dosáhnout toho, že by jednou měla vlastní obchod. Jiná 

respondentka by chtěla mít vlastní ateliér. Za úspěch některé respondentky považují fakt, že 

se tvorba stala jejich hlavním nebo částečným zaměstnáním. Jiným stačí, že je jejich tvorba 

příjemným koníčkem, protože nechtějí vyrábět šperky, které díky své četnosti budou ztrácet 

na kvalitě a originalitě. Respondentka, pro kterou se tvorba stala částečným zaměstnáním, by 

si přála, aby se její značka stala synonymum kvality, originality a precizního zpracování.  

 Kromě finančního ohodnocení, je také kritérium úspěšnosti přijetí na největší trh 

s alternativní módou CODE:MODE.  

 

 „Úspěšná v tom jsem, když mě několikrát nebo skoro vždycky vzali na ten Code: 

Mode.“
38

 

 

 Co se týče cílů některých respondentek tak ty jsou také různé. Nejvyšší ambice měly 

ty, které si přály vystavovat své šperky v galerii DOX či v nějaké jiné galerii nebo na 

Designbloku
39

. Jiné respondentky nemají tak umělecké ambice a hlavně chtějí dělat věci, 

které jsou dostupné lidem. Kritériem úspěšnosti jsou pro některé respondentky také pozitivní 

reakce na jejich výrobky nebo prodejnost na online portálu Fler.cz. Úspěchem a odměnou pro 

respondentky také je, když potkají na ulici někoho v jejich výrobcích.  

 

 „ No to já asi osobně nedokážu posoudit, ale myslím, že za úspěch beru to, že jsem 

chtěla dělat něco, co mě bude bavit. Co bude mým koníčkem. Nejsem po škole někde zavřená 

v kanceláři a myslím si, že jsem jakoby soběstačná. Tak jako osobní úspěch to beru.“
40

 

4.10  Pohled na budoucnost alternativní módy 
 

Během posledních čtyř let výrazně přibylo nových tvůrců a prodejců. Vedle kamenných 

obchodů s alternativní módou se začalo pořádat čím dál více módních trhů.  

 Jedním z důvodů úspěšnosti alternativní módy je podle některých respondentek to, že 

jsou teď velmi moderní různé doplňky, především brože. A v módě se nosí hodně barev. Do 

karet jim ale nahrává, že se po vzoru západních zemí staly velmi oblíbenými výrobky, které 
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jsou vyráběny ručně. Narůstá počet lidí, kteří již nechtějí jenom konfekci, ale záleží jim na 

specifičnosti a originalitě. Chtějí osobnější přístup k zákazníkovi.  

  Několikrát se vyskytl názor, že to bude tak, že se vytříbí to, kdo je opravdu 

dobrý a kdo není a zůstanou jen ti nejlepší. Respondentky předpokládají, že ještě dva nebo tři 

roky potrvá velký zájem o alternativní módu a pak dojde k poklesu, kdy se rozhodne, kdo na 

scéně s alternativní módou zůstane. Ovšem celkově je skoro u všech respondentek cítit 

nejistota s vývojem v oblasti alternativní módy.  

 

 „Těch tvůrců začíná být víc a víc, tak si zákazníci začnou víc a víc vybírat.“
41

 

 

 Pouze jedna respondentka uvedla, že se podle ní alternativní móda stane 

mainstreamem. Dokonce se alternativní móda přesune z designových obchodů do běžných 

obchodů. To je ovšem v mé sondě ojedinělý názor. Naproti tomu jedna respondentka sleduje 

souvislost mezi fenoménem farmářských trhů a trhů s alternativní módou.  

  

  „Sice se říká, že postupuje globalizace, ale mě osobně přijde, z toho mého 

úzkého pohledu, že spíš se to vrací jakoby zase do toho středověku nebo tak. Už když 

vezmeme ty farmářské trhy, tak bych řekla, že v módě je něco podobného.“
42

 

4.11 Pohled respondentek na současnou módu 
 

Zajímalo mě také, jak respondentky vnímají současný svět módy a jaké místo v něm má 

alternativní móda. Takto položenou otázku jsem ale většinou musela upřesnit. 

Respondentkám jsem sdělila, že ve svojí práci dělím módu na tři složky – vysokou 

krejčovinu, konfekci a alternativní módu. Ptala jsem se především, v jakém poměru tyto 

složky vnímají a jestli v této oblasti sledují nějaký vývoj. 

 Respondentky se shodují, že v současné době je alternativní tvorba čím dál více 

oblíbená. Uvědomují si zároveň, že úhel pohledu závisí také na finančních prostředcích 

jednotlivců. Většina lidí stejně bude nakupovat levnou konfekci v obchodních centrech. Jedna 

respondentka vyjádřila názor, že i když si nějaká žena může dovolit kupovat i dražší 

alternativní módu, tak si pod nadvládou značek koupí šaty v obchodním centru nebo například 

od Versaceho. Protipól tohoto chování je zase situace, kdyby si alternativní módu žena ráda 

kupovala, ale nemá na to finanční prostředky, a tak je nucena nakupovat v konfekci. Cenová 
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hladina alternativní módy je různá. Čím kvalitnější a originálnější výrobky, tím dražší. 

Samozřejmě i v této oblasti módního světa hraje roli i řeč značek. I zde funguje jakási 

hierarchie založená na známosti a oblíbenosti. Autorka alternativní módy, která má úspěch a 

je o její výrobky zájem, si může dovolit nasadit vyšší cenu. Platí se za výjimečný design.  

 

„ No tak já si myslím, že se to dostává čím dál tím výš. Díky tomu zájmu těch lidí. Ale jinak 

bohužel díky nízkému vkusu lidí, a díky tomu, že lidi jsou ovce, a že budou vždycky nejvíc 

nakupovat v centrech, tak si myslím, že my jsme pořád ještě na třetím místě.“
43

 

 

Haute couture a pret-a-porter jsou určeny pouze těm nejbohatším. Pro ostatní je tu konfekce a 

alternativní móda. Ta má stejně jako konfekce různé cenové hladiny, ale rozhodně je 

dostupnější více lidem. Respondentky si také uvědomují, že jejich zákazníky ovlivňuje 

ekonomická situace, že móda je méně důležitá než potraviny a bydlení.  Konfekce, ale i 

vzhledem ke struktuře společnosti, převládá. Respondentky nepředpokládají, že by se situace 

měla nějak výrazně měnit. Pouze jedna respondentka měla názor, že alternativní móda se 

postupně stane mainstreamem a tu pak zase nahradí něco nového. Zazněl také názor, že 

alternativní móda je důležitá. Má v dnešním světě své místo a současný svět módy s ní musí 

počítat, i když existuje mnoho lidí, kteří o existenci alternativní módy vůbec nevědí. Navíc 

počet lidí, kteří si rádi připlatí za originalitu, a ruční práci u nás není zatím tak vysoký.  

 

 „….samozřejmě ty kousky, který si koupím na těch marketech, tak jsou dražší, protože 

je prostě udělali ty lidi. Ušili je. Vymysleli je. Takže za ně dám prostě víc než za kousek 

náramku, kterej může mít každá pani tady v Praze.“
 44

 

 

 Zajímalo mě také, jaká je nejbližší zkušenost respondentek s módou. Ptala jsem se, 

jaký módní styl upřednostňují a kde módu nakupují. V alternativních obchodech a trzích 

nakupují podle svých finančních možností. Ty respondentky, které nemají moc finančních 

prostředků, si velmi pečlivě vybírají, co si koupí. Buďto jednou za čas investují do nějakého 

výrazného kousku nebo nakupují doplňky, jejichž pomocí dotváří svůj styl.  

 

„ Já kupuju šperky. Oblečení alternativní nekupuju, protože mi taky přijde, že je to 

dražší.“
45

 

                                                
43 To potěší 
44 V.Y.P. Design 
45 rePETe 



65 

 

 

 Respondentky nakupují také v konfekci, především v obchodech jako jsou Zara, 

H&M, Promod, Mango, Reserved, F&F nebo C&A. Všechny respondentky bez výjimky 

nakupují často také v second-handech.  

 

 „ V second-handu se prodávají jak módní značky, tak neznačky. Mě to je totiž v celku 

jedno, jestli je to značka nebo to není značka. Vždycky to musí být jako něco, co mě třeba 

zaujme nebo se mi to bude zase k něčemu hodit.“
46

 

 

 „ Já prostě ani v současný chvíli na sobě nemám nic novýho, a ty lidi to prostě 

nepoznají, ale není to o penězích. Je to o vkusu.“
47

 

 

Ty respondentky, které mají více finančních prostředků, nakupují na trzích i oblečení jako 

sukně, trička, šaty atd. Nenakoupí zde ale úplně všechno. Například boty nebo spodní prádlo 

na těchto trzích neseženete. Respondentky se také při výběru toho, co si na alternativních 

trzích, ohlíží na to, zda jsou schopny si danou věc vyrobit samy nebo ne. 

 

„To už jako já beru ohled na věci, který si můžu vyrobit sama a co už ne.“
48

 

 

Mimoto respondentky nakupují také na webových portálech jako je e-bay.com nebo 

Aukro.cz. Některé respondentky si nechávají šít nebo nosí vlastní módu.  

4.11.1 Přístup k luxusním značkám 
 

Respondentky se vesměs na úkor luxusních značek vyjadřovaly tak, že se jim sice tvorba 

jejich návrhářů líbí, ale jelikož na ní finančně nemají, tak v podstatě ani neuvažují o tom, že 

by si ji třeba někdy koupily a nějak výrazně po ní ani netouží. Berou ji jako určitou inspiraci. 

Uvědomují si, že v případě luxusního oblečení by platily především za značku a to nechtějí. 

 „ To se vždycky hrozně ráda koukám na ty přehlídky nebo tak…Je to dobrá 

inspirace.“
49

 

 

                                                
46 PM Design 
47 To potěší 
48 rePETe 
49 Schmutzig 



66 

 

Považují to za zbytečné vyhazování peněz. Respondentky uvedly, že v jejich současných 

finančních možnostech investují raději do něčeho jiného než je luxusní móda.  

 

„Já mám módu ráda, ale myslím si, že nebo pro mě je nesmysl, abych půlku výplaty 

utratila třeba za kabelku….Nekoupila bych si ji, protože by mi to bylo líto.“
50

 

 

„ Já jen potřebuju, abych v tom vypadala dobře, a aby to bylo, co chci.“
51

 

 

Některých respondentkám jsem pokládala otázku, zda kdyby měly opravdu dost peněz, jaký 

kousek a od koho by si koupily. 

 

 „Asi bych zainventovala do kabelky, když už bych takhle o tom měla přemýšlet, 

od někoho známýho. Do kvalitní kabelky. Ale radši teda, když bych měla někam investovat, 

tak bych radši investovala do těch cest, do toho cestování.“
52

 

 

Padala jména jako krásné šaty od  Chanela, Galliano. kabelka Birkin od Hermes, Stella 

McCartney, od Viviene Westwood, Alexandr McQueen, Gucci, Kenzo, Dior, Lanvin. Ať už 

mají ale jakýkoliv obdiv k těmto značkám, nekoupily by si jejich napodobeninu.  

 

„Ne. Že bych musela mít kabelku za 40 tisíc, to ne. Sleduju to. Mám přehled o 

značkách, ale rozhodně si nekoupím třeba falešnou kabelku.“
53

 

 

„Tak bych si to nekoupila asi podle značky, ale podle toho, jestli by mě něco zaujalo. 

Líbilo by se mi to. Sedělo by mi to, tak bych si to koupila. Jako konkrétní věc. Chtěla bych 

šaty, šla bych si vybrat šaty kamkoliv. Nešla bych po značce.“
54

 

4.11.2 Reflexe pojmu móda 
 

Pokládala jsem respondentkám otázku, co pro ně znamená pojem móda nebo jak by ho 

vysvětlily.  

 „Když se řekne móda, tak prvoplánově mi vyskočí…představím si oblečení. Když se 

nad tím zamyslím minutku-dvě, tak si představím právě ty módní styly, a nebo vyjádření 
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danýho člověka skrze jeho módu…že slovo móda a priori jakoby chce vnucovat to, co je 

jakoby moderní, to co se teď nosí…móda je pro mě spíš nějaký hezký vizuální ztvárnění 

osobnosti toho danýho člověka.“
55

 

 

Respondentky mluvily o módě také jako o hře. Lidé by módu neměli brát zas tolik vážně a 

měli by hrát si s oblečením. Móda má vyjadřovat osobnost a to, jak se člověk momentálně 

cítí.  

 
 „Móda může být to, jak se momentálně cítíš. Móda může být nějaký tvoje vlastní 

osobní vyjádření. Tvoje seberealizace.“
56

 

 

Odpověď na mou otázku měly i obecnější ráz. Tři respondentky uvedly, že móda je podle ní 

vše, čím se člověk může nějakým způsobem ozdobit. Vše, co si člověk může na sebe 

obléknout.   

 „Móda je pro mě úplně všechno, co kolem sebe vidíme. Já si myslím, že to neznamená 

jenom jako módní jakože aktuální trendy, ale móda je všechno…Všechno, co nás 

obklopuje.“
57

 

 

Jedna odpověď byla historicky ukotvena. Respondentka řekla, že móda je to, co jsou lidé 

v určitém období zvyklí nosit. Každý ať chce nebo nechce, se nějakým způsobem módou 

musí řídit. Jedna respondentka ve své odpovědi na otázku upozornila na nestálost módy.  

 

 „Když řeknu móda, tak se mi vybaví aspoň něco nestálýho, skoro bych řekla i 

nervózního.“
58

  

4.12 Pohled na dějiny a vývoj módy 
 

Závěrečné otázky jsem musela, po první zkušenosti, kdy jim respondentka neporozuměla, tak 

jak jsem potřebovala, pokládat zároveň. Nejprve jsem je přečetla najednou, aby si mohly 

udělat představu o tom, co po nich budu chtít. Poté jsem jim pokládala otázky znovu a 

postupně.   
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 Nejprve jsem se jich zeptala na to, jak vnímají určitě dějinné období a poté položila 

samostatnou otázku na dané dějinné období a názor na jeho módu. Snažila jsem se tak zjistit, 

jaký obecný obraz mají respondentky o situaci před rokem 1989. Vždy jsem je nechala, aby si 

dobu, o které začnou mluvit, zvolily samy. Většina z nich ale vždy začínala datem svého 

narození. Nejdále jsem se jich ale ptala na dobu První republiky. Každá respondentka tuto 

otázku pojala po svém, takže jsem musela pokládat mnoho doplňujících otázek.  

 Jako historický milník jsem uváděla rok 1989, protože je pro Českou republiku 

významný. Většina respondentek sice již pamatuje pouze dobu po roce 1989, ale i tak mohou 

reflektovat dobu předtím, především prostřednictví výuky na školách a hlavně vyprávěním 

vzpomínek a vyprávění zážitků jejich rodinných příslušníků. Začala jsem se tedy ptát na 

povědomí o historii a přešla k módě. V druhé části této série otázek jsem se ptala na situaci po 

roce 1989, již už respondentky mohly reflektovat z vlastní zkušenosti. Opět jsem se nejprve 

ptala na obecnější pohled na vývoj v České republice. Zajímalo mě, jak ho vnímají a jak 

reflektují současnou dobu. Nešlo mi však o nějakou faktografii, ale spíše o vnímání té dané 

situace a pohled na ní.  

 V rámci této série otázek, jsem se snažila vysledovat, zda existuje nějaká přímá 

souvislost mezi existencí alternativních trhů s módou a specifickou historickou zkušeností 

obyvatel České republiky.  

 Každá respondentka se k těmto otázkám postavila jinak. Některé zašly i do popisu 

historických událostí, ale převážně odpovídaly ze své pozice. Pro přehlednost uvedu každou 

otázku a odpovědi na ní zvlášť a pak se pokusím o nějakou syntézu odpovědí.  

4.12.1 Vnímání situace před rokem 1989 v obecné rovině 
z hlediska historie 

 

Respondentky se o historii před rokem 1989 nejvíce vztahovaly k období, kdy u nás vládla 

komunistická strana. Těchto 40 let respondentky reflektují jako období „temna“, napětí, 

nesvobody a šedi.  

 

 „ Tak 50. léta byly takový hodně upjatý. Všichni se víceméně báli. Moje prateta byla 

politická vězeňkyně, právě jako v procesech, právě v období s Miladou Horákovou. Byla 

zavřená asi 12 let. Pak ji pustili. Její manžel úplně stejně. Takže to byla taková doba, celkem 
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pro spoustu lidí neradostná. Ale na druhou stranu spoustu lidí mělo zážitek i z druhý světový 

války, tak to viděli na druhou stranu pozitivně.“
59

 

  

V rozhovorech byl nejvíce v souvislosti s komunismem tematizován nedostatek veškerého 

zboží. Jedna respondentka srovnávala situaci u nás a v Jugoslávii.  

 

 „ Tady se v podstatě nedalo nic sehnat. Ale zase na druhou stranu, protože já jsem 

vlastně na druhou stranu částečně vyrůstala i v Jugoslávii bývalý, tak tam byl ten 

komunismus taky a tam to bylo o něčem jiným. Tam si prostě sehnala ovoce, tam sis mohla 

koupit, co si chtěla. Tam si mohla cestovat.“
60

 

 

Zajímavé jsou i osobní zkušenosti s nedostatkem u respondentek, kterým je přes 30, a proto 

část komunismu zažily osobně.  

 

 „Pamatuju si, že jsme prostě jezdili do západního Německa, kde jsem pašovala marky 

v botách, protože jsem byla malý dítě, tak mě nechali. Pamatuju si, že jsme se snažili získat 

nějaký věci z Tuzexu, protože to bylo zajímavý.“
61

 

 

Jako děti prý ale v podstatě nemohly vnímat, že je něco špatně. To si uvědomily až zpětně 

v pozdějším věku.  

 

 „Mě když třeba rodiče řekli, že nemohli jet na dovolenou, protože je prostě nepustili, 

tak pro mě je to jako nepředstavitelný. Já si to neumím představit, že bych si prostě řekla, tak 

já chci jet do Barcelony a oni řekli, ne nepojedete. To prostě mě přijde takový jako až úplně 

pohádka, jako mimo realitu. Nebo i jsem zvyklá, že cokoliv si potřebuju koupit, tak si to 

prostě seženu.“
62

  

    

Druhým nejvíce zmiňovaným obdobím byla První republika. Ta je vnímána jen v samých 

superlativech. A je dávána do kontrastu k čtyřicetiletému období komunismu.  

 

 „ No, že tu byli 40 let komunisti, na tom nepovažuju nic krásnýho. Myslím si, že to byl 

hroznej průser pro celou republiku. Když si člověk vezme, jaká byla situace za První 
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republiky, v jakým rozkvětu byl ten stát. Tak jako, že to bylo 40 let doby temna a totální 

deziluze. A prostě potlačení. Muselo to být šílený. Já obdivuju všechny ty lidi, který v tom 

dokázali žít a nezbláznit se.“
63

 

4.12.2 Vnímání situace v oblasti módy před rokem 1989 
 

K otázce módy před rokem 1989 se respondentky vyjadřovaly daleko více. Opíraly se přitom 

především o zkušenosti svých rodičů a prarodičů.  

 Respondentka, tvořící pod značkou PM Design uvedla, že móda 50. let u nás začala 

být monotónní ve srovnání s tím, jaká byla móda za První republiky. Zdůrazňuje, že díky 

komunistickému apelu na rovnost nebyly mezi lidmi, co se týká oblékání výrazné rozdíly. 

Respondentka však také bere v potaz výjimku z pravidla, která se týkala žen komunistických 

pohlavárů. Zároveň zohledňuje i tehdejší snahu o přejímání módních trendů ze Západu. 

Hlavně mezi mladými lidmi se uchytila móda subkultury punku, hnutí hippies a později 

oblíbený styl disko.  

 Nejvíc respondentkám utkvěly v paměti určité kusy oblečení, které byly pro období 

komunismu typické. Vzpomínají například na „kousající“ punčocháče a svetry, červený 

pionýrský šátek a modro bílý cvičící úbor. Vzpomínají například také na to, že pokud měly na 

sobě něco ze Západu, třeba tričko s Mickey Mousem, tak pak u svých spolužáků stouply 

v ceně. Zajímavé shrnutí situace a všech aspektů módy během komunismu v Československu 

zformulovala respondentka, tvořící pod značkou rePETe.  

 

 „My jsme jezdili do Německa často. Takže si myslím, že jsme chodili šik oblečení. I 

babička nám šila. Takže jsem jako dítě měla vždycky manžestráčky. Takže já si nemůžu 

stěžovat z tohohle pohledu, ale jinak tady výběr nebyl. Ale ty lidi byli kreativnější, protože si 

to museli udělat sami.“
64

  

 

 Všechny respondentky uvedly, že v jejich rodině byl někdo – většinou maminka nebo 

babička, kdo uměl šít a pro rodinné příslušníky ve větší či menší míře tvořil oblečení.  

 

  „Většinou se hodně šilo. V rámci tý módy si pamatuju, že moje máma měla šicí 

stroj a hodně si šila, jak pro sebe, tak zároveň i pro panenky moje. Protože tolik těch věcí 
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vlastně nebylo k dispozici. Koupily si Burdu, podle Burdy střih a podle toho si ty věci ušily, 

když chtěly mít něco jako na Západě.“
65

 

 

Respondentky hodnotily předrevoluční módu tak, že podle nich sice vypadala celkem dobře, 

ale chyba byla hlavně v materiálech, které nebyly kvalitní a příjemné, například tesil. Jedna 

respondentka nazvala módu za komunismu přímo nouzí. Lidé na sobě měli velmi podobné 

věci a vše bylo velmi konformní. Lidé se většinou snažili spíše splynout s davem. Výhodnější 

bylo, když člověk nebyl vidět a nijak na sebe neupozorňoval.  

 

 „ Jak vzniknul tenhle trend? Já si myslím, že byl prostě někdo šikovný, kdo hrozně rád 

něco dělá a věděl o pár dalších lidech, kteří něco dělají a rozhodli se, že to budou 

prezentovat nějak venku.“
66

 

 

V souvislosti s domácím šitím jsem se snažila zjistit, zda respondentky nevidí nějakou 

souvislost mezi tím, že ony samy pak začaly tvořit a prodávat na módních trzích. Či je to 

nějakým způsobem ovlivnilo nebo podpořilo. Názory na tento dotaz byly značně 

ambivalentní.  

 

 „Těžko říct. Já si myslím, že nějaká ta tradice tady je. Že ty lidi třeba neměli takový 

možnosti, tak si tady přesně začali jako šít nebo něco vyrábět, ale jako já nevím, prostě 

dneska ta generace, co takhle tvoří, už toho moc nezažila.“
67

 

 

Respondentka, tvořící pod značkou PM Design, uvažovala, že v českém prostředí může 

existovat určitá řemeslná schopnost, která se dědí z generace na generaci a může být výhodou 

pro současný trend alternativních trhů. Autorky znají různé základní techniky tvorby jako 

například šití nebo vyšívání atd. Díky tomu možná mají zdejší tvůrkyně nějakou výhodu 

oproti tvůrkyním na Západě, ale respondentka pochybuje, že by byla jeho příčinou. Další 

respondentka měla podobný názor. Uvedla, že se jen určití lidé chopili příležitosti. Do té doby 

si tvořili pouze doma. Shoduje se s jinou respondentkou. 
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  „Ale obecně nějaký trend alternativních trhů, si nemyslím, že má co společnýho 

s obdobím s revolucí a před revolucí…Jakože to vzniklo teď, tak to vzniklo s ohledem na to, 

že najednou zjistili, že je o to zájem.“
68

 

  

 „Ne ale tak tyhlety dnešní trhy, to je spíš snaha být jinej. Předtím to bylo s cílem mít 

prostě něco, co třeba tady není. To je rozdíl, protože teď si můžu koupi něco, co chci. A 

nemusím jít na alternativní trh. Takže ten posun je v tomhle. Že tenkrát prostě nebyla ta třetí 

část toho, že prostě tady máš tohle, a nebo tamto. Zkus jenom tohle, a nebo si to ušij.“
69

 

 

Jiná respondentka naopak zase uvedla, že to jistou souvislost má. Respondentky viděly nějaké 

postupy. A viděly, že není těžké tvořit v domácích podmínkách. Není to ale tak, že by 

všechny vrstevnice respondentek tíhly ke kreativní tvorbě.   

 

 „Mě to asi ovlivnilo v tom, že jako už malý dítě jsem uměla plést, háčkovat, šít a tak. 

Asi jo. Každej tu má nějakou mamku, která je naučila třeba šít, že je to určitě mohlo nějak 

ovlivnit.“
70

 

 

 „Já si myslím, že určitě. Když si to jako vlastně vezmeš, tak já neznám maminu, která 

by za komunismu nešila. Jako myslím, že jsme hodně šikovnej národ v tomhle tom.“
71

 

 

V této souvislosti jsem se také pokusila zjistit, zda respondentky tuší, odkud tento trend 

alternativní trhů pochází. Tipovaly různá hlavní města směrem na Západ. Nejčastěji však 

padal Berlín, Londýn nebo New York. Ale ať už tento trend přišel odkudkoliv, země bývalého 

Sovětského svazu ho velmi ochotně převzaly.  

 

 „Vzhledem k tomu, že se to rozvíjí i v zemích, kde komunismus nebyl a není, tak si 

myslím, že asi ne. Lidi jsou tvořivé bytosti a chtějí prodávat svoje výrobky. Ale u nás…jo tak 

jako může to být tím, ale úplně tu linku nevidím…“
72

 

 

 „To ani…to si myslím, že ani ne. Mě spíš přišlo takový, že dřív to bylo běžný, že každej 

háčkoval. Každej si doma vyráběl všechno. Já když se bavím, třeba s ženskýma, kterým je 

třeba kolem 60, tak ty prostě říkají a tohle jsme dělaly taky a takže vlastně všechny ty 
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techniky, který vlastně my považujeme za módní, tak ony to dělaly taky. Pak byl ten šílenej 

útlum, kdy vlastně všichni, což si myslím, že bylo tím rokem 89, když ty obchody se najednou 

naplnily. Teď všichni mohli, tak tohle je nebavilo, že jo. Takže to byla známka jakoby i 

chudoby nebo jak bych to řekla. Když si to museli doma vyrobit, že jo. No a teď se to zase 

vrací. Mám pocit a ve světě je to mnohem jakoby víc. Nebo já mám srovnání s tím 

Londýnem, protože tam mám známí. Tak tam prostě ruční práce je strašně jako ceněná. 

Úplně jako že opravdu, to si myslím, že u nás ještě není oceněný.“
73

 

 

Z hlediska módy byla opět nejlépe hodnoceným obdobím První republika. Informace o módě 

v tomto období respondentky nacházejí ve filmech pro pamětníky. Zmíněny byly například 

filmy Kristián nebo Hotel modrá hvězda. Na módě První republiky respondentky oceňují 

eleganci a ženskost.  

 
 „Ale co se týká módy tehdy, tak třeba zrovna 20. - 30. léta byly, co se týká módy 

naprosto úžasný, a myslím si, že by bylo hrozně super, kdyby se to k tomu, tak trošku vrátilo, 

což ono teďka tak trošku začíná.“
74

  

4.12.3 Vnímání situace po roce 1989 v obecné rovině z hlediska 
historie 

 

Respondentky reflektují 90. léta jako dobu velmi divokou, protože se vše měnilo a vyvíjelo.  

Dnes jsou lidé pesimističtí a věčně nespokojení. Přestože mají více možností, stěžují si a 

nadávají. Zároveň ale mezi lidmi panuje nechuť se politicky angažovat.  

 V duchu postmoderní společnosti bylo několikrát zmíněno, že v dnešní době převládá 

velká míra nejistoty. Skutečnost, že respondentky reflektují aktuální společenské problémy, 

potvrzuje také jejich zájem o téma recyklace.  

4.12.4 Vnímání situace v oblasti módy po roce 1989 
 

Nejkritičtěji popisovaly respondentky 90. léta na našem území z hlediska módy. Byla to doba 

nevkusná. Najednou se objevilo velké množství zboží a lidé se v tomto chaosu neuměli moc 

orientovat. Překotně přebírali trendy ze Západu. Respondentky vzpomínají na fialová saka, 

ponožky v sandálech, boty do špičky, vycpávky v ramenou a trvalé na vlasech žen.  
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 „ A samozřejmě ta móda po 89 obecně, to se prostě vidělo na ulici, byla šílená. Ty lidi 

se prostě vzhlídli v něčem, co najednou viděli v Německu. Najednou mohli cestovat, ale 

samozřejmě ne moc daleko. Byli toho úplně takoví plní, takže si myslím, že si přiváželi šílený 

kreace.“
75

 

 

 Respondentky také vzpomínají na to, že od rodičů často slýchávaly a někdy ještě 

slýchávají věty typu: „To za našich mladých let nebylo.“ nebo „Ty už si můžeš koupit takový 

hezký věci, to my takové možnosti neměli“. Tuto skutečnost, tedy že dnes lidé mohou mít 

hezčí a kvalitnější oblečení, mají respondentky na paměti.  

4.13 Celkový pohled na současnou českou módu 
 

Obyvatelé České republiky zatím ještě nechtějí ocenit ruční práci. Důvodem může být 

přetrvávající inklinace k masovému konzumu nebo právě skutečnost, že obyvatelé České 

republiky nechtějí vynakládat peníze za to, co by si mohli sami vyrobit, kdyby chtěli. 

Respondentka toto chování staví do opozice k chování Američanů. Podle ní jsou více otráveni 

konzumem, který jim nabízejí obchodní centra a vyhledávají něco, co bude speciální, něco 

jenom pro ně. Jsou ochotni si za to připlatit. 

 

 „Já nevím, jestli je to tím nebo jestli je to tím, že víc prahnou po nějaký originalitě a 

po kvalitních věcech. Obecně si myslím, že tady u nás v Český republice lidi moc kvalitní 

věci jako neumí ocenit, co se týká módy nebo jídla nebo tak, takže to nevím no. To sem nikdy 

nezkoumala, jestli je to tímhle tím.“
76

 

 

  Podle názoru jedné respondentky trvalo deset let, než se lidi začali orientovat. Dnes si 

lidé více vybírají a nenechají s sebou tak vláčet. Pořád to ale není ideální.  

 

 „ No to určitě. Určitě a je to i vidět na starších lidech, že i starší dámy už dneska 

začínají tak víc koukat a tak. Mě přijde, že se to mění ve všech vrstvách. To dřív nebylo.“
77

 

 

V oblasti módy respondentky oceňují především svobodu. Mohou si obléknout, cokoliv 

chtějí. Když přišlo na otázku vkusu obyvatel České republiky, točily se odpovědi kolem slova 

konzervativní. Lidé u nás se většinou bojí vzít si na sebe něco extravagantního. Některé 
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respondentky jsou ke vkusu obyvatel České republiky kritičtější jiné mírnější. Shodují se však 

na tom, že se situace sice zlepšuje, ale stále není ideální. Ještě stále se u nás v oblékání 

upřednostňuje praktičnost a funkčnost.  

 

 „Vadí mi, že všichni chodí stejně oblíkaní. Vždycky podle toho diktátu módního. Za půl 

roku se změní styl, tak zase všichni to změní.“
78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
78 Tik Tak Jinak  
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5. Závěr 
 

Výše uvedené historicko-sociologické zakotvení tématu módy a následná výzkumná sonda 

ukázaly, že současná podoba fenoménu módy se vyvíjí podle aktuálních pozdně moderních 

tendencí. Móda je svobodná a různorodá, tedy existuje mnoho způsobů, jak ji „aplikovat“ na 

své tělo. Pluralistické tendence se tedy nevyhýbají ani módě a všichni, kterým není lhostejná, 

se tomu rádi přizpůsobují.  

Módě jako takové nelze ani upřít významnou výpovědní hodnotu. Každá její podoba 

zrcadlí dobu, ve které vznikla, neboť reaguje na politické, kulturní i na sociální události ve 

společnosti. Zahalené lidské tělo kopíruje dobu, ve které se právě nachází. V každém 

momentu a situaci vytváří dekoraci svého času. Když se člověk ráno oblékne, stává se jeho 

celkový „outfit“ nositelem významu. Oblečený člověk poskytuje světu estetickou i 

komunikativní výpověď a to v podstatě znamená, že nikdo si nemůže dovolit nezajímat se o 

módu. 

Když se sociologové konečně začali zajímat o módu, označili ji za formu kolektivního 

chování, které se vyskytuje téměř ve všech společnostech. Fenomén módy je také kulturním 

elementem, který je zároveň faktorem a zprostředkovatelem kulturní změny. Móda je ale také 

symbolem statusové diferenciace v sociální struktuře.  

Právě tuto poslední vlastnost módy zkoumali sociologové nejdříve. Bourdieu, stejně 

jako Simmel a Veblen, považuje módu za rys třídních ambicí a efekt strategie odlišení. Tento 

francouzský sociolog a filosof se k tématu módy dostal díky zkoumání sociálních schopností, 

vkusu a životních stylů různých tříd. Zjistil, že třídy se definují ve vzájemné opozici. Vkus 

jedné třídy, jejíž členové mají podobný habitus (vnitřní dispozice, které jsou ovlivněny 

existenčními podmínkami), je zároveň nevkusem pro druhou. Různé životní styly jsou 

člověku v dané třídě vštípeny socializací. Bourdieu míní, že změna módního odívání, jako 

součást životního způsobu, nastává proto, že třídy mezi sebou soutěží.  

Společnost se během druhé poloviny 20. století vyvinula do podoby, jež je zaměřena 

na novost a tím pádem i na pomíjivost. Podle Lipovetského se v tomto prostředí daří 

principům módy výborně a není to zcela na škodu. Móda totiž rozvíjí lidskou individualitu, a 

tak se projevuje její celkově pozitivní vliv na demokratické instituce i na autonomii svědomí. 

Sílící individualizace je totiž příčinou upevnění liberálních společností.  

 Podle Lipovetského teorie je hlavní aspekt a vývoj fenoménu módy dnes spojen 

především s procesem individualistické dynamiky, kterou zapříčinil rozpad velkých 

společenských záměrů. Nastal úpadek zájmu o věci veřejné, politickou sféru a především se 
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výrazně zmírnil třídní boj. Tyto tendence umožnila revoluce v komunikacích a demokratizace 

procesu personalizace, člověk by měl být sám sebou. V druhé polovině 20. století se začal 

prosazovat masový hédonismus, demokratizace kultu spontánnosti a psychoanalytické 

kultury. Jedinec se stále více zabývá vlastním Já, nevýhodou ovšem je, že se stává čím dál 

větším narcistou.  

 Pro Lipovetského má tedy fenomén módy mnohem širší rozměr, protože jeho 

existence a podoba kopíruje také určitou podobu společnosti, která má vždy velmi krátkou 

životnost a vyskytují se v ní různé a mnohdy i překotné zvraty. „Módní společnost“ je tedy 

charakteristická tím, že se v ní zrychluje pohyb změn a novot, které mají větší hodnotu než 

tradice a trvání. 

Móda je zároveň také něco, co je momentálně populární. Je to něco, co se šíří na 

základě vlivu okolí. Tlaku módních trendů dokážeme odolat, zejména tehdy, kdy vycítíme, že 

se jedná cílený reklamní tah. Mnohdy ale děláme reklamu určitému módnímu trendu i my 

sami. Stáváme se účastníky nebo dokonce těmi, kdo svým oblečením módní vlnu rozšiřuje.  

Přesto současná móda znamená různorodost. 

V postmoderní době móda přestala být něčím, co je výhradně doménou žen a 

sociologové se na ni více zaměřili a objevili, že je ve své podstatě ambivalentní. Její 

dvojznačnost spočívá v tom, že pokud se člověk obléká podle módy, snaží se jistou měrou o 

konformitu, ale jeho oblečení je zároveň i projevem vlastní jedinečnosti. Díky módě si člověk 

vytváří vlastní identitu, která se pohybuje na hranici vyjádření vlastního Já a společenské 

akceptovatelnosti.  

 Doposud neverbalizovaným cílem práce byla také snaha poukázat na fakt, že fenomén 

módy není radno podceňovat. Důvody tohoto tvrzení nejlépe vyjádřila Toby Fisher-Mirkin: 

„Móda má velkou moc. Pochopíte-li, které šaty vám pomohou v obchodních a osobních 

vztazích, posílí to váš soukromý i profesionální život. Oblékáním můžete vyjádřit svou 

serióznost, svůj smysl pro humor, svou kreativitu a svou přitažlivost. Oblečení může vytvořit 

příznivý dojem a zároveň vám dát dobrý pocit.“ [Fisher-Mirkin 1995: 13]  

 Mohlo by se říci, že prostřednictvím oblékání může člověk nejvýrazněji vyjádřit svou 

individualitu. Pomineme-li jistá omezení daná etiketou pro různé společenské akce, je oblast 

oblékání jedním z nejvýraznějších projevů svobody jedince. Móda je individualizovaná. 

Každý si víceméně může nosit, co uzná za vhodné. Móda tím vstoupila do nové fáze, ve které 

jednotlivci získali významnou oděvní svobodu. Tlak ke konformnosti se významně snížil. 

Současně demokratizace v oblasti sociální stratifikace zapříčiňuje, že se oblečení a zjev stává 

stále méně významným kritériem společenské úctyhodnosti. 
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Avšak i když je móda svobodná, je i přes to ovlivňována veřejným míněním, na jehož 

podobě se podílejí také média. V nich se objevují modelky a stylistky, jejichž styl pak vědomě 

i nevědomě kopíruje milióny žen po celém světě.  Je nicméně zajímavé, že například u 

celebrit, které módní trendy propagují, se tento jev téměř nevyskytuje. Zřejmě proto, že jejich 

svět je úzce svázán s komerčním světem luxusních značek. Pro běžné lidi je ale svět vysoké 

módy pouze určitým zdrojem inspirace nebo jakési divadelní představení pro potěchu oka. 

Vědí, že si luxusní oblečení nikdy nebudou moci dovolit, a proto po něm už mnozí z nich ani 

netouží. Móda je všeobjímající i různorodá a nemajetní lidé si ji mohou přizpůsobit podle 

sebe. Aby byl člověk vkusně oblečen, nepotřebuje příliš mnoho peněz. Nicméně móda a 

populární kultura jsou sice považovány za něco povrchního, ale jsou to vyjádření niterné 

potřeby člověka zkrášlovat a „zlehčovat“ svou v podstatě těžkou a tragickou každodenní 

existenci. 

Když byl ke konci druhého tisíciletí módní svět uštván rychlým střídáním nových 

módních trendů, začala se zdůrazňovat snaha o podobnost, adorovala se kvalita, lepší 

udržitelnost materiálů a nadčasovost. Na pořad dne přišla ekologie, která souvisela 

s nostalgickým návratem k tradici a přírodě. Střední vrstvy začaly chodit do second-handů a 

svým předkům „vybíraly“ skříně, kde lovily staré „vintage oblečení“. V kontextu teorie 

Gillese Lipovetského je oblékání ve stylu vintage módním jevem, který velmi kreativním 

způsobem spojuje konformizmus s principem lidské individuality. Prostřednictvím vintage 

kousků dosahuje člověk vyjádření identity a realizuje svou touhu po odlišení, a vše se děje 

v souladu s možností sociální identifikace. Paradoxem je, že používá předměty z minulosti, 

aby dosáhl současné kulturní hodnoty - novosti.   

 

Paralela trhů s alternativní módou a farmářských trhů dokládá tendenci návratu 

k lokálnímu a je tak odpovědí na globalizaci. Můžeme si koupit nebo vytvořit oblečení, které 

chceme, ale běžně v obchodech ho nemůžeme najít. Tvorba alternativní módy je dovršením 

demokratizujících, individualizujících i globalizačních tendencí. Můžeme se osvobodit od 

nabídky oblečení, kterou nabízí módní průmysl, pokud se nám jeho tendence nelíbí. Kromě 

určitého implicitního ovlivnění okolní společností, kterého je těžké se zbavit, jelikož člověk je 

společenská bytost, jež svými smysly reflektuje okolí, může módní diktát zcela ignorovat. 

Trhy s alternativní módou deklarují tyto myšlenky motty, které vyzývají k tomu, aby lidé 

nepodléhali konfekci.  

V mé práci jsem se zabývala také motivacemi respondentek, které je vedly k tvoření. 

V té souvislosti mě zajímalo, jak se jednotlivé respondentky k tvorbě dostaly. Většina z nich 
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tvořila prakticky od dětství, buď se tvoření učily doma, nebo také ve škole. Nicméně 

důležitým faktorem, jenž je k tvorbě přivedl, bylo rodinné prostředí, tedy sociální okolí. Jen 

jedna respondentka uvedla, že se k tvorbě dostala náhodou až v dospělosti díky kamarádce, 

která ji vzala s sebou na kurz ručních prací. Vývoj tvoření probíhal u respondentek velmi 

podobně. Nejprve začaly vyrábět šperky nebo oblečení pro sebe, pak pro svoje kamarádky, a 

když měly dobré ohlasy, začaly svoje díla prodávat.  

Důležitým zdrojem motivací k tvorbě byla pro respondentky také skutečnost, že na 

běžném trhu s módou nemohly najít nic, co by bylo podle jejich vkusu. Zkrátka nebyly 

spokojené se sortimentem zboží v obchodech, což je v době, kdy jsme masově zásobováni 

nejrůznějším zbožím, celkem paradoxní. Nicméně to odpovídá reakci na globalizační 

tendence. Respondentky nechtějí mít na sobě, co jim diktují módní domy a obchody 

s konfekcí, hledají originální kousky oblečení či doplňky, které nemá každý druhý člověk na 

ulici. Přidanou hodnotou je fakt, že tyto originální kousky byly vyrobeny lokálně a se zájmem 

„řemeslníka-tvůrce“ a ne pomocí odcizené práce. Respondentky jsou prodávající i nakupující 

zároveň. Mnohdy si totiž své výrobky kupují nebo vyměňují od svých kolegyň.   

Tvorba a prodej alternativní módy mají pro tvůrkyně právě tu hodnotu, že to není 

práce odcizená. S kreativitou respondentek tedy také souvisí jejich přístup k pracovnímu 

životu. Většina z nich není klasickým zaměstnancem s osmihodinovou pracovní dobou. 

Respondentky jsou studentkami, matkami na mateřské dovolené, nebo se věnují více 

pracovním činnostem najednou. Velká část z nich by si přála, aby se jejich kreativní záliba 

stala jejich zaměstnáním. Kreativní tvorbu rukami berou jako možnost odreagování se od 

činností, při kterých musí „pracovat mozkem“, protože taková činnost většinou nepřináší 

žádný hmotný produkt. Kreativní ruční práce jim přináší radost z výsledného díla i z procesu 

jeho vytváření. Respondentky tedy nejsou jen kreativní a zručné, protože pokud se věnují této 

činnosti, či se jí dokonce živí, musí být také velmi houževnaté. Nic jiného jim nezbývá, 

protože jejich vysokoškolské vzdělání není zrovna praktické pro současné nastavení trhu 

práce. Pokud se chtějí věnovat takovéto nejistému způsobu obživy, musí prokázat vysokou 

míru odhodlání, ochotu k překonání neúspěchů a hledat dosud neprošlapané cesty.   

To, že se respondentky necítí být součástí nějaké skupiny, pro kterou je tvorba 

alternativní módy koníčkem nebo zaměstnáním, může být způsobeno uvolněným charakterem 

společenských uskupení v pozdně moderní době. Člověk jako jedinec necítí tak intenzivní 

potřebu někam patřit. Stačí vědomí, že by mohl, kdyby chtěl. Toto tvrzení by se dalo vyjádřit 

pomocí respondentky, tvořící pod značkou ve-ra. Pocitově vnímá, že je spíše sama za sebe, 

ale z objektivního hlediska uvedla, že patří do určité skupiny lidí, kteří tvoří za podobným 



80 

 

účelem (prodávat na módních trzích) a zajímají se o módu a zároveň ukazují společnosti jiný 

pohled na ni. 

Respondentky vnímají současný svět módy tak, že do něj alternativní móda patří a 

pravděpodobně bude čím dál více oblíbená. Jsou si ovšem vědomy, že úhel pohledu a zájmu o 

módu závisí také na finančních prostředcích jednotlivců. Většina lidí stejně bude nakupovat 

levnou konfekci v obchodních centrech. Situace je zatím stále taková, že movití zákazníci si 

ve většině případů, pod tíhou současné konstelace módního prostředí, koupí šaty v obchodním 

centru nebo například kabelku od Diora, i když by si mohli dovolit kupovat i alternativní 

módu. Ta opravdu kvalitní a originální totiž, především kvůli nákladům (ne takovou mírou 

díky značce), není nejlevnější. Rozhodně ale není tak drahá jako zmíněná kabelka od Diora. 

Alternativní módy chtivé ženy jsou tedy nuceny nakupovat v konfekci nebo second-handech a 

z alternativní módy vybírat především doplňky. Haute couture a pret-a-porter jsou určeny 

pouze těm nejbohatším. Pro ostatní je tu konfekce a alternativní móda. Ta má stejně jako 

konfekce různé cenové hladiny. I zde funguje jakási hierarchie založená na známosti a 

oblíbenosti. Tvůrkyně alternativní módy, která má úspěch a je o její výrobky zájem, si může 

dovolit nasadit vyšší cenu. Platí se za výjimečný design, ale i tak je alternativní móda 

rozhodně dostupnější více lidem než ta luxusní. 

Respondentky si tak také uvědomují, že konfekce, ale i vzhledem ke struktuře 

společnosti, v módním světě převládá a nepředpokládají, že by se situace měla nějak výrazně 

měnit. Pouze jedna respondentka měla názor, že alternativní móda se postupně stane 

mainstreamem a tu pak zase nahradí něco nového. Nicméně alternativní módu považují 

respondentky za důležitou. Má v dnešním světě své místo a současný svět módy s ní musí 

počítat, i když mnoho lidí zatím o existenci alternativní módy vůbec neví.  

Svoboda je vybojována, každý si může nosit a tvořit, co chce a jak chce. Nicméně i 

tvůrci alternativní módy se musí ohlížet na to, zda se jejich výrobky líbí lidem. Největší 

úspěch mají ty výrobky, které jsou zpracované kvalitně, zajímavě a hlavně mají výhodu ty, 

které na první pohled nevypadají, že by si je mohl vyrobit každý doma. V České republice 

zatím není zvykem, aby lidé utráceli za věci, které si mohou snadno vyrobit sami, pokud 

chtějí.  

 Do karet však respondentkám nahrává, že se - po vzoru západní zemí - staly velmi 

oblíbenými výrobky, které jsou vyráběny ručně. I v České republice narůstá počet lidí, kteří 

již nechtějí jenom konfekci, ale záleží jim na specifičnosti a originalitě. Chtějí osobnější 

přístup k zákazníkovi. Zdá se tedy, že obliba kreativního tvoření rukama vzrostla celosvětově. 

Na internetu kolují nápady, jak si ručně vyrobit nepřeberné množství věcí. Vypadá to, že 
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lidská vynalézavost nezná mezí. Může za tím být ekonomická situace, nějaký nárůst 

kreativního potenciálu i snaha o maximální originalitu, která je podle Lipovetskyho vyvolána 

právě současným narcisticky zaměřením jedinců. Tvorbě alternativní módy se věnují 

profesionálové i amatéři. Jedná se z velké části především o mladé lidi, kteří mají vztah 

k módě, umění, architektuře, designu a zároveň kreativní práci rukama. Vždy existuje 

možnost, že se někdo z alternativní módy stane natolik úspěšným a známým, že se dostane do 

„hlavní“ módy. 

   

V analytické části mé diplomové práci se mi nepodařilo jednoznačně zjistit, zda respondentky 

vidí souvislost mezi zkušeností 40 let komunismu a velkou oblibou tvorby alternativní módy. 

Odpovědi byly velmi různorodé. Stejně tak jako jsem nedostala jasnou odpověď na to, zda 

vidí vztah mezi oblibou tvorby alternativní módy a tím, že respondentky v dětství viděly, že 

oděvy a módní doplňky se dají tvořit v domácích podmínkách. Podle mého názoru je naše 

minulost komunistického nedostatku dobrým základem pro všechny tvůrce alternativní módy, 

kteří se o schopnosti svých předků mohli opřít. Není to ovšem důvod vzniku boomu trhů 

s alternativní módou. Ty mají původ v zahraničí.  

 Na druhou stranu si ale myslím, že si mi podařilo nastínit, jak respondentky vnímají 

dobu před rokem 1989 a i dobu po něm. Dělo se to především prostřednictvím vzpomínek a 

vyprávění starších lidí v okolí respondentek. Po roce 1989 už mohly respondenty reflektovat 

velkou historii malou historií i z pozice vlastních zážitků. Díky tomu, že jsem se věnovala i 

otázce historie, přinesla tato práce i určitou sondu do pohledu mladých lidí na období 

komunismu, na období po něm a částečně i na současnou dobu.    

 

 

Ve své práci jsem se zaměřila také na otázku budoucnosti alternativní módy. Samozřejmě se 

jedná pouze o pokus predikce vývoje trhu s alternativní módou ze strany respondentek. Ty ale 

byly s předvídáním budoucnosti velmi opatrné. V největší míře panoval názor, že se trh 

s alternativní módou vytříbí sám. Zůstane jen ten, kdo je opravdu dobrý a v podstatě zůstanou 

jen ti nejlepší. Respondentky předpokládaly, že velký zájem o alternativní módu potrvá ještě 

dva nebo tři roky a pak dojde k poklesu, kdy se rozhodne, kdo na scéně s alternativní módou 

zůstane. Ovšem celkově je skoro u všech respondentek cítit nejistota s vývojem v oblasti 

alternativní módy. Pouze jedna respondentka byla velmi optimistická a uvedla, že se podle ní 

alternativní móda stane dokonce mainstreamem.   
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Díky delší prodlevě mezi zpracováním výzkumu a celkovým vypracováním a odevzdáním 

práce, jsem získala určitý časový odstup, který mi umožnil doplnit závěr mé práce. Dá se říci, 

že zlaté časy alternativní módy probíhaly u nás v České republice mezi léty 2008 až 2012. 

Nyní jsem osobně zaznamenala určitý pokles zájmu z přesycení trhu. Ubylo menších akcí a 

zůstaly hlavně ty velké. Zákazníci totiž už začali být vybíraví a na akce menšího typu si cestu 

najdou mnohem obtížněji. Nicméně houževnatí a úspěšní tvůrci zůstávají a každému se daří 

podle vlastní píle, štěstí a oblíbenosti u zákazníků. Alternativní móda se přesto etablovala na 

pole možností v odívání a má v něm své pevné místo. Trh s alternativní módou se vyvíjí a 

jeho složení se proměňuje, ale troufám si tvrdit, že z České republiky již nezmizí.  

 

 Oblečení a módní doplňky, které se prodávají na „design marketech“, vlastně 

v současném postmoderním pojetí módy nejsou alternativní. Jsou další variantou a také 

odpovědí na globalizaci, díky níž dochází k jistému stírání jedinečnosti, a proto přichází ten 

nástup alternativní módy v posledních letech, lidé se chtějí opět trochu odlišit. Originální, 

nezávislá, alternativní, ale hlavně různorodá – taková je současná móda nejen v České 

republice, ale i ve světě.  
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Přílohy:   Příloha č. 1  
 

PM Design        ( všechny 4 obrázky jsou staženy z: http://www.facebook.com/pages/PM Design/117488154965624?fref=ts ) 

 

 
 

 

Jane Bond          (všechny  4 obrázky jsou staženy z :http://www.facebook.com/janebond.cz?fref=ts) 
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Deers      (všechny  4 obrázky jsou staženy z http://www.facebook.com/DEERS.KAMILA?fref=ts) 

 

 
 

 

V.Y.P. Design     ((všechny  4 obrázky jsou staženy z http://www.facebook.com/VypDesign?fref=ts) 
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To Potěší      (všechny 4 obrázky jsou staženy z: https://www.facebook.com/topote si/photos_stream) 

  

 
 

 

 

rePETe      (všechny 4 obrázky jsou staženy z: https://www.facebook.com/pages/rePETe/236170736460646)  
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Tik Tak Jinak    (všechny 4 obrázky jsou staženy z: https://www.facebook.com/TikTakJinak/photos_stream)   

 

 
 

 

Stella  Bella     (všechny 4 obrázky jsou staženy z: https://www.facebook.com/StellaBellaPraga/photos_stream)   
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Schmucig      (všechny 4 obrázky jsou staženy z: https://www.facebook.com/pages/SCHMUCIG/176592412766) 

 

 
 

 

Pokojíček     (všechny 4 obrázky jsou staženy z: https://www.facebook.com/pokojicek?fref=ts) 
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ve-ra     (všechny 4 obrázky jsou staženy z: https://www.facebook.com/pages/ve-ra/192427524157751) 

 

 
 

TATE    (všechny 4 obrázky jsou staženy z: http://www.fler.cz/tate) 
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Příloha č. 2  
Otázky k polostrukturovaným rozhovorům 

Souhlasíte s provedením a nahráváním rozhovoru s vámi? Rozhovor se bude skládat nejprve z 

obecných otázek, poté se zaměříme na výrobu šperků a módu z vašeho pohledu a ke konci na 

módu obecně. Rozhovor můžete kdykoliv ukončit, bude zachována vaše anonymita a 

odpovědi budou použity pouze pro účely mé diplomové práce.  

1) Povězte krátce něco o sobě (věk, vzdělání). 

2) Jaké jsou Vaše záliby? 

3) Jak jste se dostala k vyrábění šperků? 

4) Proč jste začala vyrábět? 

5) Co přesně vyrábíte? 

6) Proč vyrábíš zrovna tohle, proč to není třeba něco jiného? 

7) Tvoříte pod nějakou značkou nebo jménem? 

8) Kde prodáváte svoje výrobky? 

9) Jací lidé si kupují Vaše výrobky? 

10) Je způsob, jak vyrábíte šperky (oblečení) podle Vašeho postupu nebo jste ho někde 

viděla? 

11) Kde berete inspiraci? 

12) Znáte nějaké jiné tvůrce v zahraničí, kteří se zabývají tvorbou podobných věcí? 

13) Myslíte si, že jste v tomhle oboru úspěšná? 

14) Čeho byste chtěla v téhle oblasti dosáhnout? 

15) Jak vidíte budoucnost této oblasti módy všeobecně?  

16) Co Vám tvorba šperků dává? 

17) Myslíte si, že jste kreativní člověk? 

18) Cítíte se být součástí nějaké subkultury (skupiny) nebo spíš jste sama za sebe? 

19) Co byste celkově řekla o lidech, kteří stejně jako Vy vyrábějí vlastní šperky či oblečení? 

20) Jaké místo v současném světě módy má podle Vás to, co děláte? 

21) Jaký módní styl upřednostňujete a kde módu nakupujete Vy sama?  

22) Jak v obecné rovině vnímáte situaci před rokem 1989 z hlediska historie? 

23) Jak vnímáte situaci před rokem 1989, co se týče české módy?  

24) Jak vnímáte v obecné rovině situaci po roce 1989 z hlediska historie? 

25) Jak vnímáte situaci po roce 1989, co se týče oblasti české módy? 

26) Chtěla byste k rozhovoru něco dodat?  
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Příloha č. 3  
 

Přepisy všech 12 rozhovorů s respondentkami se nacházejí v elektronické podobě na CD, 

které je přiloženo v pevných deskách diplomové práce.  


