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zpracováním diplomové práce. Cílem diplomové práce je zmapování problematiky 

re-designu se zaměřením na oděv, jeho didaktická transformace a ověření funkčnosti 
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1 Úvod 

Význam a osobní přínos diplomové práce stojí na reflexivním přístupu k celé práci. 

V textu se neustále vracím k tématům, která mě během studia nebo i před ním 

potkala, a která jsem nestihla v té době více zpracovat. Nyní jsem měla možnost se 

do nich hlouběji ponořit, promyslet je a vytvořit si z nich náměty pro další použití 

v učitelské praxi. 

Jan Michl ve své obhajobě užívání slova re-design ve výtvarné vysokoškolské 

pedagogice uvádí citát: „Kdyby chtěl někdo začít od Adama, dál než Adam by se 

nedostal.“1 Myslím, že tento citát dobře shrnuje celou podstatu re-designu jako 

fenoménu, který v širších souvislostech označuje fakt, že neustále stavíme na 

věcech, které byly před námi. Zároveň musíme mít na paměti to, že další generace 

po nás bude kriticky posuzovat, přezkoumávat a přebudovávat naši práci, aby na ní 

opět mohla stavět další a další poznatky. „A pokud jde o tu Vaši čtyřku z dějepisu! 

Máte naše sympatie, fakticky. V naší firmě se zaměřujeme jen a jen na budoucnost, 

v žádném případě se neobracíme do minulosti. Určitě nepotřebujeme člověka, co má 

plnou hlavu vědomostí o všem možném, co se stalo. To jsou lidé, kteří vždy odmítají 

jakýkoliv nový nápad jenom proto, že už dřív párkrát nevyšel.“2  

Re-design v současnosti je neustálý proces přetváření, přemýšlení o zlepšení a 

inovacích. Je kritickou a konstruktivní reflexí předchozí práce, aktualizací 

neaktuálního, vzkříšením něčeho polozapomenutého a zastaralého. I tato písemná 

práce má takový charakter. Do textu jsou záměrně vkládány odkazy na aktivity 

realizovatelné ve výtvarné výchově. Tyto aktivity se snažím samotným textem znovu 

rámovat a vkládat do kontextu.3 Zároveň s teoretickým kontextem aktivit může 

čtenář dohledat souvislosti se současným a minulým výtvarným uměním a 

popkulturní scénou. Důraz je kladem na 20. století a současnost. Časové ohraničení 

je dáno samotným tématem. Design jako takový se v pravém užití tohoto pojmu 

začíná plně rozvíjet po průmyslové revoluci a především pak ve 20. a 21. století. 

Oděvní design, na který je v práci kladen hlavní důraz, je jeho podmnožinou a 

vývojově ho následuje. 

  

                                                      
1 Karl Popper, 1979 
2 Steve Fisher, Pracovní nabídka snů, kterou můj syn nikdy nedostane, Reflex 2015/14. 

Překlad Jan Valeška 

3 V textu se objevují přerušovaně podtrhaná slova. Tato slova odkazují na Slovníček, který je 

připojený v závěru práce 
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2 Výklad pojmů 

Každá lidská bytost je designer. Mnozí z nás se navíc designem živí – to se 

týká každé oblasti, která si vyžaduje jak klid a pečlivou úvahu v procesu mezi 

počátkem nějaké práce a uzpůsobením prostředků k její realizaci, tak 

odhadnutí dopadu této práce.4 

V první kapitole – věnované pojmu design a re-design – se zabývám 

výkladem obou pojmů, způsobem užití pojmů v  dalších částech 

diplomové práce a prvními náměty využití designu a re -designu ve 

výtvarné výchově. Zároveň v  kapitole reflektuji teorii Jana Michla o 

re-designu jako pedagogické koncepci na vysokých uměleckých 

školách a na základě několika rozhovorů s  profesionálními designery 

se snažím upřesnit obraz současných tendencí v  pedagogických 

koncepcích na vysokých uměleckých školách v  porovnání 

s Michlovými tvrzeními.  Na závěr doplňuji kapitolu o text, 

zabývající se principem metafory jako nedílné součásti  designu a 

výtvarné výchovy .  

2.1 Design 

Abychom mohli vymezit pojem re-design, je nejprve nutné ujasnit si, co je to design. 

Podle současné šíře užití slova design (např. design výzkumu, průmyslový design, 

oděvní design, designový byt,...) je nesnadné pojem přesně ohraničit. Mnoho 

teoretiků, zabývajících se dějinami designu, pojem zužuje a velmi často ve svých 

teoretických pracích dávají prostor rozboru pojmu (viz např. Zdeno Kolesár ve svých 

Kapitolách z dějin designu nebo Dušan Šindelář v Estetice užité tvorby). Martina 

Pachmannová věnovala rámování pojmu design celý sborník textů předních 

světových teoretiků designu. Také na základě těchto jevů můžeme usuzovat, že 

pojem je komplikovaný a jeho přesné vymezení není jednoznačné. 

Původ slova design se pojí s latinským výrazem „designare, designo, signum“. 

„Signum“ je „znamení, značka, známka“. Připojením předpony „de“ (od) se 

dostáváme k významu „odznačit“ ve smyslu „značením odlišit“ od ostatního, 

„označit, vyznačit“. Z latiny se slovo přes italštinu a francouzštinu dostalo do 

angličtiny (koncem 16. století), kde se používá v dnešním tvaru „design“ a nese 

v neodborné mluvě význam „záměr, plán, výtvarný nebo technický návrh“, ale také 

„intrika“ či „konspirace“. 

Důležitý kontext dostává slovo v 18. století, kdy se objevuje v anglických 

teologických diskusích. Tyto diskuse pronikají také na veřejnost a týkají se důkazů 

boží existence. Bůh je zde označován jako designer a důkaz jeho existence nese 

označení „argument from design“ nebo „design argument“. Zjednodušeně jde o 

názor, že vše v přírodě/ve světě do sebe tak dokonale zapadá, jako kdyby to 

vymyslel nějaký nekonečně moudrý inženýr resp. designer. Ten vytvořil plán světa a 

                                                      
4 Norman Potter, Co je to designer in Design: Aktualita nebo věčnost, Pachmannová (str. 37) 

Etuda č.1 – Návrhová 
skica oblečení na 
šablony 
předkreslených 
postav. Jedná se o 
krátkou úlohu, jejímž 
výsledkem je 
kolorovaná kresba. 
Pomůcky: 
Nakopírované kresby 
mužských a ženských 
postav, tužky, fixy 
nebo jiné barvy. 

 
Etuda č. 2 - Osobní 

znamení. Vytvořte ze 

svých iniciál značku 

nebo symbol, který 

můžete použít jako 

podpis svých 

výtvarných prací. 

Vytvořte tento podpis 

v různých technikách 

– kresba, malba, 

výšivka, tisk, rytina, 

...) 
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následně ho uskutečnil. Není přece možné, aby něco tak komplikovaného a dokonale 

funkčního vzniklo náhodně. 

V oxfordském slovníku5 nalezneme výčet jednotlivých vrstev pojmu design tak, jak 

je používán v anglickém jazyce. V překladu do českého jazyka (uvádím překlad 

z Velkého anglicko-českého slovníku, vydaného nakladatelstvím Academia6) 

samozřejmě dochází k různým posunům, předkládám tedy ke srovnání obě verze – 

českou i anglickou: 

                                                      
5 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/design 
6 Karel Hais, Břetislav Hodek, Velký anglicko-český slovník, Academia 1991 

noun 

1A plan or drawing produced to show the 

look and function or workings of a 

building, garment, or other object before it 

is made:he has just unveiled his design for 

the new museum 

1.1[MASS NOUN] The art or action 

of conceiving of and producing a plan 

or drawing of something before it is 

made:good design can help the reader 

understand complicated information 

1.2[MASS NOUN] The arrangement of the 

features of an artefact, as produced from 

following a planor drawing:inside, the 

design reverts to turn-of-the-century luxe 

2A decorative pattern:pottery with 

a lovely blue and white design 

3[MASS NOUN] Purpose or planning that 

exists behind an action, fact, or object:the 

appearance of design in the universe 

verb  

1Decide upon the look and functioning of (a 

building, garment, or other object), by 

making adetailed drawing of it:a number 

of architectural students were designing 

a factory(as adjective, with 

submodifier designed) specially designed 

buildings 

1.1Do or plan (something) with a specific 

purpose in mind:[WITH OBJECT AND 

INFINITIVE]: the tax changes were 

designed to stimulate economic growth 

 

jméno 

1. dekorativní vzor, vzorek, 

dekorační motiv, kresba, dezén, 

reliéf, výtvarné řešení 

2. plán, návrh, projekt, rozvrh, 

design, nárys, náčrt, výkres, návrh 

úpravy, skica, krejčovský střih šatů, 

vyšívací předloha, vzor 

3. záměr, úmysl, plán, cíl, nekalý 

záměr, úmysl, plán 

4. vnější úprava věci, provedení, 

sestrojení, konstrukce, forma, tvar, 

vzhled, struktura, typ, vzor, model 

šatů 

5. navrhování, návrhářství, 

výtvarnictví 

6. účelné uspořádání světa podle 

záměru nadpřirozené bytosti 

sloveso 

1. navrhnout, sestavit, rozvrhnout, 

naplánovat, nakreslit, načrtnout, 

projektovat, sestrojit, zkonstruovat 

2. dělat návrhy, dělat návrháře, 

vzorovat textil 

3. mít v úmyslu, zamýšlet 

4. určit 

5. mít namířeno, chtít se věnovat 

 

Etuda č. 3 -  Puzzle. 
Výtvarná hra 
s obrazy z dějin 
umění. Každý žák 
dostane stejný počet 
kusů obrazu, ale 
každý kus patří 
jinému obrazu. 
Úkolem je 
vyměňovat 
jednotlivé kusy (1 za 
1 nebo podle jiných 
pravidel) až nakonec 
získají jeden 
kompletní obraz. 
Ideálně k němu ještě 
zjistí nějaké 
informace (autor, 
technika, obsah). 

 

Etuda č. 4 - 
Dekorační vzorek. Ze 
své osobní značky 
vytvořte skládáním, 
řetězením, 
zrcadlením dekorační 
tapetu nebo dárkový 
papír. Využijte 
šablonu. 

 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/design
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/plan#plan__8
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/drawing#drawing__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/working#working__17
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/garment#garment__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/unveil#unveil__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/museum#museum__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/conceive#conceive__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/drawing#drawing__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/complicated#complicated__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/arrangement#arrangement__7
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/artefact#artefact__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/plan#plan__9
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/drawing#drawing__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/revert#revert__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/luxe#luxe__6
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/decorative#decorative__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/pottery#pottery__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/lovely#lovely__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/planning#planning__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/universe#universe__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/function#function__14
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/garment#garment__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/detailed#detailed__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/drawing#drawing__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/architectural#architectural__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/factory#factory__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/specially#specially__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/plan#plan__6
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/stimulate#stimulate__2
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Nejlakoničtější výklad uvádí publikace Ikony – Design 20. století: „Design – 

definovaný v nejširším slova smyslu jako koncepce a ztvárnění všech uměle 

vyráběných produktů – může být prostředkem zlepšování kvality života.“7 Pokud 

upřesníme označení „uměle vyráběné produkty“ jako artefakty vytvořené nebo 

přetvořené člověkem/lidskou kulturou, pak se design týká naprosto všech oblastí 

lidské existence včetně oblastí neprodukujících hmotné statky (např. filosofie, 

teologie). „Dnes poznáváme, že celá lidská činnost – od „koncepcí“ velké politiky až 

po rodinný život či od našich komunikačních systémů až po letmá gesta a okamžité 

vjemy – v sobě zahrnuje aspekty designu. Sféra úloh designu se nevyčerpává jen 

v designu předmětů, ale začíná už u uspořádání životních poměrů a v tom, jaký 

charakter mají formy našeho konání“8 Jako uměle vyrobený produkt bychom tak 

mohli za jistých okolností označit například Velikonoce a jejich současné hybridní 

tradice za re-design starších předkřesťanských zvyklostí na základě pozdější 

křesťanské nauky. 

Design vnímám ale spíše jako způsob řešení a samo řešení kulturního projevu. 

Kulturní projev sám tedy není designem (to znamená, že Velikonoce nejsou 

designem, ale kulturním projevem), ale pole designu se otevírá v jednotlivostech 

kulturního projevu. Velikonoční svátky jsou tedy kulturním projevem, jeho 

jednotlivosti jsou například pletení pomlázky a způsob tohoto pletení je design. 

Pojem je nutné zúžit na tuto oblast, ačkoliv by bylo možné se dostat k obecnějšímu 

chápání pojmu design. Mohli bychom prohlásit, že způsob prožívání svátku (to, že se 

vůbec plete pomlázka a nepletou se například košíky na vajíčka nebo že se například 

nestaví pyramidy z vajec na tvrdo) je také design, ale takové zobecnění by v praxi 

nebylo přínosné. Dostávali bychom se ke stále obecnějším a obecnějším vrstvám, až 

bychom za design prohlásili vše a překryli tak hranice, které jsou vymezeny jinými 

pojmy. Pro další práci s pojmem tedy vycházím z definice designu jako způsobu 

řešení a řešení kulturního projevu v jeho úzkém slova smyslu, kdy je vztažen 

především ke hmotným artefaktům a dotýká se tak hranic užitého umění. 

2.2 Re-design 

Ve vztahu k pojmu design je pojem re-design logicky mnohem novější slovo. 

Předpona „re“ ve významu „znovu“ odkazuje k opakování, přehodnocování, návratu. 

Re-design znamená opakování designu a jeho aktualizaci nebo inovaci. 

Domnívám se, že v praxi je pojem re-design užíván ve dvou mírně odlišných 

významech.  

a) Pokud mluvím o re-designu výrobku, mám na mysli aktualizaci tohoto 

výrobku – aktualizaci jeho vzhledu, zlepšení jeho funkčnosti. Kontext užití 

výrobku tedy zůstává stejný, ale výrobek sám se mění. Jedná se vlastně o 

pokračující vývoj výrobku v průběhu času. 

                                                      
7 Charlotte a Peter Fiellovi, Ikony – Design 20. století, str. 4 
8 Wolfgang Welsch, Design objektu a rámce in Design: Aktualita nebo věčnost, Pachmannová, str. 95 
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b) Re-designem výrobku rozumíme změnu kontextu 

užití výrobku tak, jak je. Vezmu tedy výrobek a 

přesunu ho do jiných souvislostí a tím také 

aktualizuji jeho užití. Příkladem je následující 

model z dílny Studia Defresh od Terezy Ledvinové 

a Filipa Hiekeho. Oba mladí tvůrci použili staré 

barevné fixy, z nichž zkompletovali koktejlové šaty 

na ramínka a jako „podšívku“ použili starý froté 

župan, který barevně koresponduje s pestrostí 

„vrchového“  materiálu. Aktualizují tak způsob užití 

fixy, dávají ji do jiného kontextu – jako oděvní 

materiál, a zároveň aktualizují i způsob užití 

županu, protože v tomto případě se stává 

společenským, nikoliv intimním oděvem. 

 

Jestliže vyhledáme základní vysvětlení slova re-design 

v odborné literatuře, většinou jsou zmíněny obě varianty 

užití. Pro zajímavost uvádím citaci z období, kdy se slovo 

design a re-design dostávalo do oficiálního odborného 

slovníku české umělecko-průmyslové scény v 70. letech 

minulého století: „Historický vývoj designu je spojen s 

dalšími pojmy a termíny převzatými z angličtiny, z nichž nejčastěji používanými 

jsou: styling [stajlink], redesign[redyzajn] a systémový design. V počátečním stadiu 

vývoje designu, ve 20. a 30. letech v USA, umožňovaly kapitalistické výrobní vztahy 

uplatnění designu jen v jeho omezené podobě — nazývané styling — ve vnějším 

úpravnictví, kdy zájem tvůrce byl zaměřen jen na povrch předmětu. Hlavním cílem 

činnosti zvané styling je dosažení komerčně atraktivní módnosti. Styling se vědomě 

zříká pozitivního působení v sociální sféře, nesnaží se o zlepšení užitných vlastností 

předmětů na rozdíl od průmyslového designu. Redesign při zachování kvalitní 

technickokonstrukční stránky výrobku také provádí úpravy formy, tektoniky, 

strukturalizace, barevného řešení apod., ale cílem je především zkvalitnění vztahu 

mezi funkcí předmětu a jeho formou. Tento stupeň designu byl v minulých letech v 

československém strojírenském průmyslu s úspěchem aplikován jako předstupeň 

pozdějšího důsledného uplatnění průmyslového designu. Na současném stupni 

rozvoje vědeckotechnické revoluce nemůže být životní prostředí nadále 

zdokonalováno jen změnami jednotlivých průmyslových výrobků. Úkolem 

systémového designu je řešení celého souboru (systému) předmětů v jejich 

vzájemném kontextu, při řešení jednoho výrobku je nutno brát v úvahu souvislosti, 

do nichž bude později vsazen. (Podle PhDr. Štejna, CSc.: K pojetí průmyslového 

designu v tvorbě technických, předmětů, 1974).“9 Pro kompletní výčet významů 

pojmu re-design je nutné doplnit jeho současné nejčastější užití - v kontextu 

renovování webových stránek nebo manažerských strategií v řízení podniku. 

                                                      
9 nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5908 

Obrázek 1 - Model z dílny Studia Defresh, 

příklad re-designu, 2015 

Etuda č. 5 - Defresh. 
Jaký by mohl být 
význam slova 
defresh? Vytvořme 
společnou 
myšlenkovou mapu 
na tabuli 
z jednotlivých 
významů slova nebo 
částí slova defresh. 
Na základě těchto 
významů potom 
vybereme 
ingredience, které 
by se mohly objevit 
v defresh džusu. 

Etuda č. 6 -  Styling. 

Přetvořte vzhled 

svého sešitu na 

některý vyučovaný 

předmět. Jak by měl 

sešit vypadat zvenčí, 

aby se ti líbil a chtěl 

jsi ho otevřít a 

pracovat s ním? Jak 

by měl být sešit 

organizovaný uvnitř, 

aby se ti do něj 

dobře psaly 

poznámky? 

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=5908
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2.3 Design jako re-design 

Jan Michl10 se ve své stati o designu, chápaném jako re-design, zabývá vztahem 

pojmu design a re-design a především poukazuje na způsob uvažování o designu 

jako kontinuálním, nekonečném procesu. Prohlašuje důležitou myšlenku o výuce 

designu: „...představa, že nejlepší je nebýt ovlivněn řešeními jiných výtvarníků, 

existuje, zdá se, nadále jako skrytý ideál, který je na teoretické rovině zřídka 

zpochybňován. Nedozvědí-li se studenti, že design je stejně tak kolektivní a 

kooperativní jako individuální a osamělá činnost, a že nepřístupnost vlivům je 

nesmyslný ideál, ztěžujeme my, učitelé, život nejenom studentům, ale také sami sobě. 

Studenti by měli slyšet, že z hlediska uživatele není důležité, zda jednotlivá řešení 

pocházejí od nich samotných či od designérů jiných, ale to, jestli výsledek uživatele 

uspokojuje. Pokud o takových věcech učitelé dostatečně často nehovoří, mají 

studenti sklon klást si nedosažitelné cíle, 

mezi nimiž je originalita, založená na 

představě tvorby od nuly, stále jedním 

z nejobvyklejších. Důsledkem takových 

cílů v osobní rovině je neustále špatné 

svědomí kvůli tomu, že člověk není 

schopen těchto cílů dosáhnout.“11 Michl 

se snaží apelovat na učitele designu, aby 

vyučovali více v jeho kooperativní podobě 

a to ve všech ohledech. Na nedostatek 

tohoto přístupu poukazují i jednotliví 

současní nebo bývalí studenti. „Ve škole 

se člověk z chyb málokdy poučí a navíc 

když nesplní úkol podle představ 

vyučujícího, tak je trestán a není tam 

prostor pro další diskusi. Navíc studenti 

nejsou vedeni ke spolupráci (což je pro 

tuto profesi esenciální), ale 

k řevnivosti.“12 

Další podobnou poznámku pronáší také 

Pavel Ivančic, který popisuje zkušenost 

s věhlasnou školou pro módní designery 

Central Saint Martins v Londýně. „Dlouho 

jsem uvažoval, co je tím zásadním 

kritériem pro výběr lidí, protože to měl bejt světovej výběr. Jak jsem se tam proboha 

ocitl já?! Ale pak jsem pochopil, že je to o lidech, kteří jsou osobnosti, kteří milují 

svou práci, tvrdě pracujou a mají tendenci se nevzdávat. A musím říct, že jsem 

narazil i na mně neznámé praktiky. Pro člověka pocházejícího ze socialistické země 

                                                      
10 ,,Jan Michl (1946) je profesorem historie a teorie designu na Vysoké škole architektury a 

designu (AHO) v Oslu, hostujícím profesorem Fakulty informatiky a mediálních technologií 

při Høgskolen i Gjøvik (HiG) v Norsku a čas od času přednáší také na VŠUP v Praze.“ zdroj 

janmichl.com/cz.cv.html 
11 janmichl.com/cz.redesign.html 
12 David Nevařil, produktový designer, viz Rozhovory v přílohách Re-design učitele a žáka 

Obrázek 2 - Model z dílny Pavla Ivančice, kolekce Unrelated 

Twins, 2009 - čerstvě po ukončení spolupráce s Radanou Ivančic 
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mi ten totální kapitalismus úplně k srdci nepřirostl. Když někdo někoho podvedl, tak 

se sice řeklo, že to je svině, ale bylo to bráno jako plus, že si umí poradit v obtížné 

situaci.“  Na druhou stranu však Ivančic také uvádí, že jeho ke spolupráci s budoucí 

manželkou přivedla vedoucí ateliéru na UMPRUM, kde studova. Nevedla je však ke 

spolupráci obecně během studia: ,,Když jsem byl asi ve druháku, tak si nás 

s Radanou vzala Magda Křesťanová do kabinetu a sdělila nám, že si myslí, že my 

dva bychom měli pracovat spolu... No my jsme jí namítali, že to fakt nemůže 

fungovat, že to nejde. Ale byli jsme spolu už ve vztahu.“13 

Michl se také snaží upozornit na rozdíl ve vnímání designu a designera 

v modernistické a postmoderní éře. Modernistická víra v unverzální pravdu se 

shoduje s předpokladem existence jednoho dokonalého řešení, které designer objeví. 

Shoduje se s tím i Sullivanovo tvrzení, že každý problém v sobě ukrývá řešení a to 

považuje Sullivan za přírodní zákon.14Je tím myšleno, že existuje jedno ideální 

řešení. Naopak postmodernistický pluralitní přístup s tímto náhledem polemizuje a 

Michl tvrdí, že existuje řada dobrých řešení, ale žádné dokonalé a univerální, protože 

podmínky, za nichž je řešení aplikováno, se neustále mění, a proto je nutné design 

kontinuálně re-designovat.15  

Pro pedagogickou práci, zaměřenou na re-design, jsou Michlovy postřehy velmi 

podnětné. Domnívám se, že dovednost spolupráce je v současnosti čím dál 

důležitější kompetencí, která by měla být u žáků rozvíjena. Je také jednou ze 

jmenovaných klíčových kompetencí, obsažených v RVP pro základní školy i pro 

gymnázia. Schopnost vzájemné tolerance, schopnost naslouchat názorům ostatních a 

dovednost něco společně vytvořit je jediný způsob, jak mohou v budoucnosti žít 

další generace jednotlivců spokojený život vedle sebe i bez totální (a totalitní) 

názorové shody. 

2.4 Metafora v designu a ve výtvarné výchově 

Metafora je termín patřící do literární vědy. Jedná se o básnické, rétorické nebo 

jazykové obrazné pojmenování, jehož užitím autor přenáší význam z jednoho 

obrazu/znaku/pojmu/slova na jiný. V případě metafory je přenesení významu 

založeno na vnější podobnosti, na konotaci vyvolané smyslovým působením (mrak = 

beránek, hodně = moře, deštivé počasí = uplakané počasí, jemná pokožka = 

hedvábná pokožka, metaforickým pojmenováním jsou však také nohy u stolu nebo 

jazyk na botě). Vladimír Prokop označuje metaforu16 za „všudypřítomný princip 

jazyka.“. Dodejme, že se jedná také o všudypřítomný princip v módě a designu, a 

také v marketingu módy a designu. Obecně reklama dokáže metaforického jazyka 

využívat v jeho plné šíři a úspěšně na něm stavět své prodejní kampaně. 

                                                      
13 Pavel Ivančic, oděvní designer, viz rozhovory v přílohách Re-design učitele a žáka, zdroj: 

http://www.jedenactkocek.cz/2014/05/rozhovor-s-pavlem-ivancicem-i-kdyz-je.html 
14 Louisse Sullivan, The Tall Office Building Artistically Considered, 1896 
15 cyklus přednášek Jana Michla Design jako Re-design 
16 Kromě metafory se běžně můžeme setkat také s výrazem metonymie. V designu se obě 

obrazná pojmenování slučují, ale v jazykovědě jsou striktně odlišena. Zjednodušeně můžeme 

vysvětlit, že metafora je uplatněna na základě vnější (vizuální) podobnosti (slunce a 

pomeranč) a metonymie se vztahuje k vnitřním souvislostem (např. příčinné souvislosti – 

oheň a kouř). 

Etuda č. 7 - Stylistický 
tým. Vytvořte trendy 
look z katalogu 
některého módního 
domu, tak, aby se líbil 
všem v týmu. 
Postupujte podle 
toho, co byste si na 
sebe rádi oblékli. 
Použijte techniku 
dokreslované koláže. 

 

Etuda č. 8 - Prokletý 
objektový výtvarník. 
Na základě názvů 
básní prokletých 
básníků zvolte objekt 
nebo objekty, které 
budou metaforicky 
vyjadřovat daný 
název. Společně pak 
jednotlivé objekty se 
spolužáky vystavte a 
hádejte, jaký název je 
objekty vyjádřen. 
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Příkladem metaforických principů v designu – vizuální podobnosti vztahující se 

k zadanému tématu – mohou být jednotlivé modely z tvorby Deja-vu17. 

„Zmrzlinářova sukně“ odkazuje materiálem i vizuálem, kombinací barev i 

grafických prvků (pruhy a půlkruhy) ke starým markýzám pojízdných 

zmrzlinářských stánků. Podobně „Glatial skirt“ – v překladu Ledovcová sukně – se 

třpytí malými kapkami studené vody v podobě stříbrných korálků, geometrické 

drobné sklady a potisk materiálu odkazují k praskání ledu a tání ledovce. Třetím 

příkladem, kde je vnější podobnosti užito trochu jiným způsobem, jsou „Šaty 

z dinosauřího vejce“. Střih těchto šatů vychází z pravidelného oválu s odříznutou 

špičkou – tedy z tvaru velkého vejce s otvorem nahoře. 

 

 

Obrázek 6 - Konceptová mapa ke Glatial skirt 

                                                      
17 Projektem Deja-vu se více zabývá kapitola Re-design životního stylu a Re-design oděvu. 

Obrázek 3 - Zmrzlinářova sukně, 

Deja-vu, Kolekce Cirkus, 2010 

Obrázek 5 - Glatial skirt, 

Deja-vu, Dinosauří 

kolekce, 2009 

Obrázek 4 - Šaty z 

dinosauřího vejce, Deja-

vu, Dinosauří kolekce, 

2009 
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Králem metafory v módě byl Alexander McQueen a v jeho stopách pokračuje Sarah 

Burtonová, jeho nástupkyně v čele módního domu McQueen. V tvorbě Mcqueena a 

Burtonové je možné některé vrstvy metafory dobře přečíst. Jiné jsou pak znatelné 

pouze v celku kolekce nebo jen když vidíme oděv oblečený a v pohybu – na živo 

nebo alespoň na videu. 

 

Krásným příkladem může být kolekce Sarah Burtonové pro sezonu Jaro 2012. Jasně 

čitelným tématem je podmořský fantazijní svět, obývaný vodními bohyněmi. Na 

jednotlivých snímcích vidíme stříbrnou, šupinami pokrytou mořskou pannu s rybím 

ocasem, okolo níž se perlí mořská pěna, nebo korálově zbarvenou medúzu, která při 

pohybu povlává svými chapadly (empírový přestřih – vysoko zdvihnutý pas na 

šatech – je prvkem, který dovoluje při použití adekvátního materiálu právě 

´medúzovou´ formu uplatnit). Na třetím snímku pak vidíme nymfu, která je obalená 

ropnými skvrnami, jež na ní ulpívají stejně jako na hladině oceánu. Pokud budeme 

posuzovat modely jednotlivě, nemusíme si všimnout kritické ekologické noty, jež 

v koncertu fantastických barev a forem zaznívá. 

 

Obrázek 7 - Kolekce 

Podmořský svět, Sarah Burton 

pro dům Alexander Mcqueen, 

2012 

Obrázek 9 - Kolekce 

Podmořský svět, Sarah Burton 

pro dům Alexander Mcqueen, 

2012 

Obrázek 8 - Kolekce 

Podmořský svět, Sarah Burton 

pro dům Alexander Mcqueen, 

2012 
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Příkladem vhodným pro srovnání práce návrhářů jsou svatební šaty. Oba návrháři 

pracují pod jedním konceptem a zpracovávají podobné téma. Přesto ho však nahlíží 

z výrazně jiných úhlů a navíc ještě podmíněni genderovou diferencí (Sarah 

Burtonová je vdaná žena, v období tvorby této kolekce navíc čekající dvojčata, 

Alexander McQueen je rozvedený gay). 

První model vytvořil McQueen. Jedná se o svatební šaty, jejichž dominujícím 

prvkem je závoj s parohem. Nevěsta se dostává svému muži jako kořist, kterou 

ulovil a vede si ji k oltáři – popravě. Zároveň mu však nese znak nevěry, jako fatální 

předpověď náplně jejich svazku. To vše zabaleno do úhledného lákavého krajkového 

balíčku, mírně zaprášeného a sentimentálního, stejně jako je na základě interpretace 

oděvu zaprášená a sentimentální instituce tradičního manželství. 

Burtonová oproti McQueenovi přistupuje k problému jinak. Její šaty, u nichž je 

diskutabilní, zda se jedná o šaty svatební nebo ne, jsou také romantické, přesto 

nejsou sentimentální. Celá kolekce, inspirovaná včelami, jasně vyslovuje převahu 

ženy. Ukazuje sílu ženy – včely dělnice nebo včelí královny. Šaty zdůrazňují prvky 

ženského těla připraveného pro mateřství – ňadra, boky. Zároveň krunýř chrání ´vosí 

pas´a připomíná možnost obrany v případě útoku (což je ale chybné užité formy - 

včely jsou narozdíl od vos „širopasé“). Malé husté rýšky potom upomínají na včelí 

kalhoty obalené pylem – včela nesoucí potravu, materiální zabezpečení, do úlu. A 

závoj, který nechybí ani u těchto šatů, je spíše ochranným prostředkem včelaře, který 

operuje s nebezpečnými živočichy. Barevnost však odkazuje k vyzývavému 

kloboučku s tylovým závojem přes tvář. Šaty jsou velmi rafinovaně sexy – jsou tedy 

celé bojovým nástrojem ženy, která na rozdíl od cílové skupiny šatů McQueena není 

kořistí, ale ví, kde a jak svou kořist najít. 

Obrázek 11 - kolekce Hon, Alexander 

McQueen, 2006 

Obrázek 10 - kolekce Včely, Sarah 

Burton pro módní dům Alexander 

McQueen, 2013 

Etuda č. 9 - Co 
říkám, když 
nemluvím? Zkuste 
popsat, co říkáte 
svým oblíbeným 
oblečením, které 
nosíte do školy. Na 
internetu 
vyhledejte 
oblečení, které 
byste rádi nosili, 
ale z nějakého 
důvodu nemůžete. 
Zkuste popsat, co 
byste říkali, 
kdybyste nosili 
toto, pro vás 
nedostupné, 
oblečení. 
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Pavel Ivančic, současný vedoucí Ateliéru módní tvorby na 

UMPRUM, popisuje v jednom z rozhovorů konkrétní 

motivy, které se v jeho práci objevují a na nichž buduje své 

metafory. Zároveň poodhaluje postup tvorby své kolekce: 

„Ta barevnost vznikala intuitivně, ale nakonec je výsledkem 

přísné selekce. Přehlídce předcházela rozsáhlá rešerše 

ohledně materiálů, barev a inspirací. Vytvořili jsme si 

barevné bloky a z těch jsme pak vycházeli. Pracovní jméno 

téhle kolekce bylo Budoár, což byl název diplomové práce 

Radany na Umprumce, inspirující se charakterem jedné 

ženy a symbolizující určité životní fáze ženské psychiky. Já 

zas, ovlivněn touto prací, jsem si vytvořil cirkus charakterů, 

na jehož počátku stojí konvalinka, dívka v rozpuku mládí. 

Byla tam i kudlanka – ženský predátor – a červené boty, 

které můžou utancovat k smrti. Výsledná kolekce byla jakýsi 

amalgam z toho všeho. Móda je pro nás vytvářením příběhů. 

Není to dekorace. Taky je pro nás důležité mísení mužských 

a ženských prvků. Naše minulá kolekce se jmenovala Venus 

as a Boy…“18 
 

2.4.1 Úskalí metafory 

Podle článku Paula Hekkerta Metaphorical communication and appreciation in 

product design19 můžeme použití metafory kategorizovat na základě účelu jejího užití 

do následujících pěti skupin20: 

c) identifikace 

d) užití, proces 

e) symbolický význam 

f) ideologický, etický nebo morální účel 

g) vtip, humor 

Velmi často jednotlivé vrstvy metafory přecházejí jedna v druhou, prolínají se a není 

snadné je odlišit. Spadají zároveň do více kategorií. Domnívám se však, že teorie 

užití metafory v designu může pomoci ve výuce. Pomocí jednotlivých způsobů užití 

můžeme totiž žákům napovědět, jak s metaforou pracovat a jak s ní ve vztahu 

k výrobku zacházet. Podle Michaela Hendrixe21 je metafora „důkazem propojení 

našich smyslů s emocionálním myšlením“22. 

                                                      
18 rozhovor na www.krasnapani.cz/casopis-krasna/clanky-online/moda-a-styl/106 

19 Hekkert, 2009 

http://psychologie.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_psy_grundlagen/files/allgemeine_

psychologie/gastvortraege/Hekkert_-_abstract_Metaphors_in_design_-_15.6.07.pdf 
20 překlad kategorií z angličtiny autor 
21Michael Hendrix je přední současný americký designer, který se zabývá obhajobou a reflektováním 

designerského myšlení a o dílčích tématech této problematiky uveřejňuje na internetu sérii přednášek. 
22 https://thescene.com/watch/wired/wxd-how-metaphors-make-us-love-some-designs-and-not-others 

Obrázek 12 - Kolekce Budoár, Pavel a 

Radana Ivančic, 2006 

http://www.krasnapani.cz/casopis-krasna/clanky-online/moda-a-styl/106
https://thescene.com/watch/wired/wxd-how-metaphors-make-us-love-some-designs-and-not-others
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Ve výtvarném umění a především v módě je užití vizuální metafory základní 

vyjadřovací strategií. Zvláště v oděvní tvorbě se objevuje široká škála užití metafory 

od takové, kterou můžeme spíše popsat jako doslovnou citaci, až k těm velmi 

sofistikovaným, jejichž rozšifrování je možné pouze na základě znalosti konkrétních 

myšlenkových pochodů autora. 

 

  

 

                                                                                                                                                                      
 



3 Re-design životního stylu 

Následující kapitola mapuje různé způsoby, jak přistoupit k  re-

designu životního stylu a zároveň poskytuje informační základnu pro 

představení daného problému žákům. V první podkapitole jsou 

uvedeny důvody, proč  považovat téma re-designu životního stylu za 

vhodné pro hodiny výtvarné výchovy. Následně jsou uvedeny a 

rozebrány příklady různých re-designů životního stylu, které mohou 

posloužit jako ilustrace obecně formulovaných tezí z  první 

podkapitoly. Závěr kapitoly je věnován popisu vlastní autorčiny 

zkušenosti s  re-designem životního stylu v  rámci projektu Deja-vu. 

Na tento popis potom přímo navazuje výtvarná část, přináleže jící 

diplomové práci, zařazená v  kapitole Re-design oděvu.  

3.1 Cesty k re-designu 

Téma, které obecně rámuje celou práci i její didaktickou transformaci, je 

problematika životního stylu. Pro studenty druhých stupňů základních škol, 

odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a také následně pro studenty středních 

škol se životní styl stává prostředkem odmítnutí nebo přijetí idejí předchozí 

generace. „Podle E. Erikssona (1994) je dospívání charakteristické hledáním vlastní 

identity, bojem s nejistotou a pochybnostmi o sobě samém, o své pozici ve 

společnosti atd. Všechny změny vedou postupně ke ztrátě starých jistot a potřebě 

nové stabilizace za nových podmínek. Potřebu jistoty uspokojovala závislost na 

rodině. Vazba na rodinu však v určité fázi splní svůj úkol a dospívající potřebuje 

změnit její charakter. V dané formě by mu v jeho dalším vývoji spíše překážela... 

Emancipaci v pubertě umožňuje a podporuje rozvoj kompetencí, kterými dospívající 

postupně prokazuje (sobě samému i svým partnerům), že už tak velkou míru 

závislosti nepotřebuje... Jedním z úkolů puberty je dosažení nové přijatelné pozice a 

tím potvrzení určité jistoty.“23 „Pubescenti mají pocit, že oni sami nejlépe vědí, co je 

pro ně nejlepší. Současně se zvyšuje i jejich odpovědnost a závazky vůči vrstevníkům, 

se kterými se ve svých postojích podporují. S dospělými ale rádi soupeří a 

vyhledávají jakoukoliv příležitost, jak nad nimi mohou zvítězit... Všechny změny, 

které přináší pubescence, mají svůj subjektivní význam, neboť proměna pubescenta 

ovlivní jeho identitu. Erickson označil období pubescence a adolescence jako fázi 

hledání a vytváření vlastní identity“24. Dokladem mohou být i konkrétní výpovědi 

žáků z výzkumné části bakalářské práce zaměřené na oděv: „V: Nejsou třeba nějaký 

věci, který by ti rodiče nutili a ty bys je nechtěla nosit? E: No to asi jo, akorát takový 

různý šatičky a tak podobně, to zrovna moc nemám ráda. V: A proč ne? E: Protože 

mi to příjde moc zastaralý. (Ema, 11 let)“.25 Z tohoto i dalších úryvků si můžeme 

představit situace, v nichž ke střetům mezi jednotlivými generacemi dochází. 

Vidíme, že žáci si prvky své identity konstruují už od útlého věku a často právě 

                                                      
23 Marie Vágnerová, Vývojová psychologie, str. 210-211 
24http://theses.cz/id/cgseam/DIPLOMOV_PRCE_-

_Charakteristika_vvojovho_obdob_pubescence.pdf 
25 Sociální funkce oděvu u dětí a mladistvých a jeho funkce ve školní kultuře, str. 28 
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skrze konflikt. Hledají odpovídající prvky 

nebo vrstvy identity, které jim budou 

vyhovovat. 

Toto hledání může mít mnoho různých podob 

– zjevných na první pohled nebo hluboce 

skrytých v nitru jedince. Hodiny výtvarné 

výchovy skýtají prostor pro reflexi různých 

životních stylů i proto, že v převážné většině 

se jejich myšlenkové pozadí odráží také 

v různých vizuálních znacích. Může se jednat 

o oblečení, líčení, tetování, design výrobků, 

architekturu – příklady jsou gothové, 

metalisté, komunita otaku, hooligans, 

hipsteři, yoyeři, hiphopeři26. Pro mě, jako 

budoucího učitele výtvarné výchovy, je 

podstatné ukázat studentům varianty 

možných alternativ. Důvody lidí pro výběr 

těchto alternativ mohou být různé, ale jedním 

z nich je také kritické zhodnocení a následné 

odvrhnutí majoritního systému, jehož 

absolutní přijetí celou společností bez 

hodnocení by bylo pro společnost nezdravé, 

protože by to znamenalo stagnaci nebo 

zacyklení bez vývoje. 

Domnívám se však, že v přístupu k tématu vizuálních znaků a životních stylů 

některých skupin je v současnosti nutné přistoupit opatrně a trochu jiným způsobem, 

než jak je často prezentováno při řešení problematiky subkultur. Vzhledem k tomu, 

že postupem času byly vizuální znaky v podstatě všech subkultur využity komerční 

sférou a především v módním průmyslu se staly bohatým zdrojem inspirace, došlo 

k jejich vyprázdnění. Staly se stejně povrchními, jako ornamenty v pozdním období 

secese, jak o nich hovoří v roce 1908 Adolf Loos: „Jelikož ornament již organicky 

nesouvisí s naší kulturou, není již také výrazem naší kultury. Ornament, který se dnes 

vytváří, nemá žádnou souvislost s námi, nemá vůbec lidské souvislosti, nesouvisí 

nijak se světovým řádem.“27 Žáci nosí punkově rozervané křiváky a těžké boty, které 

koupili v New Yorkeru ze série milionu stejných kusů. Jejich spolužačky, které 

nemají nic společného s komunitou Gothů, si mohou obléknout černý top v podobě 

volánkového korzetu a k tomu si dramaticky nalíčit tvář. Důvodem nebude ani u 

jednoho z nich příslušnost ke komunitě, jíž vizuální znaky patřily původně. 

Důvodem je potřeba začlenit se do majoritní skupiny a také asertivní nabídka 

velkých oděvních řetězců a jejich vysoce účinné marketingové kampaně běžící na 

mnoha frontách zároveň (billboardy, módní časopisy, spolupráce s celebritami, 

televizní reklamy, internetové reklamy a skrytě marketingové články na webových 

serverech).  Proto bychom teď měli se subkulturami v hodinách výtvarné výchovy 

                                                      
26 Vizuální znaky současných českých subkultur nebo spíše kmenů se snaží ve své publikaci 

Kmeny a Kmeny 00 mapovat Vladimír 518 
27 Adolf Loos, Navzdory, stať Ornament je zločin, str. 77 

Obrázek 13 - Reklamní kampaň značky HM pro podzim 2012, 

příklad využití punkových vizuálních znaků pro komerční 

úspěšnost 

Etuda č. 10 - 
Městské 
mimikry. 
Skupinová 
práce. Vytvořte 
z přineseného 
starého oblečení 
skupinu 
pouličních 
výtržníků. 
Oblečení můžete 
vycpat a tvořit 
3D sochy nebo 
je umístit na 
velký papírový 
podklad a 
domalovat, 
pracovat ve 2D. 
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pracovat jinak. Už nemůžeme řešit například politické pozadí punkového stylu a 

jeho souvislost s anarchistickými a antikomercionalistickými názory. Už to tak není, 

protože punkové oblečení se dá koupit v New Yorkeru. 

 

3.2 Sounáležitost a výjimečnost 

Pokud chci se žáky efektivně zpracovávat pro ně jistě velmi blízké téma, kterým re-

design životního stylu je, nemohu k nim přistoupit jako člověk, který je uvažováním 

o alternativě nedotčený. Zároveň je však nutné mít na paměti jev, který doplňuje 

problematiku také o druhý pól. Tím je snaha o začlenění se do kolektivu (kolektivů), 

v němž se žáci pohybují. Při posuzování nosnosti výukových námětů, které se 

zabývají alternativami a re-designem životního stylu, se dále opírám o svá zjištění 

z předcházející výzkumné sondy, publikované v bakalářské práci:28 „Z výpovědí 

respondentů je zřejmé, že všichni hledají nějaký správný poměr mezi originálním 

sebevyjádřením a dostatečným začleněním do kolektivu. Člověk má zodpovědnost za 

své vlastní já a je pouze na něm, jak bude sám sebe prezentovat. Má na výběr 

nekonečné množství možných kombinací a musí si správně vybrat. Respondenti 

formulují tuto skutečnost poněkud jednoduššími slovy, ale i z těch je zřejmé, že 

nalezení správné hranice mezi uniformitou a originalitou je pro ně velmi důležitá 

otázka.“29 Důležitost správnosti tohoto poměru u dospívajících je evidentní ve 

většině jejich projevů. Domnívám se, že hranice mezi oběma póly, pokud je na 

adekvátním místě, umožňuje žákům a studentům klidnou a spokojenou existenci 

v kolektivu. Každý má samozřejmě hranici posunutou do jiného extrému a její 

hledání může být často doprovázeno mnoha nepříjemnými a pro jednotlivce i 

trapnými situacemi. 

Na stejnou problematiku poukazuje také Jana Máchalová30, byť v kontextu 

světových dějin módy jako kulturní metafory těla: „Oděv je kulturní metaforou těla, 

zařazuje nás do společnosti, nebo nás od ní pomáhá distancovat. Je to prostředek 

neverbální komunikace. Podporuje naši individualitu, nebo ji prostřednictvím 

uniformy potlačuje. Odkazuje na hodnoty, které vyznává společenská elita, ale 

současně může vyjadřovat protest proti těmto hodnotám.“31 Podobně a přesto jiným 

způsobem (možná i poněkud aktuálněji) se zabývá uniformami také jeden z mých 

respondentů – módní designer Pavel Ivančic (37) a jeho tazatel výtvarník Marek 

Meduna: „Tazatel: „Když mluvíme o uniformách, mám pocit, že dneska to je něco, 

co je podvratný vůči majoritní a spotřební kultuře, která tě vyzývá, aby sis zvolil 

z několika přednastavených stylů, které se ti nabízejí. Vnímáš to podobně?“ 

Respondent: „Vy jste to pochopili, to je moje forma odboje. Společnost je dekadentní 

                                                      
28 Sociální funkce oděvu u dětí a mladistvých a jeho funkce ve školní kultuře 
29 Sociální funkce oděvu u dětí a mladistvých a jeho funkce ve školní kultuře, str. 35 
30 „Historička módy a publicistka. Absolvovala Vysokou školu textilní v Liberci a 

postgraduálně studovala estetiku na Univerzitě Karlově. Pracovala ve Výzkumném ústavu 

textilním a v Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze, specializovala se na módní trendy a 

světovou módu 20. století. V českých i slovenských médiích publikuje články o historii módy, 

dějinách umění a beletrii. Organizuje semináře o oděvních trendech, přednáší na českých a 

moravských univerzitách.“ www.databazeknih.cz/zivotopis/jana-machalova-30527 
31www.studentpoint.cz/218-moda-styl/11161-odev-jako-kulturni-metafora-a-

sebevyjadreni#.VaumjPntmko 

Etuda č. 11 - Jak 
by měla vypadat 
moje školní 
uniforma? 
Vytvořte textilní 
a obrazovou 
koláž. 
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do té míry, že ten jakoby 

individuální hlas je považován za 

úzus, aniž by za ním byla skutečná 

jedinečnost.“ Tazatel: ,,Jedná se 

vlastně o škatulky...“ Respondent: 

,,I když jsem si v mládí prošel 

lecjakou rebelií, nikdy bych 

tenkrát nenosil třeba džíny, byly 

určitý věci, který bych nikdy 

neoblíkl, tak jsem se po čase 

dopracoval k tomu, že i já 

potřebuju prostor, kde nebudu 

vidět. Vlastně je ironií, že když 

nosím vzorky ze své kolekce, je za 

tím úmysl nebýt viděn.“32 

Obdobná slova, ale uvedená do 

širšího kontextu, se objevují ve 

stati Wolfganga Welsche Design 

objektu a rámce. Welsch 

přirovnává opozitní vztah 

uniformity a individuality ke 

vztahu moderny a postmoderny. 

Moderna, se svými „velkými 

příběhy“ a jejich univerzální platností (a také s jejím ještě jasně vymezeným 

slohovým designem) je podle něj opakem postmoderny, která se vyznačuje 

diverzitou, pluralitou a především individuálními přístupy (nejen v designu). Welsch 

vyzývá současné designery k tvůrčí odvaze, ba přímo ke „vstupu do zón 

nepochopitelného“33.  Zároveň poukazuje na potřebu jiné než matematické logiky 

(na ikonickou a emocionální logiku). Mohu tedy na základě Welschova tvrzení 

konstatovat, že dualismus uniformity a individuality je obecnějším jevem, který není 

navázán pouze na oděv nebo na 

design, dokonce ani pouze na 

výtvarné umění. 

Souvislost pojmů moderna-

uniformita (univerzalita) x 

postmoderna-individualita 

(pluralita) zní poněkud vyhroceně a 

pro modernu pejorativně. Původní 

pojem originalita nahrazujeme 

pojmem individualita, zmiňujeme 

ho však pro zdůraznění vztahu se 

závěrem výše citované výzkumné 

sondy a zároveň je tento pojem také užíván ve Welschově stati. V žádném případě 

nelze tvrdit, že by moderna nebyla originální – právě naopak. Moderna přinesla 

                                                      
32 Pavel Ivančic, oděvní designer, viz rozhovory v přílohách Re-design učitele a žáka, zdroj: 

http://www.jedenactkocek.cz/2014/05/rozhovor-s-pavlem-ivancicem-i-kdyz-je.html 
33 Design: Aktualita nebo věčnost, Pachmannová 

Obrázek 14 - Model z dílny Pavla Ivančice inspirovaný uniformami, kolekce 

pro sezonu Jaro/Léto 2016 

Obrázek 15 - Cher a Lady Gaga, image inspirovanou vzhledem Cher 

Lady Gaga používala v průběhu roku 2015 při společném koncertním 

turné se zpěvákem Tonnym Bennettem 
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množství nových přístupů ke skutečnosti a k nazírání na svět. Domnívám se, že 

hlavní rozdíl tkví v tom, že moderní člověk věřil v jednu pravdu, která je univerzální. 

Nemusí vědět, jak tato pravda zní, ale existuje. Postmoderní člověk předpokládá, že 

každý může mít za určitých podmínek svou vlastní pravdu, která je odlišná od všech 

jiných pravd, a přesto není méně pravdivá. 

S vědomím této skutečnosti se potom orientuje 

ve světě. V těchto intencích je potom nutné 

v dané souvislosti chápat pojem originalita.  

3.3 Image re-design 

Image re-design souvisí se současným 

pojímáním identity jako souboru vybraných 

složek nebo vrstev, které si volíme z klastru 

možností: ,,Koncepty identity v postmodernismu 

vidí subjekt jako fragmentovaný, pluralistický a 

mnohostranný... Klíčovým aspektem 

postmodernismu je myšlenka, že naše identity 

hrajeme, spíše než představa, že je máme v sobě 

zakódované.“34 

Fantazijním re-designem vlastní image prochází 

mnoho teenagerů nespočetněkrát. Mnoho žáků, 

se kterými se setkávám nebo jsem se s nimi 

setkala v minulosti, touží po změně vlastní vizáže, aniž ji uskutečňuje nebo aniž 

podniká jakýkoliv dílčí krok k její změně. V kontextu současného pohledu na 

identitu jako na konstrukt, na vybíraný mix stylů, 

je možné si představovat všemožné změny vizáže 

a případně je i vizualizovat (na internetu se dá 

najít velké množství programů, v nichž po 

nahrání vlastní fotografie vidíme, jak se změní 

naše vzezření, když si obarvíme vlasy na fialový 

odstín nebo si necháme vyholit obočí). Málokterý 

žák ale k radikální změně image přistoupí tak, jak 

si to sám představuje. Efekt překvapení, který je 

průvodní představou při fantazírování o změně, je 

podmíněn okamžitou a absolutní proměnou se 

vším všudy. Tak to provádí v současné době 

například Lady Gaga. Jistě je pro mnoho 

teenagerů inspirací, protože i když můžeme 

pochybovat o její originalitě35, její vzhled je za 

                                                      
34 Marita Sturken, Lisa Cartwright, Studia vizuální kultury, str. 328 
35 ,,Lady Gaga od samého počátku působila zároveň jako naprostý originál  umělá slepenina 

největších popových androgynů dvacátého století: již několikrát zmíněných umělců typu 

Davida Bowieho, Prince a Madonny. Sofistikovaný intelektuál se zájmem o popkulturu by 

jistě našel hlubší a hodnotnější odkazy na méně známé umělce, kteří jako potůčky napájeli 

přítoky, jež se teprve poté vlévaly do hlavního proudu: zmínil by zesnulého vizionáře, 

promotéra a dandyho Leigha Boweryho, zpěváka a performera Klause Nomiho, provokatéry 

Obrázek 16 - Lady Gaga a Donatella Versace, ředitelka 

módního domu Versace 

Obrázek 17 - Lady Gaga v klipu Just Dance a David 

Bowie 
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každých okolností působivý 

a dotažený do extrému. Za 

těmito vyhrocenými 

změnami však stojí 

marketingový kalkul, který 

vlastně prodává produkt 

s názvem Lady Gaga. Tento 

produkt (přesnější by bylo 

užívat jimi samými 

vytvořený název House of 

Gaga – což je odkaz na 

Warholovu Factory) je 

vytvářen celým týmem lidí, a 

Stefani Germanotta (což je 

původní jméno zpěvačky) mu pouze dodává konkrétní tvář: ,,A přesto Lady Gaga – 

ve věku duchaplných zpovědí celebrit, v nichž se ´realita´ běžně vystavuje na odiv 

v bulvárních plátcích, televizi i na internetu a my můžeme 

pravidelně šmírovat „legendy při vynášení odpadků“ – dokázala 

explodovat na popové scéně jako zcela uměle vytvořená entita. 

Kromě několika raných klipů kolujících na webu nezůstala po té 

„bárbíně“, kterou producent Fusari vyzvedl v pizzerii, už ani 

stopa.“36 Už dávno se nedá říci, že obraz člověka, který se dostane 

na vrchol populární scény, je výtvorem jeho samého. Téměř vždy a 

u Lady Gaga především, se jedná o společnou produkční práci 

mnoha lidí, Stefani Germanottu samozřejmě nevyjímaje. Přesto se 

pro širokou veřejnost všichni tito lidé stahují do pozadí a předstírají, 

že Lady Gaga je jedna osoba, která je všemocná, nekonečně 

kreativní a vládne svému času. Příkladem může být její twitterový 

profil, kde komentuje události. Tento profil za ni určitě spravuje 

některý marketingový poradce, přesto příspěvky přidává 

jejím jménem v ich formě.  

Lady Gaga je ideálním příkladem výběru prvků identity po 

vizuální stránce. Jednotlivé části nebo vrstvy si volí z široké 

plejády kdysi použitých stylů a recykluje je, často je re-

designuje a používá pro nové a nové komerční účely. 

Mechanismy, které podmiňují generování velkých zisků na 

pop-kulturním trhu, se vyznačují rychlými převleky, 

diametrálními změnami image, překvapivými podobami 

populárních interpretů, které mají udržet netrpělivou a 

těkavou pozornost diváka/ posluchače/ konzumenta. 

Obrazová dokumentace byla vybrána pro konkrétní dokreslení výše uvedených 

tvrzení o imitaci, recyklaci a re-designu vizuálních stylů, které Lady Gaga (nebo 

House of Gaga) používá. Na všech obrazech je evidentní vizuální souvislost 

                                                                                                                                                                      
a zdroje inspirace pro hvězdy typu Boy George (Bowery) a Davida Bowieho (Nomi).“ 

Maureen Callahan, Poker Face: Život pro slávu Lady Gaga, str. 95 
36 Maureen Callahan, Poker Face: Život pro slávu Lady Gaga, str. 93 

Obrázek 19 - Klaus Nomi 

Obrázek 18 - Klaus Nomi a Lady Gaga v klipu k písni Paparazzi 

Obrázek 20 - Lady Gaga v klipu k písni 

Paparazzi 
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s druhým umělcem nebo s jeho produkcí. Gaga přiznává 

své inspirace a ochotně je i sděluje. Sama v několika 

interview (včetně interview, které vedl Jean-Paul Gaultier, 

legendární tvůrce Madonnina korzetu se špičatými 

košíčky) definuje svůj styl jako inklinaci k trashy glamour, 

burlesce, discu 80. let37. Velmi často se producenti image 

Lady Gaga dostávají do pole campu. Při analýze její 

vizáže můžeme objevit Prince, Davida Bowieho, Michaela 

Jacksona, Eltona Johna, Cher, ale i Klause Nomiho, 

Leighta Boweryho, Fredieho Mercuryho (koneckonců už 

jméno Lady Gaga bylo vybráno podle písně skupiny 

Queen Radio Gaga), Dale Bozzie nebo Madonnu. Jakoby 

ale neustálé přiznané změny identit nebyly dostatečné, 

spatřil světlo světa také Jo Calderon38 – mužské alter-ego 

Lady Gaga, inspirované Bobem Dylanem, Al Pacinem, 

částečně Princem, Elvisem Presleyem a Dannym z 

Pomády, které bylo krátkou dobu drženo v anonymitě – 

bez vztahu k Lady Gaga. I toto alter-ego však vzniklo jako 

marketingová strategie. Bylo využito pro fotoshooting a 

propagaci pánských fotostory v nejprestižnějším časopisu 

o módě Vogue pro značky Armani, Yves Saint Laurent a 

další. Čtenáři časopisu byli nejprve ponecháni v nejistotě, 

kdo nový supermodel je a kde se vzal, ale po krátké době 

byla zveřejněna informace, že se jedná o Lady Gaga, což 

zvýšilo komerční hodnotu jak fotografovaných produktů, 

tak produktu s názvem Lady Gaga. 

Jiným příkladem z oblasti designu může být zaměření 

letošního Mnichovského veletrhu s textilními látkami. Jedná se o velkou přehlídku 

materiálů, na kterou se sjíždějí oděvní firmy a designeři z celé Evropy, s názvem 

Munich Fabric Fair. Další podobný veletrh se koná 2x do roka v Paříži (Premiere 

Visions) a ve 

Florencii (Pitti 

Immagine).  

Tématem letošního 

únorového veletrhu 

se stalo Oscilating 

Identities39, což také 

poukazuje na 

zaměření komerční 

                                                      
37 www.youtube.com/watch?v=FqoHB8bSHv0 
38 „Otcem“ Joa Calderona je módní fotograf Nick Knight, který v současnosti s Lady Gaga úzce spolupracuje a 

jako jednoho zástupce ho jmenujme z týmu House of Gaga. Nick Knight je špičkový fotograf, pohybující se v 

„šoubyznisu“ již od 80. let a osobně se setkal například se zmiňovaným Leightem Bowerym, kterého 

fotografoval. 
39 www.munichfabricstart.com/ 

Obrázek 13 - Madonna a Lady Gaga 

ve slavném korzetu od Jean-Paula 

Gaultiera 

Obrázek 22 - Lady Gaga jako 

pocukrovaný Marilyn Manson 

Obrázek 21 - Mladý Bob Dylan a Alter Ego 

Lady Gaga - Jo Calderone 

http://www.munichfabricstart.com/
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sféry na rychlé střídání identit, na jejich kalkulované změny, na běžnost tohoto 

fenoménu a na jeho marketingovou využitelnost.  
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3.4 Ramus 

Příkladem komplexního projektu, který spojuje prvky DIY a soudobých trendů re-

designu v oblasti výrobků i architektury je re-designová dílna přidružená k z.s.  

Ramus. Domnívám se, že může být přínosné představit žákům také podobný projekt, 

který sice nestojí v přímé opozici ke komerční sféře, ale rozhodně je opět jakousi 

alternativou k běžnému zaměstnání designera. 

Spolek Ramus je nezisková organizace, jejíž členové se snaží „vytvářet platformu 

pro společné setkávání a aktivní využívání volného času mladých lidí s postižením i 

bez něj“.40 Jedna z jejich aktivit je rekonstrukce části staršího obytného domu na kraji 

Prahy a přebudování této části domu v dílnu zabývající se výrobou cajonů a re-

designového nábytku. Celá rekonstrukce probíhá DIY formou. To znamená, že 

několik členů spolku Ramus (většinou ve věku od 22 do 29 let, s vysokoškolským 

vzděláním v oblasti IT, přírodovědy, sociálních věd, medicíny – tedy bez výučního 

listu v oboru zedník) společnými silami rekonstruují dvoupatrový zděný přístěnek, 

překládají střechu, celý objekt termo- a hydro-izolují, omítají a vybavují interiér. 

Zároveň se snaží pod vedením Martina Čtveráka – architekta a památkáře – 

uplatňovat postupy typické pro období vzniku celé původní stavby (tzn. asi před 100 

lety). Používají tedy například pouze vápennou maltu bez cementu apod. Aby udrželi 

co nejnižší rozpočet, snaží se používat recyklovaný materiál – dřevo a cihly 

z demolic atd. K diplomové práci je přiložena nahrávka rozhovoru autora s hlavním 

hybatelem projektu. 

Projekt re-designové dílny sdružení Ramus zde uvádím jako příklad budování 

prostoru pro alternativní přístup ke světu, který však není primárně odmítavý nebo 

vyhraněný vůči majoritě. I v takovém prostředí je místo pro designera, který má za 

úkol se svými návrhy v komerční sféře uspět. Cílem však není generování většího a 

většího zisku, ale vytvoření pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením 

s předpokladem vyrovnaného rozpočtu bez závislosti na státu. 

3.5 DIY 

Pokud chápeme design nebo re-design v jeho procesuálním kontextu a připouštíme, 

že se jedná o postupnou návaznost jednotlivých myšlenek jednotlivých dílčích 

autorů, pak je jasná spojitost s fenoménem DIY. DIY staví na sdílení nápadů a na 

nekomerčnosti tohoto sdílení, které však vede ke vzájemnému obohacování 

vědomostmi. Dobrým příkladem může být software Linux. Jeho otevřený kód může 

být kýmkoliv přepsán a následně nekomerčním způsobem použit a šířen dál. 

Dochází k větvení softwaru na jednotlivé verze, které jsou dál a dál rozvíjeny a 

zároveň testovány mnoha uživateli-programátory. Pokud mají autoři-uživatelé pocit, 

že se jejich úprava osvědčila, umisťují svou verzi na internet k volnému stahování 

bez jakéhokoliv výhledu na zisk. Dochází ke sdílení úprav a postupnému nabalování 

jednotlivých vylepšení na sebe. Software se vyvíjí neorganizovaným způsobem a 

přesto je existence-schopný. Jediný člověk by jistě nebyl ochoten/schopen se 

věnovat tak rozsáhlé činnosti sám a zcela nezištně. Jedná se proto o další příklad 

alternativního přístupu ke stylu života. Velmi stručně formulovaná původní idea 

                                                      
40 www.ramus.je/nejlepsi/ 
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hnutí DIY z doby vzniku (60. léta, USA) bylo odmítnutí globalizovaného a 

spotřebního způsobu života. Důvodem k tomuto postoji byly mimo jiné zveřejněné 

kauzy velkých korporací (Coca-Cola, Adidas) obviněných ze zneužívání dětské 

práce a zahrnující i prokázaná obvinění z několika vražd. Dlouhodobá neudržitelnost 

takového způsobu produkce ještě nebyla tak evidentní jako dnes, ale už tehdy ji bylo 

možné předpokládat. Druhá větev DIY fenoménu je charakteristická pro země 

východního bloku, kde „Udělej si sám“ pramenilo z nutnosti vlastní výroby 

zapříčiněné nedostatkem potřebných výrobků nebo také jejich unifikovaností (což je 

stejné pro východní i západní proud). 

V současnosti se však pod pojmem DIY vynořuje ještě jeden příbuzný a přesto 

zásadním způsobem odlišný fenomén. Pokud budeme prostřednictvím internetového 

browseru Google vyhledávat DIY stránky a videa, nalezneme velké množství blogů 

a videí, které uveřejňují návody na různé dekorace, zlepšení, módní oděvní doplňky 

nebo také nesmysly. Všechna tato videa však spojuje jedna věc – žádost jejich autora 

o ´likeování´, sdílení, přidání do oblíbených, přihlášení k odběru osobního kanálu 

těchto videí. To vše se děje v úplně jiném kontextu, než je sdílení informací. U 

takových videí se jedná o zálibu v sebeprezentaci a budování vlastní fanouškovské 

základny. Nejde o zveveřejnění kvalitního postupu na šikovný produkt. Jde o to 

zveveřejnění co nejvíce videí a posbírání co nejvíce shlédnutí. Tento fakt si však 

začínají uvědomovat také komerční společnosti. Proto se již v mnoha videích 

objevovují skryté nebo očividné reklamy na různé hobby produkty. Komerční 

sdělovací prostředky točí svá vlastní videa s DIY a hobby tématikou a uveřejňují je 

na zavedených informačních serverech (u nás je typickým případem Ája Agnerová 

na Stream.cz)41 

Problematika takových videí pro učitele výtvarné výchovy tkví v tom, že žáci se 

s nimi mohou jednoduše setkávat a na základě poučenosti těmito videi potom 

předpokládat, že výtvarná výchova má vypadat právě tak. Bohužel se nemusí jednat 

pouze o názor žáků, které můžeme přesvědčit tím, že jim nabídneme činnosti, jež je 

budou více naplňovat a obohacovat, ale také o názor jejich rodičů a především o 

názor kolegů učitelů s jinými aprobacemi. Způsob, jak podobným očekáváním čelit, 

tkví pravděpodobně pouze v osvětě a poučené argumentaci, proč podobné praktiky 

do výtvarné výchovy nezařazovat. „Současná i budoucí výtvarná výchova musí při 

trojrozměrných realizacích hledat a rozšiřovat možnosti, jak zcela zásadně rozvíjet 

důležité taktilně kinestetické vnímání žáků. Častěji a rovnoměrněji by mělo jít o 

procesy a ne o jednostranné zaměření na výrobky.“42 

3.6 Deja-vu - vlastní zkušenost 

Domnívám se, že pro žáky je důležitá upřímnost a autenticita výtvarného díla. 

Studenti dokážou často intuitivně velmi přesně odhadnout neupřímné momenty 

jednotlivých výtvarných akcí. Proto jsem se rozhodla reflektovat vlastní projekt 

Deja-vu, u něhož jsem si jistá pravou mírou spontánnosti, upřímnosti i úsilí, jež do 

něj bylo vloženo. Deja-vu bylo pro mě také prostředkem odmítnutí a zároveň ve 

výsledku přijetí většinového systému, resp. vyrovnání se s ním a s požadavky 

                                                      
41 www.stream.cz/vychytavky 
42 Zdeněk Hosman, Didaktický skicář, str. 63 
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předchozí generace (předchozí generace majitelů obchodu Deja-vu, generace učitelů 

na škole a v neposlední řadě mých rodičů). 

Projekt Deja-vu se začal formovat koncem roku 2008. Společně se svou kamarádkou 

a spřízněnou výtvarnou experimentátorkou Evou Skopalovou jsme navštívily 

second-hand Deja-vu na Žizkově. Velmi malý, přeplněný tmavý krámek se spoustou 

bizarních věcí se stal určujícím prvkem pro výtvarnou tvorbu nás obou po poměrně 

dlouhé následující časové období. Second-hand, jehož sortiment byl tvořený 

především modely z 80. a 90. let, jsme po krátké době začaly spravovat. Nabídku 

zboží jsme doplňovaly vlastními prvními nesmělými pokusy na poli oděvního 

designu. Postupně jsme opouštěly koncept second-handu a stále více jsme se 

soustředily na vlastní oděvní tvorbu. Značku Deja-vu jsme prezentovaly na 

probíhajících trzích s alternativní módou – Code:Mode a na dalších podobných 

událostech. Zároveň vznikly také webové stránky s e-shopem (www.deja-vu.xf.cz). 

Vzhledem k tomu, že jsme obě studovaly, přestěhovaly jsme se do prostor obchodu, 

abychom mohly snáze obchod spravovat. V prodeji zboží obchodu jsme se střídaly 

ve volných chvílích, kdy jsme nebyly ve škole. Každý měsíc bylo nutné vydělat fixní 

sumu na nájem. Co jsme vydělaly navíc, jsme mohly využít na vlastní živobytí. 

Kromě šití nových modelů jsme také upravovaly second-handové oděvy. Tímto 

způsobem jsme přerušily úzkou vazbu na vlastní rodiče (první odstěhování ze 

společné domácnosti), ale zároveň jsme se, aniž bychom si to uvědomily, začlenily 

do skupiny pracujících, závislých na prodeji svého zboží. 

Příhodně zvolený název – Deja-vu – označoval několik základních principů. Již 

viděno (doslovný, ale neumělý překlad z francouzského jazyka) se dobře hodí na 

second-handové produkty i na nové výrobky v retro a vintage stylu. Zároveň 

nenápadným způsobem odkazuje na kontinuitu procesu, kterým celý Deja-vu prostor 

vznikl a který se zároveň pojí s principy designu a re-designu tak, jak o nich píše Jan 

Michl43. Při hlubší analýze projektu se vynořují základní témata, která dále mohu 

považovat za tvůrčí východiska pozdějších artefaktů, byť v původním intuitivním 

procesu vědomě nereflektovaná. Jedná se o genius loci, bizarno a camp, retro a 

alternativu. Genius Loci – tedy určující, přitahující duch místa – byl skládán 

z fragmentů, které jsou dobře viditelné na fotografiích, ale nemají danou působivost 

samy o sobě. Právě nádech campové estetiky, spojené se zvláštní zašlostí, 

opuštěností a tajemstvím, který místo obestíral, tvořil přitažlivost místa. Prostor 

obchodu Deja-vu měl růžové a zlaté stěny, s květinovým dekorem ve 2D i ve 3D 

(umělými plastovými a textilními květy vyzdobený vchod). Vnitřní uspořádání 

umožnilo současný prodej i obývání. Použití pojmu campová estetika je založeno na 

článku a vymezení Susan Sontagové Notes on Camp44 z roku 1964. Sontagová 

definuje pomocí klastru postřehů a charakteristik pojem camp jako něco na hranici 

kýče, co kýčem přesto není. Aniž bychom si toho byly vědomy, byl camp přesně 

naším cílem. Paradoxem je, že jednou z poznámek Sontagové je tvrzení, že 

zamýšlený camp je méně campy než camp nezamýšlený. 

Ačkoliv bylo nutné kamenný obchod po půl roce naší správy uzavřít (majitel 

prodával prostor a nechtěl tedy prodloužit nájemní smlouvu), pokoušely jsme se 

                                                      
43 Jan Michl, Vidět design jako re-design 
44 faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Sontag-NotesOnCamp-1964.html 
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v další práci uchovat zvláštní estetiku a atmosféru místa, kvůli které jsme obchod 

přebíraly od původních provozovatelek. 

 

 

Obrázek 23 - Obchod Deja-vu na Žižkově 
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4 Re-design oděvu  

Kapitola Re-design oděvu se skládá ze dvou větších částí. V  první 

části autor popisuje několik projektů, v  nichž se výtvarníci zabývají 

přímo re-designem starších oděvních produktů. Druhá část kapitoly 

je věnována rozboru vlastního autorského re -designu, souboru 

inspirací  a jednotlivým výtvarným artefaktům.  

Klíčová slova: oděv, re-design oděvu, módní projekt, autorská 

tvorba, Deja-vu, dinosaurus 

4.1 Ikonická recyklace 

Re-design se stává častým tématem mladých výtvarníků, ale také čím dál více 

proniká do sféry vyloženě komerční, ať už jako záležitost trendová nebo 

ekonomická. Na základě dříve uvedené interpretace významu slova re-design a 

dalších příbuzných pojmů je jasné, že výtvarné projevy spjaté s re-designem jsou 

rozmanité, ale ne všechny, které se re-designem nazývají, jím opravdu jsou. 

Příkladem může být následující projekt45 realizovaný studenty Ateliéru oděvu a 

obuvi v roce 2015 pod vedením Liběny Rochové na pražské UMPRUM. Jedná se o 

něco mezi re-designem a recyklací. Studenti mají k dispozici staré vintage modely 

návrhářů světových jmen a ty mohou buď re-designovat, recyklovat (protože mohou 

model i rozpárat a jednotlivé díly znovu použít ve svém modelu) nebo se jimi pouze 

inspirovat a vytvořit model s volným vztahem k tomu původnímu. Re-design a 

inspirace závisí v tomto případě na množství užití původních a nových prvků ve 

finálních modelech. 

 

Obrázek 24 - Lenka Vacková a její ikonická recyklace založená na modelu Jean-Paula Gaultiera 

                                                      
45 www.moda.cz/a/ikonicka-recyklace-studentu-designu-odevu-obuvi-v-praze--16572 a 

www.youtube.com/watch?v=TAGFMfpsug8 

http://www.moda.cz/a/ikonicka-recyklace-studentu-designu-odevu-obuvi-v-praze--16572
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Re-designy, jejichž hlavním kritériem je prodejnost, často pracují s nostalgií vůči 

nějaké předchozí dekádě. Můžeme tedy hovořit o vintage nebo retro módě. 

V komercionalizované podobě se však téměř nikdy nejedná o skutečný vintage nebo 

retro design, ale téměř vždy o re-design. Zásadové retro je pouze pro krajní fanoušky 

a nikoliv pro mainstreamového uživatele, který přeci jen baží po výdobytcích 

současné kultury. Ty mu totiž zajišťují větší pohodlí. „Návrat do oné úžasné 

minulosti by si však asi nikdo doslova nepřál. Přiznejme si, že přes všechny potíže, 

na které si právem stěžujeme, je svět dnes daleko přívětivější. Nejedná se v našem 

případě spíše o neschopnost vyrovnat se se závratným tempem rozvoje nových 

technologií a hrozící ztrátou smyslu v sekularizovaném světě?“46 

Povrch (ať už skutečný nebo obrazný - v přeneseném slova smyslu) dané věci potom 

trochu ´pokrytecky´ nese vzhled, patřící do jiné historické etapy, ale vnitřek je v 

pravdě současný. U předmětu dochází k vnitřnímu pnutí, které může být ku 

prospěchu nebo naopak k neprospěchu věci. Mnoho současných i minulých 

designerů nepovažuje retro v žádné formě za dobrý design, ale za designový kýč (na 

výstavě k 130. výročí založení UMPRUM s názvem Umprum 2014 ve Veltržním 

paláci byla mezi exponáty vystavena také „Pravidla dobrého designu“ mezi nimiž 

svítila věta: „Retro není dobrý design“. Toto vnímání je trochu černobílé, ale je 

možné, že pro designery, kteří by měli hledět dopředu a jejichž úkolem je také 

inovovat, je to jeden z mantinelů, který je odděluje od nebezpečí zabřednutí v bažině 

stereotypu. 

4.2 Local Icons 

Příkladem současného komerčního projektu, který se zabývá oděvním re-designem 

je LOCAL ICONS47. Autorkami projektu jsou Veronika Ruppert (rozhlasová 

moderátorka pořadu Modeshau na rádiu Český rozhlas – Wave) a Katarína Král 

(majitelka butiku, prodávajícího výrobky mladých módních návrhářů v Železné ulici 

v Praze). Obě se snaží propojit skomírající český oděvní průmysl s mladými 

designery, staré výroby zviditelnit a přiblížit mladé generaci. Jedná se například o 

firmy Jitex, Elega, Botas, Napa, Tonak. Designeři mají za úkol seznámit se 

s produkcí typickou pro danou výrobu a následně navrhnout inovaci některého 

z jejich ikonických produktů. V komunikaci mezi výrobou a designerem dochází 

k mnoha problémům. Na jedné straně je na vině častý generační rozdíl (mezi 

vedením výroby a designerem), jindy je to designerova neznalost technických 

výrobních postupů, objevuje se také nechuť výrob něco měnit v zaběhnutých a kdysi 

dobře fungujících postupech a v neposlední řadě je to rozdílná cílová skupina 

zákazníků, na kterou každá ze stran myslí. Projekt se proto uskutečňuje pouze za 

velkého množství dobré vůle na obou stranách a ekonomická stránka věci musí jít 

stranou, projekt totiž rozhodně není v této fázi ziskový ani pro designery, ani pro 

výroby, ani pro samotné autorky projektu. Některé produkty společné snahy již byly 

veřejnosti představeny např. v rámci pražského Mercedes-Benz fashion weeku, jiné 

teprve vznikají.  

                                                      
46 ceskapozice.lidovky.cz/retromanie-opravdu-bychom-si-prali-navrat-do-uzasne-minulosti-p7n-

/tema.aspx?c=A121111_103934_pozice_83514 
47 www.localicons.cz, www.locallabels.cz 

http://www.localicons.cz/
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Obrázek 25 - Béžová kožená aktovka z dílny Local Icons, re-design vyrobený ve výrobě Elega. Re-design spočívá ve 

zvětšení původně klasického psaníčka v objemnější aktovku. Autorkami re-designu jsou Veronika Ruppert a 

Katarína Král. 

 

4.3 Utopia 

Autorkou projektu Utopia je Karolína Juříková, čerstvá diplomantka v Ateliéru 

oděvu a obuvi na UMPRUM. Ve své písemné obhajobě kolekce Utopia zmiňuje 

problematiku neudržitelnosti sezónní tvorby módních kolekcí. „Návrhářské domy 

představují 8 kolekcí ročně, tempo je děsivé a otázkou je, jaká je kvalita výsledného 

produktu. Nejen výrobní kvalita, ale především intelektuální.“ Odpověď na tento 

problém formuluje skrze kolekci oblečení vytvořeného technologií Art Protis se 

snahou o zachycení dojmu ze současné „ženy, žijící v době, kdy je vše tak propojené, 

až se vytrácí osobní individualita jedince“. Art Protis je nový typ netkané textilie 

vyvinutý v Československu v 50. a 60. letech. Jedná se o koláže z vlněných 

barvených mykaných roun, fixovaných pomocí prošívacího stroje umělým 

průhledným vláknem na podkladovou tkaninu. Technika Art Protis byla využívána 

především na interiérové tkaniny. V současnosti je však výroba pomocí Art Protis 

v podstatě mrtvá z několika důvodů - technických (nedostatek speciálně upravené 

vlněné příze), spojitost Art Protis s pokleslou tvorbou, spojitost Art Protis 

s komunistickým režimem, nedostatek pracovníků, kteří jsou schopni stroje na Art 

Protis ovládat a a servisovat (umí jej obsluhovat pouze jeden konkrétní člověk). 
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Karolína Juříkova se pokusila pomocí experimentálních postupů vytvořit tkaniny, 

které následně použila pro svou kolekci Utopia. Re-design v její práci vidím právě 

v experimentování s technikou a ve snaze znovu ji oživit, uvést do provozu, objevit 

nový potenciál jejího využití. Navíc, ačkoliv byl původní záměr při vývoji Art Protis 

využití v oděvním průmyslu, do konfekční výroby se takto vytvořené materiály 

nikdy nedostaly. Re-design proto spočívá také v uvedení techniky do oděvní výroby. 

4.4 Výtvarný projekt - Re-design Dinosauří kolekce 

Re-design vlastního výrobku u mě vychází z potřeby se k dané věci vrátit. Mám 

pocit, že jsem téma nevyčerpala, věc jsem nedořešila do důsledku, nevyužila 

potenciál, který se skrýval v tématu samotném i ve mně. 

K procesu re-designování přistupuji z pozice autora, který chce svoje dílo 

přehodnotit, posoudit a zpracovat znovu a lépe, protože v předchozí situaci toho 

nebyl schopen, a nyní je.  Postup přepracování je proto novou hrou se starou hračkou 

– hledání nových cest ve starém tématu.  

4.4.1 Dinosauří kolekce 

Výtvarná práce, kterou jsem si zvolila k přepracování, je první kolekce, která vznikla 

v projektu Deja-vu. Jejím tématem byli dinosauři. Tehdejší výběr tématu byl 

spontánní. Mnoho oděvních designerů popisuje schopnost vycítit trend o něco málo 

Obrázek 27 - kolekce Utopia, 

Karolína Juříková, 2015 

Obrázek 26 - Příklad tkaniny vytvořené technikou Art Protis, 

Světlana Kulíšková 

Obrázek 28 - Kolekce dinosauřích bot, Monika Nováková a Lucie Jelínková, 2012 
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dříve, než se trendem stane. Myslím si, že něco podobného se nám stalo s tématem 

dinosaurů. Na dinosauří kolekci jsme pracovaly na jaře roku 2009. Na podzim roku 

2009 byla uveřejněna kolekce Alexandra McQueena pro Ready-to-wear na jaro 

2010. V ní se objevilo mnoho prvků, se kterými jsme pracovaly také. Tím chci 

poukázat na to, že zaujetí vizualitou dinosaura, pravěkého ještěra, byla „ve 

vzduchu“. Jiný způsob práce s tímtéž tématem představily na podzim roku 2012 

Lucie Jelínková a Monika Nováková – studentky Ateliéru oděvu a obuvi na pražské 

UMPRUM. 

Inspirací pro první ucelenou kolekci Dinosauři byla fauna a flóra období života 

dinosaurů. Barevně i tvarově jsme s Evou Skopalovou vycházely z našich představ o 

živočiších a rostlinách tohoto období, které jsou nám prezentovány v encyklopediích 

o dinosaurech, z interpretací vědců a archeologů. Právě tato problematika – nejasnost 

vzezření dinosaurů, jeho neodhalitelnost – skýtá široký prostor pro fantazijní a 

imaginativní zpracování. Ze žádných dosud známých nálezů nebylo možné odhalit 

barevnost dinosauří kůže, šupin, nebo jiného pokryvu těla. „Během prvních bezmála 

dvou století výzkumů a rekonstrukcí vzhledu této skupiny druhohorních živočichů 

patřilo mezi nepsaná pravidla, že zatímco jejich tvar a proporce poměrně dobře 

známe, původní zbarvení dinosaurů se zcela vymyká možnostem našeho výzkumu. 

Barvu dávno vyhynulých archosaurů jsme neměli znát nikdy, protože dlouho 

neexistoval představitelný mechanismus, jakým bychom ji mohli dešifrovat, 

rekonstruovat či jednoduše řečeno, odhalit. Umělci a ilustrátoři tak měli z hlediska 

dinosauřího zbarvení téměř absolutní volnost a mohli naplno popustit uzdu své 

fantazii (proč by koneckonců takový Tyrannosaurus nemohl být třeba růžový s bílými 

flíčky?) Prvních výsledků na tomto neprobádaném poli dosáhl v nedávné době vědec 

Jakob Vinther se svým výzkumem, založeným na přítomnosti určité bakterie ve 

tkáních určité barvy“48. Výzkum je však poměrně náročný, autor má k dispozici 

zatím omezené množství vhodných archeologických nálezů a proto je tajemství 

barev dinosaurů odhalováno velmi pomalu. Přestože výtvarníci měli podle výše 

uvedených informací vlastně z vědeckého hlediska volnou ruku, je s podivem, že 

ilustrace ve většině populárně naučných knih jsou si velmi podobné. Struktura a 

barevnost povrchu těla většinou vychází z podoby žijících zvířat, která mají 

k dinosaurům buď vizuálně, nebo v některých případech i taxonomicky, blízko. 

Vzhledem k tomu, že z žijících zvířat by měli být dinosaurům nejblíže ptáci, vidíme, 

že převládá inspirace spíše v těch tvarově podobných zvířatech než v opravdu 

příbuzných. Častěji bychom tak mohli identifikovat kůži krokodýla nebo barevnost 

hrocha a nosorožce než třeba Aru Araraunu, přestože podle nejnovějších poznatků je 

vlastně Ara dinosaurům barevně mnohem blíže. 

                                                      
48 dinosaurusblog.wordpress.com/2015/03/03/dejiny-vyzkumu-dinosaurich-barev/ 

Obrázek 29 - Simulací vytvořený vzhled drobného teropoda 

Etuda č.12 - 

Dinosauří kůže. 

Zaměřeno na různé 

struktury: Jak by 

mohla vypadat 

šupinová struktura 

neznámého tvora? 

Jaké tvary šupin je 

možné si představit a 

jaké kvality mohou 

šupiny mít? Závisí na 

funkci kůže. 

Nakreslete různé 

varianty. 

Vymodelujte různé 

varianty z různých 

materiálů. 

https://dinosaurusblog.wordpress.com/2015/01/08/tyrannosaurus-rex-predstavuje-se-kral/
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4.4.2 Srovnání předchozího a nynějšího tvůrčího postupu 

V obou případech (při tvorbě Dinosauří kolekce i při jejím re-designování) jsem 

vycházela z podobného pracovního postupu. Na začátku vždy stálo hledání 

dostupných informací - rešerše. V prvním případě však bylo mělčí, méně podrobné a 

méně rozsáhlé. Navíc jsem se zaměřovala rovnou na transformaci získaných 

informací do jakýchkoliv oděvních forem (látky, jejich potisky, struktury materiálů, 

tvary a objemy oděvu, celková silueta). 

Nyní jsem se více zaměřila na seskupení všech informací do jedné vizuální podoby – 

inspirační mapy, moodboardu. Nad touto mapou pak nastávala další fáze – hledání a 

přeskupování, přesouvání jednotlivých fragmentů a detailů do nových ideových 

kompozic. Tuto fázi jsem v původním postupu vynechala. Nedošlo k celkovému 

shromáždění veškerých informací do jedné společné vizualizace. Domnívám se, že 

díky tomu byl výsledek roztříštěnější, méně ucelený a vzájemně nesouvisející. 

Po sestavení moodboardu začaly vznikat skici – nejprve hlavně tvarové, poté i 

konkrétní barevné nákresy. Většina skic však zůstala v rovině objemových a 

siluetových náčrtků a barevně kompozičních řešení.  

Kresebná část se překrývala s částí tvorby finálních artefaktů. Ačkoliv jsem na 

základě předchozího sestavení orientačních návrhů věděla, jak má přibližně výsledek 

vypadat, většina detailů zůstávala nejasná a vznikala až na polohotovém korpusu 

artefaktu. Předem jsem tedy věděla, že horní část modelu má být úzká, spodní má 

být objemná. Také jsem tušila, že by mělo dojít ke kombinování zelené a modré 

barvy, ale že by artefakt měl zároveň být hodně barevný, pestrý, skvrnitý. Až po 

sešití trika jsem se rozhodla na horní část aplikovat výšivku, která bude plnit funkci 

barevných skvrn a zároveň bude explicitně odkazovat k námětu. Stejně tak u sukně 

jsem věděla, že objemnost je určující, ale konkrétní technické řešení objemu 

vznikalo až v průběhu procesu metodou pokus-omyl.  

Domnívám se, že nejvýznamnější rozdíl mezi starší a nynější tvorbou je v jejím 

kontextovém pojednání. V první fázi v kolekci Deja-vu byl každý výrobek pojímán 

zvlášť, jako solitérní kus. Ačkoliv měl souvislost s ostatními kusy, tato souvislost 

byla pouze rámcová a pramenila ze společného inspiračního základu. Jednotlivé 

kusy už jsem k sobě po dokončení nevztahovala ani jsem neřešila jejich 

kombinovatelnost a okolní prostředí. V druhé verzi, v rámci re-designu, jsem naopak 

tuto problematiku řešila celou dobu, protože mě tvorba víc a víc sváděla k nějaké 

formě instalace. Nebylo proto možné vidět jednotlivé artefakty jako individuální 

kusy, ale bylo neustále nutné pokládat si otázku, jak se jedna věc vztahuje k druhé, 

jaké má opodstatnění jejich položení vedle sebe a zda společně ´fungují´ vizuálně i 

konceptuálně. 
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Obrázek 30 - Kolekce Reptiles, Alexander McQueen, 2010 

4.4.3 Dinonotes - objekt č. 1 

První soubor artefaktů je systematizovaný moodboard. Nejprve vznikla náladová, 

myšlenková a inspirační mapa. Moodboard byl skladištěm veškerých malých i 

velkých myšlenek a konceptů, které jsem v průběhu práce shromáždila. Jejich 

následná organizace byla složitá, protože souvislost často nebyla zjevná, ale spíše na 

podvědomé úrovni a bylo proto nutné ji déle hledat a analyzovat. Velkou část tvoří 

materiálové, barevné, tvarové a technické zkoušky nebo náměty. Mapa je dále 

doplněna skicami a kresbami souvisejících motivů nebo nákresy vznikajících 

výtvarných prací. A podstatná část je složena z malých textových myšlenkových 

map, pomocí nichž jsem analyzovala předchozí tvorbu Deja-vu kolekce Dinosauři. 

V závěru jsem jednotlivé části moodboardu roztřídila a svázala do vzorníků nebo 

kresebných souborů. Kompletní fotodokumentaci je možné najít v příloze. 

 

Obrázek 31 - fragmenty moodboardu 
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4.4.4 Dinošat - objekt č. 2 

Pro konkrétní re-design výrobku jsem si vybrala oděv patřící do Deja-vu kolekce 

Dinosauři – Sukni s ptakosaurem. V rámci předchozí kolekce jsem ji považovala za 

poměrně zdařilou, měla i komerční úspěch, protože byla jedním z nejdříve 

prodaných kusů a na zakázku jsem ji také znovu vyráběla. Přesto jsem měla pocit, že 

výrobek by mohl být jiný a více odrážet ideu, na základě níž byl vytvářen.  

Vrátila jsem se proto k vizuálním a textovým podkladům, které mi zbyly z původní 

práce a ty jsem doplnila o další, nové. Jako zásadní inspirační zdroj, který je nutné 

jmenovat, se ukázaly zprávy o současných vědeckých objevech v oblasti povrchu a 

kůže dinosaurů a jejich barevnosti. Zkoumání prehistorických obyvatel naší planety 

je nesmírně náročnou a tajuplnou činností. Jednotlivých opravdu dobře průkazných 

nálezů není velké množství, a proto je rekonstrukce fragmentů nálezů v podstatě 

interpretační činností. Pokud se podíváme blíže přímo na kosterní pozůstatky 

dinosaurů, v novodobé archeologické historii nalezneme značné množství omylů, 

kterých se vědci při opětovném skládání kostí dopouštěli. Jedním z příkladů může 

být nález Deinocheira v poušti Gobi před 50 lety: „Z původní představy 

démonického zabijáka s obříma rukama a drápy se vyklubala monstrózní 

několikatunová kachna s hrbem a pavím ocasem.“49  Na tomto jednoduchém 

příkladu chci demonstrovat, že archeologové často dospívají k nechtěným re-

designům prehistorických tvorů. Jejich činnost je založena na pečlivé prohlídce 

artefaktů, porovnání s podobnými žijícími tvory a následném složení fragmentů do 

nejpravděpodobnějšího celku. Vzhledem k velkému množství chybějících informací 

je však jistá interpretační odchylka možná a vědec se proto tvůrčím způsobem (byť 

tvůrčí postup vlastně není příliš žádoucí) snaží vystavět design kostí podle svého 

nejlepšího vědomí. Designer postupuje stejným 

způsobem. Vyhledá si co nejvíce dostupných informací, 

následně prozkoumá již existující artefakty a svůj 

výsledný design potom konstruuje na základě získaných 

znalostí, jak to umí nejlépe. 

Nejprve jsem rozebrala tvar a střih původní sukně. 

Připodobnila jsem ho k dinosauřímu vejci. Tvar sukně je 

oválný, čehož je dosaženo vystřižením látky do kruhu a 

stáhnutím materiálu na obou koncích do pružných lemů – 

nápletů. Látka má navíc bílou barvu (s nažloutlým 

nádechem) a asociuje tedy klasické bílé slepičí vejce. 

Pružné lemy byly vyrobeny ze stříbřitě zeleného 

třpytivého pružného materiálu. Ten byl původně vybrán 

pro svou podobnost s dinosauří kůží a lesklým povrchem 

šupinatého, sliznatého dinosaura. Sukně dále zdobí 

drobný potisk v šedé barvě, který byl řešen techniku 

jednobarevné neprůhledné transferové fólie a doplněn 

malou korálkovou výšivkou. 

                                                      
49 http://dinosaurusblog.com/2015/02/24/vyresena-zahada-sestitunove-kachny/ 

Obrázek 32 - Sukně s ptakosaurem, Deja-vu Dinosauří 

kolekce, 2009 

Etuda č. 13 - 
Odznak mého 
řádu. Na 
připravené a 
nakopírované 
kresbě 
kompozičně 
promýšlejte 
umístění 
dekorativního 
motivu. Jakým 
způsobem se 
motiv 
proměňuje, 
pokud ho 
umístíme jinam? 
Dostává jiný 
význam, pokud 
je umístěný na 
jiné části oděvu? 

 

https://dinosaurusblog.wordpress.com/2013/11/17/zahada-deinocheira-rozlustena/
https://dinosaurusblog.wordpress.com/2013/11/17/zahada-deinocheira-rozlustena/


39 

 

Základ re-designové instalace proto tvoří model související s původní Sukní 

s ptakosaurem. Tvar sukně byl výchozím bodem nového modelu, ale přestala jsem se 

vztahovat k dinosauřímu vejci a namísto toho jsem se zamýšlela nad tvarem těla a 

zjednodušenou siluetou vzpřímeného dinosaura chodícího po dvou (typ 

Tyranosaurus Rex). Tento typ dinosaura se nabízí vzhledem k nejpodobnější 

anatomii lidské postavě. Sukně se tak proměnila v šaty, které tvarově korespondují 

se stylizovanou siluetou dinosaura.  

Povrchy a barevnosti modelu jsou vizuální hrou 

s novými poznatky vědců ohledně vzezření dinosaurů. 

Vzhledem k tomu, že žádný nalezený zkamenělý otisk 

kůže dinosaura není větší než hrací karta, je stále 

povrch jejich těla velkou neznámou. Snažila jsem se 

proto vytvořit textilní varianty dinosauří kůže založené 

na různých tradičních textilních nebo dekorativních 

technikách a tak dojít k jedné finální verzi, která by 

vyhovovala mému výtvarnému záměru. Potýkala jsem 

se s problémem, jak vytvořit fantazijní strukturu, která 

by nebyla založená na známých principech (hadí kůže, 

aligátoří kůže, lidská kůže, rybí šupiny... ), ale zároveň 

měla souvislost s povrchem těla. Nechtěla jsem se 

vzdálit příliš, aby se neztratila spojitost, ale stále jsem 

měla pocit, že všechny varianty, které vidím, jsou příliš 

úzkoprofilové. Proč by povrch dinosauřího těla musel 

být podobný něčemu, co známe ze současného světa? 

Ale pokud není, jak si ho vůbec mohu představit? Je 

potom úplně mimo mou zkušenost. 

Motiv dekorace na sukni ve tvaru dinosaura jsem 

přenesla na viditelnější místo – na horní část šatů – a 

rozpracovala jsem ho jak technicky, tak i barevně. 

Aplikovala jsem opět korálkovou a flitrovou výšivku. 

Zaměřila jsem se však na řešení povrchu těla dinosaura – jeden dinosaurus hraje 

všemi barvami a různými světelnými odlesky. Druhý má kůži naopak průhlednou a 

pod ní se rýsuje obsah těla, který je stejně neurčitý, jako jeho povrch. 

Obrázek 34 - zmenšený model jako tvarová zkouška k objektu Dinošat 

Obrázek 33 - Rozpracovaný 

objekt Dinošat 
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Barevnost celého modelu je výraznější než původní 

Sukně s ptakosaurem. Inspiraci jsem hledala právě 

v posledních výzkumech kosterních a zkamenělých 

nálezů dinosaurů pomocí melanozomů50. Na jejich 

základě a také podle dřívějších zjištění, že dinosauři 

mají mnohem více společných rysů s ptáky než se 

současnými plazy, je nyní alespoň ve vědeckých 

kruzích vyvrácena představa: „favorizující vesměs 

nevzhledné hnědé a zelené tónování dinosauřích 

barev“.51 

4.4.5 Dinosvět - instalace 

K oděvnímu objektu patří další artefakty, které dohromady tvoří celek – jakýsi 

fragment instalace – odhalující pohled do světa tvořeného dinosauřími motivy 

opakovanými na veškerých objektech, obklopující jeho obyvatele. Představu 

takového světa ve mně vzbudily nálezy tzv. kamenných květů52 v Číně, které jsou 

místními obyvateli uctívány jako posvátné pozůstatky mocnějších nadpřirozených 

bytostí. Ve skutečnosti se jedná o deformované otisky dinosauřích nohou. Stopa, 

otisknutá v jílovité hornině, zkameněla a tektonickými tlaky postupně vyhřezla do 

podoby kamenného kruhového květu. Myšlenka lidí, kteří uctívají dinosaury jako 

svoje bohy, vytvořila pomyslný důvod neustálého opakování motivu dinosaura (a 

souvisejících motivů) na objektech. V kontextu uctívání dinosaurů jsem však 

přemýšlela i o opaku. O jejich využívání, možném ochočení nebo zotročení 

v případě, že bychom společně žili v jedné epoše. Vzhledem k tomu, že o životním 

stylu dinosaurů můžeme v podstatě pouze fantazírovat (nové a nové objevy neustále 

vyvrací staré poznatky o masožravosti nebo býložravosti dinosaurů, o jejich péči o 

mláďata, o socializaci atd.), je volné pole pro fantazii i z hlediska společného 

koexistování. 

  

                                                      
50 Melanozomy – buněčné organelové struktury, obsahujících pigmenty (barviva) – 

zodpovědné za povrchové zbarvení kůže nebo tělního pokryvu daného živočicha. Právě tvar, 

hustota a uspořádání velkého množství melanozomů vytváří pigment. 

dinosaurusblog.com/2015/03/03/dejiny-vyzkumu-dinosaurich-barev/ 
51 dinosaurusblog.com/2015/03/03/dejiny-vyzkumu-dinosaurich-barev/ 
52 dinosaurusblog.com/2015/06/15/zahada-kamennych-kvetu/ 

Obrázek 35 - Detail výšivky objektu Dinošat 

Obrázek 36 - Dinokompot, část instalace Dinosvět 
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5 Shrnutí realizovaných výukových celků 

Pátá kapitola se zaměřuje na rozbor odučených vyučovacích 

jednotek. V úvodu textu hovořím o hlavním cíli vyučovaného 

tematického celku. Následují struktury a souhrnná hodnocení 

jednotlivých vyučování. Poslední část kapitoly je věnována návrhům 

zlepšení tematického celku, založených na praktických poznatcích ze 

setkání se žáky během výuky na fakultních školách  a analytického 

zpracování primárních materiálů výzkumné sondy, popsané 

v kapitole Výzkumná sonda.  

Klíčová slova: reflexe, výuka, tematický celek, chyba vyučujícího, 

žák, hodnocení  

5.1  Reflexe odučených hodin 

Bryan Lawson poukazuje na to, že slovo design je jak podstatné jméno, tak také 

sloveso a je tedy nutné k němu přistupovat v obou jeho významech – 

k označovanému předmětu i k označované činnosti. „Především slovo „design“ je 

v angličtině jak podstatné jméno, tak sloveso. Může odkazovat buď ke konečnému 

produktu, nebo k procesu navrhování“.53 Zároveň uzavírá svou stať tvrzením, že: 

„...design je velice komplexní a sofistikovaná dovednost. Není to mystická schopnost 

propůjčená jen těm, kdo disponují výlučnými silami – je to dovednost, kterou se 

mnozí musí naučit a praktikovat ji, stejně jako sportovci trénují a hudebníci cvičí na 

svůj nástroj“54. Takto formulované prohlášení upozorňuje na potřebu rozvoje 

schopnosti designersky uvažovat a přistupovat k řešení problémů. Pokud bychom 

zůstali u Lawsonova příměru designera ke sportovci nebo hudebníkovi, můžeme 

konstatovat, že sportovci i hudebníkovi se soubor dispozic, nazvaný talent, jistě hodí. 

Není však tím jediným, co potřebuje, aby ve svém oboru uspěl. Dokonce to není ani 

jediná věc, kterou potřebuje, aby se oboru vůbec věnoval. Naopak jsou časté 

příklady jedinců, kteří jsou z počátku své kariéry ostatními odsuzováni k nezdaru 

právě z důvodu nedostatku talentu a přesto díky značnému úsilí a píli ve svém 

vysněném oboru uspějí. Konkrétním příkladem může být v předchozích kapitolách 

zmiňovaná Lady Gaga.  

Nejdůležitějším sdělením z celého příměru však je skutečnost, že i když se všichni 

nestáváme úspěšnými profesionálními sportovci nebo hudebníky, sport i hudba nás 

obohacují a jsou jednou ze složek komplexního prožívání světa. Stejně tak způsob 

uvažování nad věcmi podobným způsobem, jakým nad nimi uvažuje designer, nám 

umožňuje posuzovat hmotné předměty ještě dalším způsobem, díky kterému jsme 

schopni je jinak používat, kombinovat, ukládat i tvořit. 

  

                                                      
53 Bryan Lawson, Co je to design? in Pachmanová (str. 29) 
54 Bryan Lawson, Co je to design? in Pachmanová (str. 32) 
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5.1.1 Potisk na triko 

Námět 

Potisk na triko 

Klíčová slova 

Potisk, textil, triko, transferová fólie, kresba 

Rozsah 

2x 90 minut 

Odučeno 

v 6.E (sexta osmiletého gymnázia) na Gymnáziu Opatov pod dohledem fakultního učitele 

Zadání 

Vytvořte kresbu obyčejnou tužkou, fixem nebo propiskou, kterou bude možné následně použít jako 

potisk na některý kus oblečení. Kresbu, přenesenou pomocí tiskárny na transferovou fólii, umístěte a 

nažehlete na přinesené oblečení.  

Motivace 

Přetvoření starého kusu oblečení podle vlastních představ. Samostatné vytvoření profesionálně 

vypadajícího potisku. 

Cíle, záměry 

Seznámit se s technikou transferového přenosu potisku. 

Vyzkoušet si a seznámit se s částí postupu práce oděvního designera. 

Zamyslet se nad konstruováním vlastní identity pomocí oblečení. 

Pomůcky 

-pro úvodní motivaci 

Hotový potištění kus oblečení, obrázky současných potisků na textil, informační základ pro povídání o 

vyjadřování identity skrze oblečení 

-pro výtvarnou práci 

sada transferových fólií (prodávají průmyslové tiskárny, hobby obchody), kus oblečení žáků 

tužka, propiska, fixy, papír 

inkoustová tiskárna a počítač se základním grafickým programem (kvůli zrcadlení motivu pro přenos 

na textil) 

žehlička a žehlicí prkno 
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Hodnocení 

Motivace pomocí představení samotné výtvarné činnosti fungovala dobře. V průběhu kresby potisku 

byl navíc prostor povídat si o vyjadřování vlastní identity skrze oblečení. Problém byl s nejasným 

určením námětu potisku. Žáci nevěděli, co mají vlastně kreslit. Tento problém vznikl špatnou 

přípravou části tematického celku. Ačkoliv námětem mělo být vlastní Já žáků, byla pro ně taková 

formulace příliš abstraktní a navíc nebyla řečena v průběhu zadání, ale až následně, když jsem viděla 

jejich rozpaky. Někteří žáci využili volného pole a pojali potisk velmi abstraktně. Jiní však byli 

nešťastní a zmatení a stěžovali si na nedostatek inspirace. Přesto jsme nakonec společnými silami 

s každým nějaký potisk vytvořili, ale jistě bylo možné si komplikace lepším zadáním ušetřit. Následné 

aplikování potisku proběhlo bez problémů, protože hodina byla dobrovolná a tím pádem přišli pouze 

studenti, kteří byli dobře motivovaná a chtěli úkol dokončit. 

 

 

Obrázek 37 - příklady prací vzniklých během vyučování 
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5.1.2 Autorský zápisník 

Námět 

Autorský zápisník, autorský skicák 

Klíčová slova 

Zápisník, skicák, vazba, DIY, papír, list, titulní strana, obsah 

Rozsah 

90 minut 

Odučeno 

v 1.F a 2.G (1.a 2. ročník šestiletého gymnázia - vždy polovina třídy) na Gymnáziu Budějovická pod 

dohledem fakultní učitelky 

Zadání 

Z dostupných recyklovaných materiálů (barevný, kalendářový, novinový papír, staré obrázky, látky 

atd.) si vytvořte skicák. Na titulní stranu namalujte nebo nakreslete dekorativní motiv inspirovaný vaší 

„Nepostradatelnou věcí“. 

Motivace 

Povídání o nepostradatelné věci. Bez čeho bych se nechtěla obejít? Proč? Jak ta věc vypadá? Dokázala 

bych si ji vyrobit sama? Kdo ji dokáže vyrobit? Jak na to přišel? 

Ukázat hotové DIY artefakty, případně pustit návodné video z Youtube.com na nějaký jiný artefakt 

DIY. 

Cíle, záměry 

Seznámit se s fenoménem DIY a problematikou profesionální a amatérské výroby věcí, které člověk 

potřebuje nebo chce ke svému životu. 

Připravit prostor pro následné sbírání inspiračních motivů na další úkol. 

Prožít proces hledání funkčního postupu práce při výrobě jednoduchého praktického předmětu. 

Pomůcky 

-pro úvodní motivaci 

Informační základ o DIY, video návody některých DIY produktů (nemusí být), vlastní DIY výrobky. 

-pro výtvarnou práci 

Materiály pro recyklaci, které se dají použít jako listy zápisníku – staré papíry, noviny, pokreslené 

listy, staré obrázky, kusy látek, slabší kartonky 

Pevnější karton na desky – je možné použít také například kůži, starou gumu z duší, desky rozbitých 

knih 
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Na svázání sponkovačku (nastřelovací pistoli – osvědčilo se nejlépe) nebo děrovačku, jehlu a nit nebo 

herkules a knihařské svorky 

Hodnocení 

Žáky bylo poměrně snadné pro tento úkol nadchnout. Motivace fungovala dobře a ve zkrácené verzi 

žáky zaujala i historie DIY. Zápisník vytvořil každý, někdo byl při jeho vázání pečlivější, někdo méně. 

Větší důraz by měl být kladen na pojednání titulní strany. Tu je nutné dobře promyslet a věnovat jí 

čas. Jedná se vlastně o samostatný úkol – dekorativní kompozici, který je výrazně obtížnější, než 

jednoduché svázání zápisníku. Nejlépe se osvědčilo užití nastřelovací sponkovačky. Zápisník je ihned 

připravený k použití a také dobře drží. Varianta lepená lepidlem Herkules sice také drží dobře, ale na 

zápisník musí žáci čekat a to trochu brzdí jejich nadšení – např. nemohou dále pojednávat titulní 

stránku, pokud ji nedokončili před vázáním. Ruční šití je nejpracnější a nejméně fungující způsob 

vazby. Naopak poměrně zábavný je způsob sešívání listů na šicím stroji. 

 

Obrázek 38 - příklady prací vzniklých během vyučování 
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5.1.3 Pouzdro na mobil 

Námět 

Pouzdro na mobil, kapsa na mobil 

Klíčová slova 

Pouzdro, mobil, kapsa, šití, textilní materiál, střih, DIY, ruční práce 

Rozsah 

90 minut 

Odučeno 

v 1.B a 2.C (1.a 2. ročník šestiletého gymnázia - vždy polovina třídy) na Gymnáziu Budějovická pod 

dohledem fakultní učitelky 

Zadání 

Podle tvaru svého mobilního telefonu vytvořte střihovou šablonu. Podle střihové šablony vystřihněte 

díly vašeho pouzdra na mobil z vámi zvolených materiálů. Díly sešijte po obvodu z rubové strany 

k sobě. Při výběru materiálů promýšlejte, jak bude nakonec pouzdro vypadat. Dejte důraz na 

materiálovou a barevnou kompozici. Pouzdro může být ozdobeno. 

Motivace 

Povídání o nepostradatelné věci. Bez čeho bych se nechtěla obejít? Proč? V průběhu diskuse se dostat 

k tématu mobilních telefonů a jejich péče o ně. Zdůraznit praktickou stránku pouzdra na mobil - 

ochranná funkce. Zároveň poukázat na odlišení prefabrikovaných přístrojů pomocí individuálně 

vytvořeného pouzdra. Ukázat hotové DIY artefakty, případně pustit návodné video z Youtube.com na 

nějaký jiný artefakt DIY. 

Motivací je i samotná práce s mobilem - žáci ho mohou mít na lavici, což většinou není povoleno a 

mohou s ním během hodiny manipulovat.  

Cíle, záměry 

Seznámit se s fenoménem DIY a problematikou profesionální a amatérské výroby věcí, které člověk 

potřebuje nebo chce ke svému životu. 

Prožít proces hledání funkčního postupu práce při výrobě jednoduchého praktického předmětu. 

Pomůcky 

-pro úvodní motivaci 

Informační základ o DIY, video návody některých DIY produktů (nemusí být), vlastní DIY výrobky. 

-pro výtvarnou práci 

Textilní materiály různých struktur a barev (ideálně roztříděné, aby vypadaly lákavě), korálky, 

knoflíky, tkanice 
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Velké jehly a nitě 

Vlastní mobil žáků 

Hodnocení 

Motivace pro tento úkol byla poměrně jednoduchá, protože jakmile jsem řekla, že budeme pracovat 

s mobilem, žáci zajásali. To jsem předpokládala a proto jsem začala hodinu nejprve povídáním o DIY 

a pracovních postupech a teprve ke konci tohoto teoretického úvodu jsem se dostala k užití mobilů při 

výtvarném úkolu. Společné vytváření střihové šablony proběhlo dobře - postup výroby šablony jsem 

ukázala na tabuli a žáci vše velmi rychle pochopili. I přesto někteří zapomněli přidat švové přídavky a 

pouze obkreslili mobil, takže jsme stříhali pouzdro několikrát. Vážnější problém nastal při navlékání 

nití a sešívání dílů k sobě. Většina chlapců nedokázala navléknout nit a také si žáci často pletli rub a 

líc. S jehlou a nití jsem pomohla já nebo šikovnější spolužačky. Rub a líc jsme nakonec také společně 

odhalili. Velká část vyučovací jednotky byla věnována ručnímu sešívání. Ačkoliv jsem měla obavu, že 

žáci u této činnosti nevydrží, objekt dokončili bez větších komplikací. Všichni si do pouzder uložili 

své mobily a výsledky své činnosti si odnesli. 
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5.1.4 Egyptský ubrus 

Námět 

Egyptský ubrus 

Klíčová slova 

Egypt, ubrus, textilní materiál, malba na textil, dekorativní kompozice 

Rozsah 

3x 90 minut 

Odučeno 

ve 4.H (4. ročník šestiletého gymnázia) na Gymnáziu Budějovická za částečného dohledu fakultního 

učitele 

Zadání 

Na základě výkladu o umění Egypta z předchozích hodin vytvořte návrh a následně realizujte malbu 

na textilní podklad. Výsledkem by měl být dekorativní ubrus, na němž budou použity zobrazovací 

principy typické pro starověký Egypt. Námět malby však může být inspirován vaším současným 

životem. Pracujte ve skupinách - v počtu 2-4 žáci. 

Motivace 

Výklad na téma Egypt. Vizuální přitažlivost egyptského výtvarného umění. Obrazové knižní 

publikace o Egyptu. 

Cíle, záměry 

Seznámit se teoreticky i prakticky s výtvarným uměním Egypta a s jeho principy (specifický způsob 

popisného zobrazování, užití písma, typické kompoziční členění, hierarchická perspektiva). 

Projít procesem předběžného promýšlení výsledku - konceptualizace záměru pomocí návrhových skic. 

Projít procesem hledání odpovídajícího užití jednotlivých prvků ve vztahu k funkci výsledného 

předmětu. 

Obohatit svůj rejstřík výtvarných a konceptualizačních strategií 

Pochopit design a re-design jako kontinuální proces v prostoru a času 

Pomůcky 

-pro úvodní motivaci 

Informační základ o výtvarném umění Egypta, knižní obrazové publikace o starověkém Egyptě 

-pro výtvarnou práci 

Textilní materiál většího rozměru (ideálně světlý, hladký, jednobarevný, bavlněný), barvy na vodní 

bázi, štětce, lepenky pro přilepení textilního podkladu k podložce 



49 

 

Papíry pro skicování, tužky 

Tvrdé papíry (pro případnou výrobu šablon) 

Hodnocení 

Egypt jako námět fungoval pro skupinu těchto žáků jako velmi dobrá motivace. Povídání o umění 

starověkého Egypta pro ně bylo zajímavé a především je přitahovalo tajemství obrazů i celé egyptské 

kultury. Žáci byli díky tomu vnitřně motivovaná pro zpracování daného tématu. Navíc došlo 

k dobrému časovému provázání s dějepisem, kde se také Egyptem souběžně zabývali. Při samotné 

realizaci se však ukázaly nedostatky a chyby, kterých jsem se dopustila při zadání. Žákům nebylo 

jasné, co přesně po nich chci a proto část z nich začala vytvářet kompozice z egyptských motivů. 

Záměrem však mělo být využití zobrazovacích principů na námětech z jejich života (např. spolužačka 

namalovaná podle egyptského zobrazovacího kánonu). Zadání by proto bylo třeba pro příště 

zpřehlednit a zjednodušit. Dobré by bylo také vypsat na tabuli jednotlivé principy zobrazování, o které 

se jedná. Žáci je sice znali z výkladu, ale ze zadání nebylo dostatečně jasné, jak je mají použít. 

Samotné vytváření skic a malby na textil ve skupině už proběhlo více méně bez komplikací. Některé 

skupinky pracovaly jako týmy, některé si rozdělily plochu na část podle počtu účastníků a pojednávaly 

jednotlivé části samostatně. Na závěr jsme si jednotlivé ubrusy vzájemně představili. V této fázi se 

ukázalo nejjasněji, komu bylo zadání jasné a komu méně a proto nesplnil definované cíle. Vzhledem 

k tomu, že bylo na vině nedostatečně formulované zadání, hodnotila jsem u jednotlivých artefaktů 

spíše snahu a nasazení pro věc než splněná kritéria, která jsem si stanovila. 

 

Obrázek 39 - příklady prací vzniklých během vyučování 
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5.2 Re-design tematického celku 

Praktické ověřování didaktických konceptů probíhalo v několika rovinách na více 

školách. Výsledkem tohoto postupného reflektovaného procesu je finální didaktický 

celek, u kterého jsem se pokusila syntetizovat dosud získané informace a zkušenosti 

a vyvarovat se již provedených chyb. S trochou nadsázky mohu prohlásit, že jsem 

didaktický celek postupně za pomoci žáků, fakultních učitelů na obou gymnáziích a 

docentky Fulkové a Kitzbergerové re-designovala do současné podoby, o níž se 

domnívám, že ji je možné dobře odučit. 

V následujícím textu shrnuji zásadní momenty všech reflexí a na jednotlivých 

odkazech k reflexím demonstruji proměny plánu didaktického celku. V přílohách je 

následně možné najít struktury jednotlivých částí tematického celku tak, jak se 

domnívám, že by bylo možné ho odučit. Nejprve jsem na základě analýzy vlastních 

reflexí formulovala 5 základních bodů, které byly ve stávající přípravě nebo při 

výuce problematické. V následujících kapitolách se jim věnuji podrobněji. 

a) volba nevhodných úkolů pro dosažení daných cílů 

b) špatné formulování zadání 

c) nedůsledná písemná příprava 

d) opomenutí autentického informačního zdroje 

e) předem neujasněný způsob hodnocení 

5.2.1 Volba nevhodných úkolů pro dosažení daných cílů 

Volba úkolů, které se ukázaly být nevhodným prostředkem pro dosažení daných cílů, 

pramení z nepřesné ukotvenosti tematického celku před výukou. Fakultní praxe 

probíhala o něco dříve, než jsem si ujasnila přesné důvody a okolnosti, za kterých 

budu tematický celek realizovat, a proto se v některých bodech nakonec míjí se 

záměrem. Konkrétně se jedná o úkol Potisk na triko. Tato část tematického celku se 

míjí s cílem „Vyzkoušet si a seznámit se s částí postupu práce oděvního designera“. 

Domnívám se, že lepší úkol by byl například hledání a pořízení vzorníků materiálů a 

struktur, s nimiž bychom mohli dále pracovat v rámci následujících úkolů. Tento 

přípravný úkol je formulován na základě bauhausovské koncepce přípravných kurzů 

a dále rozvíjen pro výuku na základních a středních školách Zdeňkem Hosmanem. 

„Vzorníky materiálů jsou prologem ke ztvárňování ve hmotách a jejich zakládání má 

několik etap: shromažďování, třídění, komponování a senzitivní zkoumání.“55 

Konkrétní rozvedení nově navrženého úkolu je možné najít v souboru didaktických 

příloh. 

5.2.2 Špatné formulování zadání 

Špatně formulované zadání jsem identifikovala ve více částech tematického celku. 

V první části celku nejen že nebylo dostatečně srozumitelně formulováno a řečeno, 

část ho přímo chyběla. Úkol byl postaven spíše na technice - potisku pomocí 

transferové fólie - a chyběla námětová část. Žáci potom sami označili problém jako 

nedostatek inspirace. Ve skutečnosti se jednalo o chybějící část - námět - který by 

jim napověděl, jaký motiv mají pro potisk vytvořit. 

                                                      
55 Zdeněk Hosman, Didaktický skicář, str. 63 
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Druhé špatně formulované zadání patřilo k části Egyptský ubrus. Vzhledem k tomu, 

že to, co jsem chtěla po žácích, bylo poměrně složité, měla jsem si dát na formulaci 

zadání předem více záležet. Vhodné by bylo přesně si věty napsat a znovu se nad 

nimi zamyslet, zda je z nich jasné, co po žácích chci. V tomto případě se tak nestalo 

a žáci proto byli z mého vysloveného zadání zmatení. Část z nich zacházela se znaky 

starověkého egyptského umění jiným způsobem, než na který jsem cílila, a který je 

měl dovést k naplnění stanovených cílů. V upraveném tematickém celku v příloze je 

proto na písemné formulování zadání kladen důraz. 

5.2.3 Nedůsledná písemná příprava 

V průběhu praktického ověřování funkčnosti tematického celku se ukázala pro 

začínajícího učitele naprosto nezbytná podrobná písemná příprava. V rámci písemné 

a strukturované přípravy je totiž možné uvědomit si některé možné problémy, které 

se pravděpodobně v rámci výuky objeví. „Začínající učitel se prostřednictvím 

vytváření komplexních příprav pro jednotlivé lekce, tématické a metodické řady a 

projekty učí strukturovat a kontextovat své znalosti, dovednosti a schopnosti 

rozvinuté a nabyté dosavadním studiem. Realizací připravených projektů ověřuje 

jejich použitelnost, nabývané zkušenosti mu napomáhají při korigování vytvořených 

příprav a při vytváření jeho osobitého učitelství.“56 Nedůslednost písemné přípravy 

se projevila v souvislosti s předchozím bodem ve špatně formulovaném zadání, ale 

také v míjení se úkolů s požadovanými cíli. Kromě toho jsem u některých úkolů 

neměla ujasněná přesná kritéria hodnocení a tím pádem jsem nevěděla, jaké 

hodnocení bude vůči žákům spravedlivé. 

5.2.4 Opomenutí autentického informačního zdroje 

Tento bod by bylo lepší uvést spíše než jako nedostatek realizované tematické řady, 

jako výhodu nové revidované tematické řady v příloze. V rámci diplomové práce 

jsem diskutovala s několika profesionálními designery, získané informace jsem 

analyzovala a z výsledků této analýzy jsem vycházela v některých částech nového 

tematického celku. Díky novým informacím bylo možné zpřesnit některé postupy a 

cíle, na něž jsem tematickým celkem mířila. 

5.2.5 Předem neujasněný způsob hodnocení 

Vzhledem k tomu, že fakultní učitelé nechtěli zahrnovat výuku z praxí do svého 

hodnocení, nebylo v rámci výuky organizačně nutné hodnocení promýšlet. Bohužel 

jsem si ale kvůli tomu nestanovila jasná kritéria, co by měli žáci splnit, abych mohla 

jejich artefakt a jejich práci považovat za zdařilou, a z toho důvodu se mi žákům  

v závěru špatně poskytovala komplexní zpětná vazba. 

5.3 Objevování designerského způsobu práce 

Vzhledem k tomu, že základním didaktickým cílem výukového celku je představit 

studentům designerské přístupy a celou problematiku designerského zaměstnání, je 

nezbytné si nejprve definovat několik bodů: 

                                                      
56 Lasotová, Metodika, str. 15-16 
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Jakým způsobem designer pracuje? Co je cílem jeho snažení? Jaký je průběh jeho 

práce? Jaké standardizované postupy používá? Je vůbec způsob jeho práce nějak 

zobecnitelný nebo je každý designer individualita a podle toho se také odvíjí jeho 

postupy? Jaký je rozdíl mezi studiem (nařízeným pracovním postupem ve škole) a 

praxí (momentem, kdy už designerovi nikdo neříká, jakým způsobem má dospět 

k požadovanému výsledku)? 

Formulované otázky jsem položila několika profesionálním designerům, kteří za 

sebou mají ukončené oborové studium a krátce nebo dlouze působí ve svém oboru. 

5.3.1 Poznatky z analýzy dotazníku 

Na základě jednoduché analýzy výpovědí designerů (viz příloha Výzkumná část - 

Rozhovory s designery) a mých vlastních zkušeností jsem stanovila obecný postup, 

jak přistoupit k řešení výtvarného úkolu na téma Design. Tento postup jsem se 

následně pokusila aplikovat na revidovanou tematickou řadu: 

a) sběr informací (výklad vyučujícího, knižní zdroje o tématu ze školy 

poskytnuté žákům k prohlédnutí, vlastní časopisy nebo zdroje z knihovny, u 

některých žáků vlastní zdroje textové nebo obrazové, internet) 

b) organizování poznatků (výtah nejdůležitějších bodů z výkladu, shrnutí 

informací, výběr obrazů, které žáky zaujaly, vyslovení důvodů, proč je 

zrovna tyto obrazy zaujaly a vztáhnutí obrazů k celku – součástí může být i 

vizuální organizace informací – obrazová nebo textová myšlenková mapa) 

c) vytvoření návrhu (organizování poznatků na základě vlastní libosti a 

doplnění o další vlastní invenci) 

d) realizace (při práci se žáky důraz na tuto část – řešení způsobu realizace) 

e) ověření funkčnosti výrobku/designu (je výrobek ve své podobě funkční, 

nelimituje vnější forma funkci?) 

f) reflexe práce, postupu realizace ve vztahu původního záměru k výsledku 

(také jako obhajoba, prezentace) 

V průběhu psaní diplomové práce jsem měla možnost porovnat tento postup 

aplikovaný na tematickou řadu s vlastním postupem při výtvarné činnosti. Vzájemně 

se příliš neliší. Přesto jsem si uvědomila, že rozdíly v obou postupech jsou a jeden je 

poměrně významný. Osobně kladu ve vlastní práci mnohem větší důraz na část před 

realizací, zatímco ve výuce kladu větší důraz na realizaci samotnou – na úkor 

přípravné části. Je to způsobené především faktem, že sama mám větší zkušenost 

s výtvarnými realizacemi různých druhů a zároveň s širším repertoárem možných 

výtvarných technik je nutné hlouběji promýšlet, proč kterou z nich použít. 

Naopak těžiště práce žáků ve výtvarné výchově bylo v samotné realizaci artefaktu. 

Důvody, zapříčiňující tento rozdíl, jsou různé. Jedním z nich je určitě volba tématu. 

Zatímco u mé vlastní práce si téma musím přesně vymezit sama, žákům ho 

předkládám již předvybrané, dokonce předpřipravené ve smyslu strukturace 

podkladů. To znamená, že žákům částečně ohraničuji „pracovní plochu“.  
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6 Výzkumná sonda 

Kapitola Výzkumná sonda  začíná popisem přístupu ke zpracování 

výsledků výzkumné analýzy. Dále je kapitola  rozdělena na dva 

hlavní bloky. Každý blok je věnován jedné výzkumné sondě, která je 

následně podrobně  popsána a jejíž výsledky jsou použity v textu 

předchozích kapitol.  

Klíčová slova: Výzkum, sonda, práce designera, reflexe výuky, 

kvalitativní výzkum, kódování, analýza  

Podle Isabelly Pavelkové57 je neustálé zkoumání sebe sama jako učitele nedílnou a 

velmi důležitou částí učitelské profese. Pouze pokud objevíme a analyzujeme svoje 

pochybení, můžeme se ho příště vyvarovat. Tato kapitola se zabývá metodou 

výzkumné sondy učitele-autora, která je základním stavebním kamenem re-designu 

didaktického celku i konkrétních přístupů učitele-autora k vyučování. 

V rámci zpracování didaktické části diplomové práce jsem využila některé 

výzkumné postupy spadající do metodik kvalitativního výzkumu. Pracovala jsem s 

nimi ve dvou případech. Pro sběr a vyhodnocení informací týkajících se postupu 

práce profesionálních designerů jsem použila základní kódování písemných 

výpovědí. Pro reflektivní zpracování odučených celků jsem použila principy 

metodiky Marie Fulkové, založené na třístupňové reflexi Donalda Schöna. 

Výsledky mají informativní charakter a cílem sběru dat bylo inspirovat se pro 

vytvoření výukového celku. V druhém případě bylo mým cílem především osobně se 

zamyslet nad provedenými chybami nebo úspěchy, které se odehrály v rámci 

vyučování a následně tyto jevy zpracovat pro svůj další profesní rozvoj. 

6.1 Výzkumná sonda č. 1 (Způsob práce designera) 

6.1.1 Úvod do problematiky 

Způsob, kterým designer pracuje, je velmi individuální, stejně jako je individuální 

přístup každého malíře ke zpracování dalšího plátna. Vzhledem k tomu, že je však 

tento obor úzce spojen s průmyslovou (pásovou) výrobou a designer má pevnou 

pracovní dobu (většinou je zaměstnán u nějaké společnosti, která vyžaduje jasné 

výsledky), předpokládala jsem, že by se mohl objevit nějaký plošněji užívaný 

postup, jak designer přistupuje k řešení problému. Praktický popis různých přístupů 

je možné najít v různých hobby-publikacích typu: Škola kreslení módních návrhů, 

Staňte se designerem apod., které přinášejí spíše obecné informace málo vztažené 

k praxi. I tyto informace jsou však cenné a navíc jsou publikace podobného typu 

dobrou motivací k hlubšímu studiu tématu. Pro získání komplexnějšího obrazu o 

mapované problematice bylo nutné nejprve přistoupit ke studiu dostupné odborné 

literatury. Vzhledem k tomu, že většina designerů je sice nucena neustále reflektovat 

                                                      
57 Isabella Pavelková vyučuje na PedF UK předměty z bloku Psychologické přípravy učitele, 

je autorkou knihy Jaký jsem učitel – souboru autodiagnostických a diagnostických metod 

učitele v praxi. 
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svou práci a svoje metody, ale většina z nich o tom nepublikuje žádné texty, bylo 

toto hledání poměrně složité. Důvodem bude pravděpodobně nedostatek času a také 

neochota odhalovat svoje know-how. Hledala jsem proto alespoň texty učitelů 

designu a také ve statích zabývajících se teorií designu. 

Na teoretické úrovni se náplní a částečně postupem práce designera zabývají některé 

studie uvedené v antologii Design: Aktualita nebo věčnost Martiny Pachmannové, 

konkrétně například úvaha Co je to designer od Normana Pottera nebo Odpovědnost 

designera od Davida Pye. Další konkrétní informace je možné nalézt v dokumentech 

Dior and I a September Issue. První dokument pojednává o nástupu nového 

kreativního ředitele do zavedeného slavného módního domu, druhý nás nechává 

nahlédnout do zákulisí vzniku prestižního módního časopisu Vogue pod vedením 

Anny Wintour. 

6.1.2 Shrnutí výzkumného postupu 

Nejprve jsem formulovala výzkumný problém a cíle výzkumu, na jejichž základě 

vyvstaly konkrétní výzkumné otázky. Se zřetelem na tyto otázky jsem potom 

vytvořila krátký dotazník, který jsem s žádostí o odpovědi rozeslala svým známým, 

o nichž vím, že se profesionálně zabývají designem. Dodané zodpovězené dotazníky 

jsem následně pročetla a základním způsobem kódovala. Podle výsledků kódování 

jsem upřesnila finální výukový celek. 

6.1.3 Výzkumný problém 

Způsob práce profesionálního designera 

6.1.4 Formulace výzkumných otázek 

Jakým způsobem pracuje profesionální designer? 

Je možné nalézt v jeho práci obecnější postup? Jaký? 

Jak se liší profesionální a školní zadání a postup designerovy práce? 

Co vnímají designeři jako základní problém ve školní přípravě na jejich povolání? 

6.1.5 Výzkumné cíle 

Cílem výzkumné sondy je především zjistit relevantní informace, dále využitelné ve 

výukovém celku zaměřeném na design. Její význam spočívá v konkrétních 

zjištěních, která se vážou na pracovní praxi aktivních designerů. Oni jsou proto 

nejpovolanější k vyslovení problémů a úskalí spjatých s jejich výkonem profese. 

Doufám, že na základě zpracování informací se vyjeví konkrétní náměty, sloužící 

jako inspirace pro výtvarně-výchovnou práci se žáky na základní nebo střední škole. 

6.1.6 Metodologie výzkumné sondy 

Kvalitativně pojatá sonda je založena na principech osobní případové studie: ,,V 

případové studii jde o detailní studium jednoho nebo několika málo případů.. 

Předpokládá se, že důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme 
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jiným podobným případům.“58 Sběr dat vychází z metody strukturovaného rozhovoru 

s otevřenými otázkami, který je prováděn písemnou formou. Základní analýza dat, 

kterou jsem prováděla následně, vycházela z metody kódování dat a psaní poznámek 

k textu tak, jak je popisuje Hendl ve vztahu k metodologii zakotvené teorie vyvinuté 

Straussem a modifikované Glaserem a Corbinovou59. 

6.1.7 Výběr vzorku respondentů 

Jednotliví respondenti výzkumu byli vybráni velmi jednoduchým způsobem. Jedná 

se o osoby z mého okolí, které jsou aktivně činné v designerské profesi. Snažila jsem 

se postihnout širší věkové spektrum, ale převažují mladí lidé do 30 let. Celkem bylo 

dotazováno osm lidí, z nichž bylo možné do analýzy zahrnout výpovědi pěti. U 

zbylých tří nebyly odpovědi dostatečně rozsáhlé. Větší část respondentů prošla 

vzdělávacím procesem na Vysoké škole umělecko-průmyslové (UMPRUM) v Praze 

a na Vyšší odborné školy oděvní v Praze (VOŠON). 

 

6.1.8 Metoda sběru dat 

Pro sběr dat jsem zvolila formu strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami 

v písemné formě. Tato varianta byla nejjednodušší možností vzhledem k velkému 

časovému vytížení jednotlivých respondentů. Zároveň mi umožnila zahrnout do 

analýzy také písemné interview staršího data provedené s jedním z respondentů. 

Struktura otázek pro rozhovor vycházela z položených výzkumných otázek. Níže 

uvádím formu dotazníku, která byla jednotlivým respondentům předkládána: 

Otázky rozhovoru: 

V jakém oboru pracuješ a jak dlouho? 

Jak dlouho jsi studoval a kde, u koho, vedoucí ateliéru, přímý designer, který tě 

ovlivňoval. 

Další lidé, kteří tě ovlivnili, i když třeba  nebyli pedagogové, ale od kterých ses něco 

naučil. 

Jakým způsobem jsi postupoval při práci na zadaném úkolu ve škole? Jak vás učili, 

že máte postupovat. Řekl vám to někdo? 

Jak postupuješ nyní, když už tě nikdo nehlídá?  Mohl bys popsat jednotlivé kroky při 

práci na zadaném úkolu?  

Jsou vždy stejné? Proč se liší? V čem se liší?  

                                                      
58 Jan Hendl, Kvalitativní výzkum, str. 102 
59 Jan Hendl, Kvalitativní výzkum, str. 243 
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Jak se liší podle tvé zkušenosti práce ve škole a následná pracovní praxe? 

Hraje roli časový tlak? 

6.1.9 Metoda analýzy dat 

Písemné strukturované rozhovory jsem kódovala metodou třístupňového kódování60 

(otevřené, axiální a selektivní) a pomocí tzv. poznámkování61 nebo memo-writing. 

Na základě vytvoření obecnějších kategorií z kódů jsem se potom snažila vytvořit 

jednoduchou vztahovou strukturu, která by napověděla postup, jakým se designer 

dostává od zadání k finálnímu výsledku. 

6.1.10 Sběr dat a ošetření etických aspektů výzkumu 

Všichni respondenti byli předem informování o účelu dotazování a výslovně 

souhlasili s uveřejněním svých výpovědí v textu diplomové práce. Souběžně se 

zadáním písemného interview dostali informaci o následném použití výsledků 

výzkumné sondy pro výukový celek. Zároveň byli požádáni o souhlas s uveřejněním 

svého jména z důvodu přiznání pozice, z níž o zadaném tématu hovoří. Žádný 

z respondentů nebyl nezletilý. Písemné dotazníky nebyly žádným způsobem (ani po 

gramatické stránce) upravovány a jsou v přílohách uvedeny v původním znění. 

6.1.11 Pomocné softwarové technologie 

Pro zpracování textových dokumentů jsem používala základní textový editor Word a 

jeho funkci komentářů pro některé úrovně kódování, většinu poznámek a kódů jsem 

však psala ručně. Dále jsem pracovala s grafickými programy Adobe Illustrator a 

Photoshop na úpravu bitmapových a vektorových souborů pro zobrazení výsledků 

kódování a struktury pojmových kategorií. 

6.2 Výzkumná sonda č. 2 (Reflexe didaktické praxe) 

6.2.1 Úvod do problematiky 

Posouzení úspěšnosti didaktické praxe je velmi komplikovaný problém, u nějž je 

nutné zvažovat množství vzájemně souvisejících aspektů a proměnných. Podle 

Slavíkovy teorie pedagogického díla není možné výsledky uzavřít do krátkého 

časového horizontu, ale je nutné je zvažovat také v širokých a dlouhodobých 

souvislostech (viz horizont úkolů a horizont cílů62). Slavík dokonce hovoří o dopadu 

v rámci několika let i desetiletí. Je proto nutné zohlednit tuto spletitost také 

v interpretování zaznamenaných jevů v rámci didaktické reflexe, kterou dále 

předkládám. Analýza této reflexe nemá ambici být zobecnitelným tvrzením. Jedná se 

především o zápis a posouzení jedné situace a analýza má za cíl objasnit některé 

problémy nebo důvody úspěchů především autorovi reflexí a analýzy. Jedná se o 

nástroj osobního profesního rozvoje a tak by měl být další text také chápán. 

                                                      
60 Jan Hendl, Kvalitativní výzkum, str. 228-251 
61 Jan Hendl, Kvalitativní výzkum, str. 229 
62 Jan Slavík, Od výrazu k dialogu ve výchově, str. 18-19 
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6.2.2 Shrnutí výzkumného postupu 

Nejprve jsem na základě konzultací s docentkou Fulkovou formulovala výzkumný 

problém a cíle výzkumu. S ohledem na metodiku pedagogického akčního výzkumu 

nedošlo k přesnému formulování výzkumných otázek, ale spíše tématických 

výzkumných okruhů. Tyto okruhy bylo následně třeba mít na zřeteli při pořizování 

primárních a sekundárních dokumentů výzkumu, při jejich kódování a interpretaci. 

6.2.3 Výzkumný problém 

Posouzení úspěšnosti konkrétního didaktického celku 

6.2.4 Formulace výzkumných okruhů 

Jakým způsobem žáci reagovali na učitelem vnášené výukové koncepty? 

Jakým způsobem učitel reagoval na potřeby a vstupy žáků? 

Jaké situace ve výuce je možné označit za nepředvídané/nepředvídatelné nebo 

komplikované? 

Jak se učitel zachoval v nepředvídaných nebo komplikovaných výukových a 

výchovných situacích? 

6.2.5 Výzkumné cíle 

Cílem výzkumné sondy je zjistit relevantní informace, dále využitelné ve školní 

praxi. Její význam spočívá v konkrétních zjištěních, která se vážou na aktuální dění 

ve vyučovací situaci, jejich zhodnocení a posouzení a následné přehodnocení 

postupu pro daný okamžik. Doufám, že na základě zpracování informací se bude 

možné poučit a dále posunout z hlediska praktického výkonu učitelské profese. 

6.2.6 Metodologie výzkumné sondy 

Kvalitativně pojatá sonda vychází z principů akčního pedagogického výzkumu 

popsaného a praktikovaného Marií Fulkovou. Pro případy reflektivního posuzování 

vlastních pedagogických akcí vytvořila Fulková metodiku založenou na třístupňové 

reflexi Donalda Shöna a její modifikací ji přizpůsobila potřebám pedagogických 

pracovníků a studentů pedagogických fakult. Sběr dat vychází z metody zápisu 

osobní polostrukturované reflexe. Základní analýza následně vychází z metody 

kódování dat a psaní poznámek k textu tak, jak je popisuje Hendl ve vztahu 

k metodologii zakotvené teorie vyvinuté Straussem a modifikované Glaserem a 

Corbinovou63. 

6.2.7 Výběr vzorku respondentů 

Účastníky výzkumu byli všichni žáci, se kterými jsem pracovala v průběhu 

ověřování didaktickým konceptů na Gymnáziu Opatov a na Gymnáziu Budějovická. 

Na Gymnáziu Opatov se jednalo o třídu 6.E, což je ročník odpovídající druhému 

ročníku střední školy s počtem 28 žáků. Na Gymnáziu Budějovická jsem pracovala 

                                                      
63 Jan Hendl, Kvalitativní výzkum, str. 243 
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se třemi třídami – 1.F (odpovídá 7. třídě základní školy) se 12 žáky, 2.G (odpovídá 

8. třídě základní školy) se 14 žáky a 4.H (odpovídá 2. ročníku střední školy) s 13 

žáky. Kromě žáků se situace účastnili také přítomní fakultní učitelé a další fakultní 

studentka – moje spolužačka. 

6.2.8 Metoda sběru dat 

Zdroje dat pro pedagogický akční výzkum jsou veškeré texty64 sesbírané během 

přípravy a realizace výuky. Patří mezi ně písemné přípravy na výuku, reflexe výuky, 

závěrečné shrnutí didaktického celku a v některých případech také výtvarné 

artefakty vytvořené žáky. 

6.2.9 Metoda analýzy dat 

Metoda použitá pro analýzu dat vychází z Metodiky pro sběr dat a jejich analýzu 

v situacích vyučování ve VV podle třístupňového modelu reflexe u Donalda Schöna 

navrženém Marií Fulkovou65. 

6.2.10 Sběr dat a ošetření etických aspektů výzkumu 

V diplomové práci nejsou uveřejněny žádné fotografie, na nichž by byli zachyceni 

žáci. Stejně tak v písemných dokumentech není konkrétně zmíněn žádný žák ani 

žádné jeho citlivé údaje. Pokud zmiňuji jednotlivé třídy, jsou změněna označení 

těchto tříd. Jména fakultních učitelů jsou fiktivní a zmínky o těchto učitelích jsou 

uvedeny na základě jejich výslovného souhlasu. Fakultní učitelé byli seznámeni se 

záměrem výzkumu i s předpokladem jeho publikování v této diplomové práci. 

6.2.11 Pomocné softwarové technologie 

Pro zpracování textových dokumentů jsem používala základní textový editor Word a 

jeho funkci komentářů pro některé úrovně kódování, většinu poznámek a kódů jsem 

ale vpisovala ručně. Dále jsem pracovala s grafickými programy Adobe Illustrator a 

Photoshop na úpravu bitmapových a vektorových souborů pro zobrazení výsledků 

kódování a struktury pojmových kategorií. 

  

                                                      
64 Texty ve smyslu foucaultovské výpovědi 
65 Metodika pro sběr dat a jejich analýzu v situacích vyučování ve VV podle třístupňového 

modelu reflexe u Donalda Schöna, navrhla Marie Fulková (interní materiál KVV PedF UK, 

2015) 
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7 Závěr 

Vzhledem k celkově reflektivnímu charakteru práce spočívá její přínos především 

v autentickém popisu skutečností tak, jak se odehrály, a jejich vyhodnocování. To 

znamená, že výsledný text by měl být přínosný především pro začínajícího učitele, 

který může zjistit, že problémy, s nimiž se potýká, nejsou ojedinělé. Domnívám se, 

že přínosné jsou však také pasáže mapující současné designové a re-designové 

projekty mladých výtvarníků. Práce studentů vysokých škol nejsou nijak komplexně 

shromažďovány, nejsou z nich tvořeny katalogy, ale domnívám se, že jsou pro 

učitele výtvarné výchovy velmi inspirativní. Mezi tyto školy nemusí patřit jen 

UMPRUM nebo VOŠON, ale také studenti katedry výtvarné výchovy na PedF UK 

vytváří v průběhu své odborné výtvarné přípravy často pozoruhodné objekty. Je 

škoda, že obvykle zaniknou s koncem semestru a kromě několika fotografií 

schovaných na něčím disku už po nich není žádný záznam. Výtvarné umění (ať už 

volné nebo užité) skýtá učiteli velké pole inspirací. Stejně tak velké pole nám však 

nabízí věda a její objevy. A často to mohou být také objevy ještě neobjevené. 
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8 Slovníček 

cajon - perkusní bedýnka s ozvučným otvorem, ve které jsou natažené 

laditelné struny. Cajon se stává stále oblíbenějším nástrojem a 

využít ho lze napříč všemi žánry. Při hraní na cajon lze zručnou 

hrou napodobit zvuk celé sady bicích66 

camp  – vymezení tohoto pojmu je založeno na článku Susan Sontagové 

Notes on Camp67 z roku 1964. Sontagová definuje pomocí klastru 

postřehů a charakteristik pojem camp jako něco na hranici kýče, co 

kýčem přesto není. 

fashion week - cyklicky se opakující přehlídky módy v největších centrech módy 

(Pařížský fahion week, Milánský fashion week, Fashion week 

v New Yorku nebo v Londýně). U nás se pravidelně objevují 

pokusy také fashion weeky pořádat. Doposud na to však chyběly 

finanční prostředky. Nyní fashion week v Praze zaštiťuje 

Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Prague Fashion week). Letos se 

konal třetí ročník. Jedná se o komerční módní událost, na kterou je 

navázáno mnoho reklamních a jiných marketingových kampaní 

různých společností. 

fotoshooting – proces fotografování, na kterém se podílí více lidí – tým. 

Součástí fotoshootingu je fotograf, model, vizážista, vlasový 

stylista, módní stylista a množství dalších asistentů. 

fotostory – série fotografií, které spolu souvisí, většinou komerčního 

charakteru, jejichž účelem je představit nějaký produkt nebo 

proces. Fotostory se často využívá v módních časopisech pro 

představení nového trendového stylu nebo koncepce kolekce 

některého návrháře. 

kaliko – pomocný materiál užívaný na kontrolu správnosti střihu. 

Původně se jednalo o lacinou bavlněnou tkaninu, ze které se 

vyrábělo spodní prádlo. V oděvní terminologii se tak označuje 

materiál i výsledný zkušební výrobek z tohoto materiálu. 

moodboard – nástěnka nebo pracovní plocha, obsahující inspirační materiály. 

Tyto materiály jsou utříděné podle určitých souvislostí a z celku by 

měl být jasně patrný záměr, nálada, kterou mají výsledné návrhy 

vyjadřovat. Moodboard může vytvářet hlavní návrhář jako 

supervizi pro svoje asistenty, kteří dále jeho nápady rozpracovávají 

do skic. 

módní kresba - také módní ilustrace. Jedná se o propagační náladovou 

marketingovou pomůcku, jejímž účelem je líbit se zákazníkovi a na 

                                                      
66 www.kytary.cz 
67 faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Sontag-NotesOnCamp-1964.html 
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základě této libosti potom zákazníkovi prodat daný produkt. 

Srovnej s ´oděvní technický nákres´. 

návrhová skica  - skica nebo kresba, která sdělným výtvarem jazykem předkládá 

zákazníkovi konkrétní návrh oděvu 

oděvní příprava  -  (také drobná příprava) je soubor věcí, které potřebujeme 

k ušití oděvu kromě látek a nástrojů (jehla ani křída nepatří do 

oděvní přípravy). Jedná se o nitě, knoflíky, zipy, výztužné 

materiály a veškeré další komponenty oděvu. 

oděvní technický nákres - skica nebo kresba, která zachycuje detailně 

technické řešení daného návrhu. Je vypracována s důrazem na 

technické řešení a má být čitelnou pomůckou pro další články 

výrobního procesu. Standartně vytvoří designer technický nákres, 

který dále předá modeláři a střihači a ti podle něj vytvoří konkrétní 

výrobní postup. Záleží na přesném vymezení vztahu mezi 

návrhářem a modelářem a také na velikosti návrhářského a 

výrobního týmu. Podle toho je technický nákres více nebo méně 

podrobný. 

otaku - fanouškové japonských kreslených komiksů a seriálů, otaku 

doslova znamená japonsky šílenec. Otaku se shomaˇžďují na 

Conech, vytvářejí vlastní komunitu a rádi se oblékají do kostýmů 

ušitých podle svých oblíbených hrdinů (viz např. www.manga.cz) 

recyklace - další využití artefaktu jako výrobního materiálu. 

rekonstrukce – proces obnovy podle původního nebo nového plánu. Jedná se o 

období před dokončením. 

renovace – proces obnovy poškozené nebo opotřebované věci. 

replika  – přesná imitace původního artefaktu včetně použití původních 

technologií výroby. 

rešerše – proces vyhledávání informačních textových, obrazových, 

zvukových a dalších inspiračních materiálů k danému tématu. 

Součástí rešerše může být vypracování různých myšlenkových a 

konceptových map a následná analýza sesbíraných materiálů. 

retro – označení imitace vzhledu artefaktu z jakékoliv minulé doby. 

steh – protažení nebo provázání nití od jednoho vpichu jehly k dalšímu, 

přičemž tento úkon se opakuje a nazývá se šití. Rozlišujeme 

viditelnou a neviditelnou část stehu, která je skryta v oděvním 

materiálu.68 

storyboard – podobný termín jako moodboard. Je odvozen od slova ´story´ – 

příběh. Může obsahovat už konkrétní návrhy nebo nahozené skici, 

                                                      
68 ze slovníku www.texsite.info 
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ale jeho cílem je přesvědčit zákazníka o správnosti obsahu tím, že 

mu vypoví příběh návrhové řady. Oproti moodboardu je mnohem 

konkrétnější a detailnější ve vztahu k následné realizaci. 

střihová šablona - papírový střih doplněný na okrajích o švové přídavky. Střihové 

šablony se používají především v průmyslových výrobách, kde je 

standartní systém při šití vždy stejný a je možné předem vědět, že 

švový přídavek bude v dané šíři. Užití šablony zároveň urychluje 

práci střihače. 

styling – původně vnější úprava artefaktu, nyní také (především v módě) 

spojování hotových prvků do ladícího celku za účelem prezentace 

šev – spojení dvou dílů materiálu pomocí šití, lepení, nýtování nebo 

jinou technikou 

trend – momentální inklinace společnosti k určitému jevu, která je 

zapříčiněna potřebou, libostí nebo vnějšími umělými vlivy 

vintage – v oděvním průmyslu označení používané pro původní modely 

z minulých dob ve vysoké kvalitě 

vrchový materiál – materiál oděvu použitý na lícové straně hotového výrobku 

zkušební materiál – levný materiál, který má podobné vlastnosti jako vybraný 

vrchový materiál (barva, gramáž, splývavost, vzorek atd.). Používá 

se pro pomocné zkoušky modelu jako náhrada drahého vrchového 

materiálu. 
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