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Abstrakt
Tato magisterská práce se zabývá fenoménem módy a otázkou, zda ženy používají 

módu jako prostředek k tomu, aby sdělovaly to, kdo jsou, aby vyjádřily svou individua-

litu. Předmětem této práce jsou významy, které ženy v dnešní společnosti připisují módě 

a jejich individuální prožitá zkušenost s tímto fenoménem. Tato práce vychází z teore-

tických východisek Gillese Lipovetského, jehož konceptuální uchopení módy klade dů-

raz na svobodné jednání lidských jedinců a stojí tak v opozici k názorům tradiční socio-

logie módy. Oblast módy bývala po dlouhou dobu spíše okrajovým tématem, ale v tomto 

textu je předvedena jako společensky relevantní a historicky se vyvíjející fenomén a jedi-

nečná instituce charakteristická pro moderní společnost. Teoretickým výsledkem této 

práce je potvrzení toho, že móda může být jedním z prostředků používaných účastnicemi 

výzkumu k vyjádření jejich individuality. Účastnice výzkumu je individuální bytost pro-

žívající svou jedinečnou zkušenost, ale na druhou stranu je její jednání, její prožívaná 

zkušenost, omezována vnějšími faktory a podmínkami. 

 

Klíčová slova 

Móda, žena, individualismus, společnost, komunikace, prožitá zkušenost,  
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English Abstract 

This Master Degree thesis takes up the topic of fashion and deals with the debate 

concerning fashion as a mean of expressing womens individual self. The main aim of 

this thesis is to analyse the meanings which women in todays society attach to fashion 

and their individual lived experience with this phenomenon. This text is based on theo-

retical assumptions of Gilles Lipovetsky as his conceptual understanding of fashion em-

phasises free agency of human beings and therefore stays against the opinions of traditi-

onal sociology of fashion. For a long time, the area of fashion had been neglected, howe-

ver, in this text the subject is discussed as a socially relevant and historically developing 

phenomenon and as an unique institution, which is characteristic for a modern society. 

Theoretical outcome of this thesis is the suggestion that fashion might be understood as 

one of the means used by women to express their individual self. Woman is seen as an 

individual human being, who lives through her own unique experience, on the other 

hand, her behaviour, her own experience is limited by external factors and conditions. 
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Předmluva  

 
Pojmu móda se velmi často užívá, ale málokdo z publikujících autorů se shodne na 

jeho obecně uznávané konceptualizaci. Zítek (1962:348) definuje módu jako „relativně 

krátkodobý estetický názor velké části lidstva na vnější formy života, zvláště odívání… Od-

povídá měnícím se životním a estetickým potřebám společnosti“. 

Naše oblečení zakrývá to, co má být skryto, ale také může odkrývat to, čeho si ne-

musíme být vědomi nebo co nedokážeme vyjádřit slovy. Uvědomujeme si, jak náš celkový 

vzhled působí na naše okolí? Cílem této práce je nalézt odpovědi na otázky týkající se zpráv, 

které vysíláme oblečením, které nosíme a jak tímto způsobem móda odráží naše vnitřní 

touhy a konflikty. Domnívám se, že v šatech, do kterých se denně oblékáme, jsou zakódo-

vány fascinující, avšak většinou neprobádané významy. Výběr oděvu je ovlivňován mnoha 

komplexními motivy, odráží naše osobní preference a vkus stejně tak, jako vlivy společnosti, 

která nás obklopuje. Oblékáním můžeme vyjádřit svou serióznost, svůj smysl pro humor, 

svou kreativitu a svou přitažlivost. Móda má velkou moc ve vztahu k sociálnímu jednání 

lidí a já se domnívám, že v našem životě hraje důležitou roli. 

Analýza oblékání může poskytnout pomyslné okno do konceptuálního světa žen 

jako aktérů. Naše tělo je plátnem, na něž klademe látky a barvy, a vytváříme tak obraz sebe 

sama. Tímto způsobem odhalujeme velmi mnoho o tom, jak chápeme samy sebe, a umož-

ňujeme tak nahlédnout do našich tužeb, snů a hodnot. Vyjadřujeme odlišné části své osob-

nosti a rozhodujeme o tom, kolik ze svého „já“ ukážeme ostatním. Každá žena ztělesňuje 

složitý soubor povahových rysů, sklonů a zálib a záleží jen na nás, abychom podle svých 

proměnlivých rolí a životních okolností ukázaly rozmanité stránky své osobnosti. Nedílnou 

součástí tohoto procesu je všudypřítomný mediální obraz „ideální“ ženy, společenské normy 

formující naše vnímání toho, co je módní a krásné. Domnívám se, že většina žen občas 

pochybuje o svém stylu oblékání a vkusu, neboť naše osobní preference se často dostávají 

do sporu s normami a pravidly společnosti, ve které žijeme.  
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Kapitola 1 

Úvod 

 

Inspirací k napsání této diplomové práce byl osobní zájem o problematiku módy a 

moje každodenní zkušenost s módou, která je důležitou součástí mého života. Domnívám 

se, že způsob, jakým se oblékáme, o nás samotných výrazně vypovídá, a že ženy používají 

módu ve svém životě jako prostředek k utváření sebe sama a ke komunikaci se svým okolím. 

Co říkají ženy svému okolí tím, jak se oblékají?  

Během výzkumu jsem provedla rozhovory se skupinou žen, abych lépe pochopila, 

jaké významy ony samy přisuzují módě. Zajímalo mě, jak prožívají svoji osobní zkušenost 

s módou a jakou roli hraje v jejich životech. Zkoumala jsem, jestli a jakým způsobem ženy 

používají módu jako prostředek k vyjádření sama sebe a způsob komunikace s okolím. 

Hlavním cílem tohoto výzkumu je analyzovat, jaké významy ženy v dnešní společ-

nosti připisují módě a jestli a jak ženy používají módu k tomu, aby sdělovaly to, kdo jsou, 

aby vyjádřily svou individualitu. Význam módy v každodenním životě žen a jejich indivi-

duální prožitá zkušenost s tímto fenoménem je centrálním tématem této práce. Chci popsat, 

jak ženy prostřednictvím módy komunikují, co sdělují lidem kolem sebe a společnosti, která 

je obklopuje. Zajímá mě, jestli a jakým způsobem ženy používají módu jako prostředek k 

vyjádření sama sebe, ke sdělení světu: „Tohle jsem já“. 

Oblast módy po dlouhou dobu byla a domnívám se, že stále určitým způsobem je, 

chápána spíše jako povrchní, okrajové téma, které nepodněcuje teoretické uvažování. His-

toricko-sociologické chápání tohoto tématu je spíše marginální, stojící na periferii intelek-

tuálních zájmů. Historická originalita a společenská relevance tohoto fenoménu je značná, 

protože kdy se v dějinách lidstva stalo, aby tak značný vliv vykazovala instituce takto pomí-

jivá, založená na fantazii? Podle mě móda v dnešní společnosti není pouhým povrchním 

projevem marnivosti, touhy po změnách a novosti. Chápu módu jako jedinečný historicko-
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společenský fenomén, instituci charakteristickou pro moderní společnost, která má nezane-

dbatelný vliv na život lidí. „Móda patří k mocným silám nové doby. Zasahuje mnohé obory 

naší činnosti, zahrnuje všechny třídy obyvatel a některým odvětvím hospodářského dění 

udává do značné míry směr. Je výslednicí důležitých vlastností člověka a jím vytvářeného 

společenského zřízení. Je možno se módě smát, ale nelze ji přehlížet“ (Zítek, 1962:8). Do-

mnívám se, že bychom studiu tohoto tématu měli věnovat více pozornosti a tato práce je 

snahou přispět do debaty a vyplnit mezeru v chápání tohoto fenoménu.  

Zároveň bych ráda přispěla k hlubšímu pochopení vztahu jedince a společnosti, což 

je jeden z nejvýznamnějších dualismů, které se historická sociologie snaží zmapovat. Mů-

žeme chápat ženu jako osobitého aktéra, který svým vztahem k módě vyjadřuje svoji indi-

viduální osobnost nebo je žena spíše pasivním příjemcem a nositelem změn, které ji vědomě 

či nevědomě předává společnost, ve které žije?  

V neposlední řadě se domnívám, že by se měl klást větší důraz na studium osobní 

prožité zkušenosti jedinců a z tohoto důvodu se tento výzkum zaměřuje na ženy a jejich 

osobní zkušenost s módou. Historická sociologie mi během tohoto výzkumu pomohla lépe 

analyzovat neprobádané území módy. Nastínila směr a možnosti mého výzkumu, jeho teo-

retická východiska a metodologické prostředky a tak mi umožnila lépe porozumět vývoji 

studia módy. Domnívám se, že historická sociologie je jednou z nejvhodnějších společen-

ských věd ke studiu tohoto fenoménu, neboť je podle mě schopná uvést do širších souvis-

lostí, jak historický, tak společenský aspekt tohoto jevu.  

 

*** 

Práce je rozdělena do pěti hlavních kapitol a několika podkapitol. V kapitole druhé 

jsou nastíněna teoretická východiska a přehled nejdůležitějších sociologů, kteří se věnovali 

studiu módy. V kapitole třetí je vysvětlena metodologie práce, analýza vlastního výzkumu 

je rozebrána v kapitole čtvrté a páté. Následuje Závěr shrnující hlavní zjištění výzkumu. 
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Kapitola 2 

Teoretická část 

 

2.1 Móda jako prostředek komunikace 

V této části práce je móda představena jako jeden z prostředků komunikace. Do-

mnívám se, že ženy používají módu jako prostředek k vyjádření sama sebe a jako způsob 

komunikace se svým okolím. France říká: „Kdybych si mohl vybírat v hromadě knih, které 

vyjdou sto let po mé smrti… Vzal bych si módní časopis, abych viděl, jak se budou ženy 

oblékat sto let po mé smrti. A jejich šaty by mi řekly o budoucím lidstvu víc, než všichni 

filozofové, romanopisci, kazatelé a vědci“ (France citován v Zítek, 1962:10). 

Původní význam slova komunikace – „communicare“ - znamená činit něco společ-

ným, společně sdílet, vespolně se účastnit (Vybíral, 2009:25), avšak v současné době je jeho 

definice mnohem širší, než jak byla vnímána dříve. 

Nakonečný (2009) vidí základní strukturu komunikace tvořenou třemi činiteli a to 

komunikátorem (sdělovatelem), komunikantem (příjemcem) a obsahem sdělení (komu-

niké). Laswell (Nakonečný, 2009:289) toto schéma ještě dále rozvádí a přidává další činitele: 

druh komunikace (slova, signály), médium (telefonát, komunikace tváří v tvář), úmysl (mo-

tivace, záměr) a účinek (výsledek komunikace). Všeobecně je komunikace chápána jako 

proces, během kterého někdo něco někomu sděluje, pomocí nějakého média a s nějakým 

výsledkem. Ve vztahu k módě tedy můžeme tvrdit, že oděv představuje jedno z médií, zpro-

středkovací kanál, skrze který se jedna osoba snaží předat nějaké sdělení druhé osobě.  

Vybíral (2009:31) uvádí pět základních funkcí komunikace: informační, instruk-

tážní, persuasivní, vyjednávací a zábavní. V rámci jeho teorie tedy existuje pět hlavních cílů 

komunikace: informovat (předat informace), instruovat (předat návod), přesvědčit (změnit 

něčí názor, argumentovat), vyjednat a pobavit. 
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„Oblečení, které nosíme, mluví samo za sebe“ (Davis, 1985:15). Můžeme módu 

chápat jako neverbální formu komunikace a považovat ji za analogickou s mluvenou a psa-

nou komunikací? Eco (citován v Robey, 1972:59) tvrdí, že: „… dokážeme komunikovat 

skrze naše oblečení“ a navrhuje, že s pomocí oblečení dokážeme komunikovat podobně, 

jako s pomocí slov, ale v jiném kontextu. Je možné chápat jednotlivé kusy oblečení jako 

ekvivalenty slov a skládat je do jednoho celku podobně, jako skládáme slova do vět a ko-

munikovat tak se svým okolím? Základní funkcí komunikace je předávání informací, posí-

lání zpráv. Je móda jedním z prostředků komunikace? Oblékáme se tak, abychom někomu 

něco sdělili, abychom přesvědčili, vyjednávali nebo pobavili?  

Zítek (1962:10) navrhuje, že: „Šaty nám říkají o člověku mnoho, aniž jsme s ním 

někdy promluvili jediné slovo: o jeho zaměstnání, národnosti, věku, vzdělání… Zejména 

ženský šat prozradí na svou majitelku takové vlastnosti, o nichž by její ústa nikdy nic ne-

řekla“. Barnard také chápe módu jako prostředek komunikace a vysvětluje, jaké významy 

móda může pro jedince mít a jak móda tyto významy komunikuje. Barnard (citován v Ka-

wamura, 2005:14) říká: „… významy, spojené s módou nebyly statické nebo dané… do-

konce ani používání slova móda nebylo statické a dané, ale vycházelo z kontextu, ve kterém 

se móda objevila“. Goffman (Kawamura, 2005) také vidí materiální statky jako způsob pře-

nosu informací ve společnosti, jelikož předměty sdělují zprávy o svých majitelích, především 

o jejich sociálním statusu.  Podle něj je důležité tyto zprávy dekódovat a pochopit to, jak 

jedinci a celé společnosti používají předměty k tomu, aby získali, udrželi nebo bojovali o 

svou pozici ve společnosti. V neposlední řadě Barthes (Harrington a kol, 2006) oblečení 

vnímá jako určitou metaforu. Mluví o módě jako o systému a staví ho paralelně k řečovému 

systému, vnímá je jako zaměnitelné a tak popisuje a studuje fungování módy ve společnosti. 

Domnívám se, že můžeme v rámci historicko sociologické tematizace módy pojmout 

zkoumaný předmět tak, že móda je jedním z prostředků komunikace. Jedinci používají ob-

lečení jako jedno z komunikačních médií, vysílají zprávy a komunikují tak se svým okolím. 

„Náš šat mluví řečí všem srozumitelnou, mnoho prozrazuje, ještě více naznačuje, je bezpro-

středně přesvědčivý a nepotřebuje tlumočníka“ (Zítek, 1962:9).  
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2.2 Móda jako součást kultury 

V této části práce je móda představena jako součást kultury a oblečení jako komuni-

kační prostředek, jímž vpisujeme sami sebe do společného kulturního prostředí. Sociolo-

gický slovník říká: „Móda je kulturním elementem a významným zprostředkovatelem kul-

turní změny. Je druhem normy, která je prostředkem aktualizujícím kolektivní a individu-

ální identitu. Je normou, která se jeví jako druh společenské hry, má estetický význam a je 

prostředkem v boji o společenskou prestiž“ (Jandourek, 2001). Domnívám se, že móda je 

významným společenským fenoménem, který y se měl stát jedním z témat zkoumání histo-

rické sociologie, neboť jedince společensky zařazuje či mu naopak pomáhá se od společnosti 

distancovat. „Móda je zároveň nedílnou součástí komunikace sociální identity jednot-

livců…Pomáhá definovat společenskou třídu, zaměření, věk, etnikum a zvláště pak pohlaví 

nositele, stejně tak vyjadřuje i jeho kulturní preference“ (Mackenzie, 2010:69). 

Slovo kultura pochází z latinského slova „cultura“, což znamená zušlechťovat či kul-

tivovat. V užším slova smyslu označuje vybrané, vznešené lidské činnosti, umění, divadlo, 

literaturu. Kultura ve společenských vědách a v širším slova smyslu zahrnuje mnohem větší 

oblast života lidí, je to soubor všeho toho, co si člověk osvojuje jako člen společnosti. V 

nejvšeobecnější rovině představuje kultura opak přírody, je to oblast tvořená člověkem a 

jedná se o soubor všech produktů lidské činnosti. V oblasti historické sociologie se objevují 

dva koncepty chápání pojmu kultura. Horský (2009:106) označuje první koncept jako 

„účelově racionální a funkcionální“, který vidí kulturu jako svého druhu elitní výkon, zahr-

nující výtvory sociální elity. Druhý koncept je označen jako „hodnotově racionální“ a ro-

zumí kulturu jako všelidskou kompetenci, jako něco „(vše)obsahujícího“. 

Williams (1981:57) také chápe kulturu jako vysokou a elitní, jako to nejlepší, co 

lidstvo stvořilo, ty nejzajímavější a nejkrásnější předměty umění, literatury a hudby. Willi-

ams kulturou rozumí: „… stav nebo proces lidské dokonalosti“ a vyznává tak lineární kon-

cepci kultury. Spadá oblast módy do této koncepce? Lze namítnout, že móda je příliš trivi-

ální a povrchní téma na to, aby mohlo být zahrnuto do oblasti kultury vedle umění či lite-

ratury. Naproti lineární koncepci kultury stojí koncepce multilineární, která tvrdí, že je 



17 
 

nezbytné mluvit o mnoha liniích vývoje kultury, kde je každý článek kultury v jeho vlastních 

podmínkách stejně platný a důležitý jako každý další. „Je nevyhnutelné přemýšlet o kultuře, 

jako o pluralitě: specifické a variabilní kultury různých národů a dob a stejně tak specifické 

a variabilní kultury sociální a ekonomické skupiny uvnitř národa“ (Bernard citován ve Wil-

liams, 1981:79).  

Pluralita kultur znamená, že každá doba, každá společenská skupina je charakterizo-

vána různými aktivitami a standardy, které jsou typické pouze a jen pro ni. Žádná kultura 

tak neurčuje standardy pro jiné kultury a žádná nepředstavuje model, podle kterého by se 

měly ostatní kultury řídit. Barnard (2002:37) říká: „Neexistuje jedna jediná kultura, která 

stojí mimo tyto vztahy a chová se jako standardní pro všechny ostatní kultury“. Multiline-

ární koncepce kultury zahrnuje nejenom různé linie kulturního vývoje, ale také širší okruh 

věcí, které jsou považovány za kulturní předměty. Lineární koncepce kultury v sobě zahr-

nuje pouze ty nejlepší kulturní předměty. Avšak multilineární koncepce kultury obsahuje i 

předměty obyčejné, každodenní potřeby. Z toho vyplývá, že i oděv může být zařazen mezi 

kulturní předměty.  

Oblast kultury lze rozdělit na dvě hlavní oblasti, na kulturu hmotnou (materiální) a 

nehmotnou (duchovní). Móda, chápána jako oblečení, spadá do kultury materiální, kterou 

tvoří všechny hmotné předměty, výrobky člověka a také způsob, jakým tyto předměty člo-

věk používá. Nehmotnou kulturu tvoří myšlenky, názory, zvyky a stejně tak vkus a cit pro 

oblékání. Oblečení je tedy součástí hmotné kultury, ale má určitý střih, účel a pravidla po-

užití a je tak zároveň součástí duchovní kultury. 

Domnívám se, že móda může být chápána jako součástí kultury. Je charakteristická 

svým nepřetržitým vývojem, jde neustále kupředu, je hnaná změnami vyvolanými sociální 

odlišností, touhou po novinkách a ekonomickými důvody. Nastavuje nám pomyslné zrca-

dlo v tom smyslu, že odráží sociální, ekonomické, kulturní, sexuální a politické postoje dané 

doby a společnosti.  
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2.3 Móda jako historicko-sociologické téma  

V historicko-sociologickém myšlení se objevuje sinusoida konceptualizace módy 

jako něčeho, co lidské aktéry na jedné straně omezuje, strukturuje a svazuje a na druhé 

straně pomyslně „osvobozuje“. Vlivem obrovských sociálních změn, které vyústily v pře-

chod od tradiční společnosti ke společnosti moderní se sociologie etabluje jako nová vědecká 

disciplína. Fenomén módy vstupuje do popředí sociologického zájmu a sociologové se po-

prvé začínají tomuto tématu více věnovat, ale jejich názory na módu se velmi liší. Někteří 

považují módu za součást kultury a společnosti a jiní neakceptují módu jako oblast, která 

by měl být v centru zájmu jejich studia.  

V sociologické teorii probíhá velmi důležitá debata, která se zabývá vztahem mezi 

jedincem a sociální strukturou společnosti. Toto teoretické dilema se pokouší zodpovědět 

otázku, jak struktura společnosti ovlivňuje to, co jedinci dělají a jaké jsou limity jedincových 

schopností jednat svobodně a nezávisle na strukturách společnosti, jaké jsou limity lidského 

jednání. 

Fay popisuje dualismus atomismus-holismus, kde na jedné straně stojí jedinec, jako 

samostatná jednotka schopná řídit své vlastní jednání na základě svých rozhodnutí a na 

straně druhé „jsou vlastnosti jedinců výhradně funkcí jejich místa ve společnosti“ (Fay cito-

ván v Šubrt, 2012:30). Layder doplňuje další tři podobné dualismy a to dualismus indivi-

duum-společnost, mikro-makro a jednání-struktura a dualismus individuum-společnost 

chápe jako „nejstarší a zároveň nejvytrvalejší dilema sociologického myšlení“ (Layder cito-

ván v Šubrt, 2012:30). Problém tohoto dualismu tkví v tom, že nelze stavět jedince a spo-

lečnost proti sobě, do opozice. Společnost nemůže existovat bez individuí, kteří ji vytvářejí 

a zároveň jedinci nemohou existovat mimo společnost.  

V sociologické teorii a v historické sociologii se dále hovoří o dualismu jednání-

struktura, který představuje konceptuální základ pro budování každé teorie. Jednání je cha-

rakterizováno jako subjektivní stránka sociální reality a je spojováno s jedinci, s jejich indi-

viduálním jednáním. Struktura je na druhé straně charakterizována jak objektivní stránka 

sociální reality a je spojována se sociálními strukturami, které jsou na jednání jednotlivých 
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aktérů relativně nezávislé. King (citován v Šubrt, 2012:32) dodává: „Jednání označuje ko-

nání jedinců“ a struktura naproti tomu označuje „Pravidelné, relativně pevné, objektivní a 

zobecnělé rysy sociálního života“. Individualistické stanovisko klade důraz na svobodné in-

dividuální jednání lidských jedinců a chápe jedince jako aktéra, který vytváří společenskou 

realitu svým jednáním na základě toho, jak interpretuje svět kolem sebe a jaký význam při-

suzuje svému jednání. Společnost je důsledkem vzájemně provázaného jednání jedinců, je 

to výsledek mezilidských interakcí. Oproti tomu holismus klade důraz na celek, který je 

více, než suma částí, ze které je celek složen. Společnost je tedy více, než jen prostý souhrn 

jejích členů. Společnost existovala před jedincem a má schopnost a moc přinutit jedince 

jednat určitým způsobem. Individuální jednání je tak důsledkem sil, kterými společnost na 

lidské jedince působí. 

Tento rozpor mezi individualismem a holismem, jednáním a strukturou se táhne 

jako červená nit celou sociální teorií a většina významných teoretiků se s tímto problémem 

musí ve své práci vyrovnat. Nejčastěji autoři volí strategii, která je založená na střídání obou 

protikladných pozic, na alteraci obou perspektiv.  

Tento výzkum se odvíjí od teoretických východisek Gillese Lipovetského, neboť re-

zonují s mými vlastními názory na módu a názory žen v mém okolí. Jeho konceptuální 

uchopení módy stojí v opozici k názorům velké části sociologů (Viz Kapitoly 2.4 a 2.5), 

kteří kladou důraz na vliv společnosti a struktury a přiklánějí se tedy k objektivní straně 

debaty a dualismu jedinec-společnost. Naproti tomu, Lipovetsky klade důraz na roli mo-

derních kulturních hodnot, především na novost, změnu a vyjádření individuality jedince. 

Zastává individualistické stanovisko a klade důraz na možnost svobodného individuálního 

jednání lidských jedinců a chápe jedince jako aktéra, který vytváří společenskou realitu svým 

jednáním.  

Lipovetsky říká, že v současných moderních společnostech se objevil nový společen-

sko-historický model ženství, který nazývá „třetí žena“ (Lipovetsky, 2007b:12). Poprvé v 

dějinách nemají ženy své místo ve společnosti důsledně nařízené a její postavení není zcela 
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určované společností. Ženy postupně získávají stále rozsáhlejší možnost svobodně se rozho-

dovat, na základě svých vlastních tužeb, přání a názorů. Jejich místo ve společnosti již není 

jasně stanovené a jejich život přísně strukturovaný společností jako v minulosti. Ženy podle 

Lipovetského v mnoha rovinách významu vládnou samy sobě, mohou výrazněji definovat 

svou společenskou pozici, konstruovat svůj život, vyjadřovat svou individualitu a již nemusí 

zcela následovat cestu, kterou jim předurčila společnost. „Uzavřený svět včerejška nyní na-

hradil otevřený svět strukturovaný logikou společenské indeterminace a svobodného indi-

viduálního rozhodování“ (Lipovetsky, 2007b:12). Domnívám se, že názory klasických so-

ciologů, kteří tvořili v období tradiční společnosti, nedokáží plně vysvětlit fungování někte-

rých fenoménů v moderní společnosti. Z tohoto důvodu tento výzkum staví proti sobě dvě 

odlišné perspektivy, názory klasiků a teoretická východiska tohoto autora. Domnívám se, 

že tak lze lépe a detailněji pochopit to, jak ženy interpretují svět kolem sebe a své zkušenosti 

se zkoumaným jevem a analyzovat, jaké významy přisuzují svému jednání. 

Cílem této práce je přispět k hlubšímu pochopení vztahu jedince a společnosti v ob-

lasti módy. Je žena osobitý aktér, který vytváří společenskou realitu svým jednáním, které 

je nezávislé na struktuře společnosti? Nebo je její jednání výsledkem působení společenských 

sil a struktur, které ji obklopují? Móda jako společenský fenomén vznikla a vyvíjela se během 

přechodu od tradiční společnosti ke společnosti moderní. Móda jako součást kultury a pro-

středek komunikace ve společnosti je rozebrána v teoretické části práce. Následuje přehled 

nejvýznamnějších sociologů a teoretiků, kteří se věnovali studiu módy a teoreticko-histo-

rické ukotvení vývoje jejich názorů na módu.  
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2.4 Klasická sociologie módy 

Emile Durkheim řadí módu mezi sociální fakty, jevy, které vznikají během interakce 

mezi jedinci ve společnosti. Jedinci jednají a tak vytvářejí sociální jevy. Sociální realita může 

být vysvětlena pouze na základě vlastností těchto jedinců, ale je zároveň na jedincích nezá-

vislá.  Durkheim (citován v Keller, 2004:214) popisuje sociální jevy: „Může to být například 

jazyk, peníze, úvěrový systém, móda, profesní znalosti apod. Právě díky tomu, že má systé-

mový charakter, vystupuje sociální fakt vůči každému jednotlivci jako něco vnějšího, jako 

něco, co je nadáno donucující mocí, s níž na člověka působí i proti jeho vůli“. Durkheim 

chápe módu jako normativní sílu, která má donucující charakter, formuje jedince a ovliv-

ňuje jeho vidění světa. Vysvětluje módu jako typ sociálního procesu, který je vztažený k 

sociální pozici jedince ve společnosti. Společenské normy a pravidla vytvářejí na jedince tlak. 

Stejně tak móda jedince ovlivňuje, stanovuje pravidla a upevňuje jeho sociální status. 

Klasičtí sociologové sdílejí velmi podobný názor na studium módy. Tarde, Simmel 

i Tönnies přisuzují módě vyrovnávací funkci a vidí ji jako mechanismus nápodoby a jeden 

z prostředků potlačování třídních rozdílů a snižování nerovnosti ve společnosti. Členové 

nižší společenské třídy se pomocí módy a napodobování dominantních tříd pokouší změnit 

své místo v hierarchii společnosti. Skrze nápodobu elit se společenské nerovnosti staly ze 

záležitosti aristokratické záležitostí demokratickou a společenská nadřazenost se stává „indi-

viduální a ne děděnou“ (Kawamura, 2005:25). 

Následující část práce se věnuje názorům několika z nejvýznamnějších klasických 

sociologů a jejich pohledu na studium módy jako nástroj nápodoby a prostředek odlišování 

společenských tříd. 
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2.4.1 Gabriel Tarde  

Gabriel Tarde vidí módu jako určitou formu vztahu mezi lidmi, jako společenskou 

vazbu, která charakterizuje vývoj společnosti a zajišťuje její integritu. Tarde předpokládá, že 

společenské vztahy jsou založené na nápodobě, a proto móda, která je synonymem pro ná-

podobu, je klíčovým fenoménem pro pochopení fungování vztahů ve společnosti. Nechápe 

módu jako instituci ležící na okraji společenského zájmu, právě naopak móda je pro něj 

důležitým fenoménem, ovlivňujícím vývoj celé společnosti. Podle něj je každá společnost 

založená na určitém sdíleném souboru názorů a myšlenek a sociální integrita společnosti je 

zajišťována a upevňována podobností mezi lidmi, sdílením tohoto společného dědictví, ná-

sledováním tradice a napodobováním předchůdců. Tarde tvrdí: „Společnost, toť napodo-

bování“ (citován v Lipovetsky, 2010:393).  

Dvě hlavní formy napodobování ve společnosti, které umožňují její soudržnost a 

také její vývoj, jsou móda a zvyk. „Když ochabne vliv předků a převládne povolnost vůči 

nápadům inovátorů, epocha zvyku končí a začínají epochy módy“ (Lipovetsky, 2010:393). 

V období nadvlády zvyku se vzhlíží k předchůdcům a dodržují se pravidla předávaná z ge-

nerace předchozí na generaci následující. V období nadvlády módy se společnost řídí dvěma 

hlavními principy – napodobuje současné vzory a klade důraz na přítomnost. Předmětem 

uctívání již není minulost a tradice předků, moderní společnost velebí přítomnost, novinky 

a změnu.  

Tarde chápe tradici, prestiž předků, zvyk a napodobování minulých vzorů jako ty 

nejdůležitější prvky pro udržení vzájemné podobnosti jedinců a integrity společnosti. „Vý-

sostné postavení tradice je společenskou konstantou, kategorickým imperativem společen-

ských vazeb bez ohledu na veškeré módní převraty“ (Tarde citován v Lipovetsky, 

2010:394). Avšak velmi výstižně dodává, že zároveň dochází k personalizaci společnosti: 

„Opakem osobního zdůraznění je napodobování jediného člověka, podle kterého se řídíme 

ve všem, pokud si však – na místo toho, abychom měli jeden nebo několik vzorů – vypůj-

čujeme od sta, tisíce, statisíce lidí, z nichž ke každému přistupujeme ze zvláštního hlediska, 

pak prvky myšlenky anebo činu, které z nich následně složíme, sama povaha a výběr těchto 
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elementárních kopií, jakož i jejich kombinace, vyjadřují a zdůrazňují naši originální osobi-

tost“ (Tarde citován v Lipovetsky, 2010:406).  

Tarde (Kawamura, 2005) vysvětluje stále se opakující cyklus nápodoby pomocí tří 

hlavních, vzájemně se ovlivňujících konceptů - vynalézavost, nápodoba a opozice, které se 

vzájemně ovlivňují. Členové nižší třídy závidí členům vyšší třídy, napodobují je a tak se 

pokouší vstoupit mezi privilegované vrstvy. Ženy z vyšší společenské třídy vymyslí nový 

módní trend, který je okamžitě napodobován ženami z nižší společenské třídy, jelikož se 

chtějí podobat elitám společnosti. Následně se ženy z vyšší třídy postaví do opozice a vy-

myslí nový módní trend, aby se znovu odlišily od nižší společenské třídy a vyjádřily tak svou 

výjimečnost a nadřazenou pozici v hierarchii společnosti. Tarde tak chápe módu jako pro-

středek nápodoby a důležitou součást společnosti. 

Podobné názory na módu a její funkce ve společnosti mají také Herbert Spencer a 

Ferdinand Tönnies. Spencer (Kawamura, 2005) tvrdí, že móda charakterizuje vztahy mezi 

společenskými vrstvami, symbolizuje společenskou pozici jedince ve společnosti a tak ho 

odlišuje od ostatních. Podobně Tönnies argumentuje, že jedinci napodobují módní trendy, 

aby tak vyjádřili svůj souhlas s názory vládnoucí třídy, do které by se rádi zařadili. Zároveň 

následují zvyky a normy těch tříd, do kterých patří, aby tímto způsobem vyjádřili svou 

touhu zůstat jejími členy. Tönnies (Kawamura, 2005) vidí módu jako jeden ze společen-

ských zvyků a nepsaných pravidel, kterými se členové společnosti řídí a zajišťují tak její 

fungování. Způsoby jednání lidí z privilegovaných tříd jsou napodobovány jedinci z nižších 

společenských tříd, a proto musí vznikat stále nové a nové způsoby jednání a oblékání tak, 

aby se od sebe třídy neustále odlišovaly a vyjadřovaly různé postavení svých členů. Móda 

plní symbolickou funkci, je používána jako jeden z prostředků sociálního odlišení a legiti-

mizování společenské pozice svého nositele. 
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2.4.2 Thorstein Veblen  

Thorstein Veblen se zaměřuje na popis fungování společnosti, kde vládne společen-

ská skupina, kterou nazývá „zahálčivá třída“. Charakterizuje ji jako třídu nadřazenou, jejímž 

hlavním rysem je skutečnost, že jedinci v této vrstvě jsou osvobození od produktivní práce 

a jejím jediným a nejdůležitějším posláním je zahálka a spotřeba. 

Móda je v jeho pojetí produktem moderní finanční kultury a cestou, jak demonstro-

vat spotřebu statků, které jsou okázale vystavovány na odiv. Hlavní cílem je ukázat světu 

svou prestiž, vyvolat úctu a závist ostatních. Podle Veblena mají lidé silnou potřebu se odlišit 

od ostatních, ukázat svou nadřazenost a okázalé plýtvání je dobrým důkazem majetkové 

úspěšnosti a tak dokladem společenské významnosti. Lidé touží po moci a převaze nad ostat-

ními, což od vyšších vrstev vyžaduje, aby spotřebovávaly luxusní statky ve velkém množství. 

Musí stavět na odiv bohatství a přepych, okázale předvádět zahálku. 

Oblečení je tím nejjednodušším a nejrychlejším způsobem, jak komunikovat a dát 

najevo sociální pozici a ukázat světu sociální status. Móda představuje komunikační kanál, 

kterým zahálčivá třída předvádí svou zahálku a buduje svou prestiž.  Elegantní a luxusní 

oděv zahálčivé třídy ukazuje na vytříbený vkus, odráží jejich blahobyt a je typickým znakem 

ostentativní spotřeby a zahálky. 

Jedinec tak dává ostatním najevo, že nemusí pracovat a produkovat statky, pouze je 

spotřebovává a tak zvyšuje svou prestiž v očích svého okolí. Móda, luxusní oděvy a doplňky 

omezují jeho aktivity a tak znovu podtrhuje to, že není nucen k nedůstojné práci. Praktič-

nost oděvu není důležitá, je potřeba vypadat dokonale a dát najevo svou výjimečnost. Oděv 

musí být okázalý, drahý, nepraktický, ale také neustále obměňovaný, protože lidé zbožňují 

změnu, novost a krásu. Veblen (2007:111) říká: „… neustále se měnící móda je výrazem 

nepřetržitého hledání estetična“. Veblen tedy uvažuje o módě jako o sféře kultury, která je 

založena na projevování okázalé spotřeby privilegovanými vrstvami, které si mohou dovolit 

investovat značnou část svých ekonomických prostředků do předmětů, které potvrzují jejich 

elitní postavení ve společnosti. Neustálé proměny módy jsou tak důležitým mechanismem 
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a hybatelem společenského vývoje. Veblen považuje módu za nástroj k získání společenské 

úcty, ke sdělování a předvádění své společenské pozice, k vyvolání obdivu.  

Veblen vidí ženu ve společnosti jako závislou na svém muži a jejím úkolem je zá-

stupně spotřebovávat statky v jeho prospěch a šaty žen jsou vymýšleny a navrhovány právě 

k tomuto účelu. „Produktivní práce je pro úctyhodnou ženu něčím ponižujícím…její oša-

cení na první pohled vyjadřuje skutečnost, že žena nevykonává a ani nemůže vykonávat 

žádnou užitečnou práci“ (Veblen citován v Lipovetsky, 2010:140). Móda a ženský oděv tak 

podává svědectví o finanční situaci domácnosti, udržuje a zvyšuje dobrou pověst, prestiž a 

úctu svého manžela. Žena by měly být tou „nejkrásnější ozdobou“ svého muže (Veblen 

citován v Lipovetsky, 2010:140). Lipovetsky (2005:46) tvrdí, že i v moderní společnosti 

žena nepřestává být ekonomicky závislou na muži a s lehkou nadsázkou je stále jeho majet-

kem. Móda se tak prosadila jako „zářící maják vzhledu, vrcholného díla pomíjivosti a plýt-

vání“ a žena je „výkladní skříní“ muže a má za úkol dávat najevo jeho společenskou prestiž.  

 

2.4.3 Georg Simmel 

Georg Simmel tvrdí, že společnost se neustále proměňuje ruku v ruce s tím, jak se 

proměňují její kulturní formy. Kulturní formu popisuje jako určitý „rámec tvořivého lid-

ského života, například společenská instituce, náboženství, technické výtvory…“ (Keller, 

2004:341). Podle něj moderní společnost umožňuje vznik individuality, ale na druhou 

stranu jsou jedinci neustále vedeni společenskými silami k uniformitě. Kulturní forma je 

charakterizována neustálým bojem mezi stabilitou a změnou vyvolanou tímto tvořivým pro-

cesem. Tento rozpor vede k neustálým změnám kulturních forem, protože tvořivý pohyb 

přináší stále nové produkty, nové kulturní formy a ty staré jsou vytlačovány. Dochází k ne-

konečnému střídání kulturních forem, které rámují život jedince, podporují jeho tvořivost 

a individualitu, ale zároveň omezují jeho svobodu. Simmel tuto svou teorii kulturní formy 

aplikoval i na studium módy. 

Simmel nechápe módu jako pouhý nástroj sloužící k demonstraci blahobytu a pres-

tiže. Tvrdí, že existuje mnoho dalších aspektů, které můžeme pomocí módy vyjádřit a tak 
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definovat sami sebe a svoji pozici ve společnosti. Zaměřuje se na charakter lidského jednání, 

podle něj je móda: „Napodobením nějakého daného vzoru, a uspokojuje tím potřebu určité 

sociální podpory: přivádí jednotlivce na cestu, po které kráčí všichni, poskytuje všeobecný 

základ, který přetváří jednání každého jednotlivce“ (Simmel, 1997:102). Simmel vidí ve 

společnosti neustálý boj mezi individualitou jedince a potřebou kolektivity jako základní 

charakteristiku a pohonný mechanismus lidstva, kde se: „Tendence k sociálnímu vyrovnání 

spojuje v rámci jednotného jednání s tendencí k individuální odlišnosti a ke změně (Sim-

mel, 1997:103). Napodobování a odlišování se tak spojuje v jeden společný mechanismus, 

který pohání motor společenské změny. 

Simmel dále vidí módu jako produkt rozdělení společenských tříd. Lidé vždy tvoří 

skupiny, které se uzavírají, vymezují a odlišují od skupin stojících na nižších či vyšších stup-

ních společenského žebříčku. Módní trendy se podle Simmela, podobně jako podle Tarda, 

vždy šíří ze shora dolů, z vyšších tříd do těch nižších a dochází tak k zajímavému cyklu. 

Vyšší třída vytvoří nový módní trend, který ji odlišuje od ostatních tříd. Tento nový trend 

ale okamžitě začnou napodobovat nižší třídy a tak dochází k tomu, že vyšší třída tento trend 

okamžitě opouští, neboť již neslouží k odlišení. Následně si k sebeodlišení začne hledat a 

vytvářet nový trend, aby se znovu vymezila proti ostatním třídám, a cyklus se neustále opa-

kuje.  

Pro módu je příznačné, že „… umožňuje sociální příslušnost, která je přitom zároveň 

individuální diferenciací“ (Simmel, 1997:113). Móda vyjadřuje a zdůrazňuje potřebu rov-

nosti s ostatními, příslušnost k nějaké sociální skupině a zároveň touhu po odlišení se, k 

zdůraznění své jinakosti. Pro Simmela je móda na jedné straně skupinový, na druhé straně 

individuální jev. „Móda je napodobením nějakého daného vzoru, a uspokojuje tím potřebu 

nějaké sociální opory… Nicméně však uspokojuje i potřebu rozdílnosti, tendenci k diferen-

ciaci, ke změně, k sebeodlišení“ (Simmel, 1997:102). 

Móda reprezentuje povrchnost a marnivost moderního života, jelikož je přístupná 

pouze pro majetné vrstvy. Člověk, který chce jít s módou, musí mít dostatek finančních 

prostředků na to, aby si mohl dovolit neustále pořizovat nové módní trendy a upevňovat 
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tak svou výsadní pozici ve společnosti. Simmel, podobně jako Veblen, mluví o lidské neu-

kojitelné touze vlastnit stále nové a modernější věci a vystavovat je na obdiv okolí. Simmel 

říká, že: „… potřeba odlišných podnětů, je jeden z nejdůležitějších základů veškeré módy“ 

(Simmel, 1997:108).  

Simmel také vysvětluje, proč je móda důležitější pro ženy. Po většinu dějin měly 

ženy ve společnosti nižší sociální postavení a móda jim nabídla určité řešení, jak navzdory 

tomu vyniknout. Simmel říká, že móda je pro ženy: „Na jedné straně oblast všeobecného 

napodobení, možnost plout v nejširším sociálním proudu, zbavení individua odpovědnosti 

za jeho vkus a jednání, na druhé straně ale vyniknutí, zdůraznění, individuální okrášlení 

osobnosti“ (Simmel, 1997:117). Nižší postavení ve společnosti, nesvoboda pohybu a vyja-

dřování odrážely nesvobodu jejich duše, avšak móda jim nabídla možnost, jak se vyjádřit, 

vyniknout a být vidět.  

 

2.5 Moderní sociologie módy 

 „Móda, jako instituce založená na pomíjivosti a fantazii, představuje východisko ze 

světa odvěké moci tradiční minulosti, oslavuje společenskou přítomnost v době nadvlády 

vědy a techniky“ (Lipovetsky, 2010:12). Móda souvisí s přechodem od tradičního spole-

čenského systému k modernímu, kdy se začal klást důraz na lidskou individualitu. „Podsta-

tou módy je nestálost, permanentní změna, což odkazuje k lineární koncepci času, která je 

vlastní moderní západní kultuře a odlišuje se od současných i minulých společností, jejíchž 

základ spočíval v mytologické cykličnosti času a nehybnosti sakrálního světa“ (Monneyron, 

2006:11).  

Móda jako sociologický fenomén se začíná rozvíjet až v 19. století, kdy se výrazně 

zvýšily možnosti jednotlivce projevovat se individuálně. Exkluzivním výdobytkem moder-

nity je možnost svobodné volby v procesu individualizace a móda hraje důležitou roli v pro-

jevování individuálního stylu. Třídní rozdělení společnosti se vytrácí a lidé preferují jem-

nější způsoby odlišování se od svého okolí. Role módy se v moderní společnosti změnila, 
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neboť existuje nekonečné množství stylů, trendů a možností a právo soutěžit s ostatními o 

nadvládu a výlučnost se rozšířilo mezi všechny členy společnosti.  

Následující část práce se věnuje názorům několika z nejvýznamnějších moderních 

sociologů a jejich pohledu na studium módy. S přechodem od tradiční k moderní společ-

nosti se začaly měnit i názory sociologů na fenomén módy a ukázalo se, že třídní pohled na 

módu jako prostředek nápodoby či způsob odlišení společenských vrstev již nestačí k jejímu 

úplnému pochopení. 

 

2.5.1 Jean Baudrillard 

Jean Baudrillard považuje módu za „páteř spotřební společnosti“ (citován v Lipovet-

sky, 2010:250) a zdůrazňuje to, že móda je fenomén, který se vyskytuje pouze v moderních 

společnostech: „Móda existuje pouze v rámci modernity…“ (citován v Kawamura, 

2005:26). Snaží se o demystifikaci ideologie spotřeby, neboť nechápe spotřebu jako prostře-

dek k uspokojování potřeb jedince. Baudrillard říká, že statky se stávají důležitými až na 

základě prestiže, kterou zajišťují, na základě společenského postavení, kterého napomáhají 

dosáhnout. Baudrillard (citován v Lipovetsky, 2010:251) chápe spotřebu jako prostředek 

společenského odlišení: „Spotřeba se vymyká spontánnímu uspokojování potřeb, je nutno 

v ní rozeznat nástroj společenské hierarchie, a v předmětech prostor společenské tvorby roz-

dílů“. Nezáleží na užitkové hodnotě předmětu, ale důležitost se odvíjí od postavení a spole-

čenské odlišnosti, ke které vlastnění určitého předmětu vede.  

„Inovace probíhá pouze pro to, aby se udržela společenská diferenciace“ (Baudrillard, 

1970:34). V podstatě to znamená, že funkcí každé módní novinky je vytvořit rozdíly ve 

společnosti, odlišit od sebe společenské vrstvy. Ti, kteří daný produkt vlastní se stávají pri-

vilegovanými a naopak ti, kteří si daný předmět nemohou dovolit, jsou vyloučeni. Módní 

novinka se tak stává privilegiem a přepychem. Podobně jako Veblen tedy chápe spotřebu 

jako znak společenského postavení a prostředek „společenské segregace a stratifikace“ 

(Baudrillard citován v Lipovetsky, 2010:251). Spotřeba hraje ve společnosti tu nejdůležitější 
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roli a je potřeba její členy „socializovat…jako spotřební sílu“ (Baudrillard citován v Harring-

ton a kol, 2006:351). 

Baudrillard chápe spotřebu jako spotřebu znaků, které se váží k privilegovaným 

předmětům a tak komunikují rozdíly mezi společenskými skupinami a jednotlivci. Nejdů-

ležitější hodnotou předmětu je jeho cena, jeho vzácnost. Čím je předmět dražší, tím je vzác-

nější, žádanější a cennější. Móda je tak určitým způsobem komunikace. Podle Baudrillarda 

pomocí oděvu sdělujeme okolí, že si „to“ můžeme dovolit, dáváme společnosti na vědomí, 

kdo jsme a jaká je naše socioekonomická pozice. Objektem spotřeby není materiální stránka 

věci, ale samotný znak a to, co daný předmět symbolizuje, prestiž, kterou zastupuje. Spo-

lečnost je vedená privilegovanou třídou, která se od ostatních odlišuje a pomocí spotřeby 

neustále obnovuje své výsadní postavení. Móda je institucí, která „zakládá kulturní nerov-

noprávnost a společenskou diskriminaci“, je nástrojem „třídního odlišení…staví na odiv 

klamnou rovnoprávnost“ (Baudrillard, 1970:40). Společnost spotřeby ovládá náš svět, ma-

nipuluje a diktuje individuální a společenský život a „… všechno se stává iluzí ve službách 

kapitalistického zisku a vládnoucích tříd“ (Baudrillard citován v Lipovetsky, 2010:232).  

 

2.5.2 Pierre Bourdieu  

Bourdieu rozvinul sociální teorii, ve které přikládá objektivní sociální sílu subjektiv-

nímu tělesnému jednání, a tak se jeho teorie stala pokusem o překonání dualismu jedinec-

společnost. Klade důraz na individuální jednání, jedinci podle něj jednají svobodně, ale 

jejich schopnost jednat je ovlivňována společností, ve které žijí. 

Bourdieu přichází s pojmem habitus, což je soubor objektivních sociálních podmí-

nek a dispozic, které organizují jedincovo vnímání světa a mají vliv na jeho jednání v tomto 

světě. Bourdieu (citován v Harrington a kol, 2006:301) říká, že: „kognitivní struktury, které 

sociální aktéři uskutečňují ve svém praktickém vědění o sociálním světě, jsou zvnitřnělé a 

včleněné sociální struktury“. Habitus vychází ze struktury společnosti a socioekonomických 

pozic, v nichž se jedinec nachází. Výsledkem je to, že si jedinec osvojí praktiky, vkus a záliby, 
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které odpovídají jeho sociálnímu postavení, a svým jednáním zpětně reprodukuje společen-

ské podmínky, ve kterých žije. Habitus se utváří během socializace, zcela nevědomě v dů-

sledku toho, že je jedinec vystaven společenským institucím. Stává se tak „druhou přiroze-

ností“ (Šubrt a Balon, 2010:174) a představuje subjektivní, avšak společensky a historicky 

podmíněný systém struktur, které ovlivňují jednání jedince ve společnosti. Každý jedinec je 

společensky predeterminován, a proto jeho jednání není svobodné. Habitus se stává „po-

jmem vytvářejícím most mezi objektivními a osobnostními strukturami, mezi objektivis-

mem a subjektivismem“ (Šubrt a Balon, 2010:173). 

Bourdieu dále přichází s pojmem sociální pole, které vysvětluje jako strukturu soci-

álních vztahů, v nichž se jedinec nachází, a které jsou na něm nezávislé. Sociální pole určuje 

strukturální vztahy mezi jedinci a společenskými skupinami a habitus vymezuje postavení 

jedinců v sociálním poli a tím zajišťuje, aby jednali dle daných pravidel a tak reprodukovali 

strukturu pole. Habitus také definuje sociální skupiny, neboť lidé s podobnou pozicí v so-

ciální poli mají podobný habitus (Harrington a kol, 2006).  

Sociální pole je utvářeno objektivními ekonomickými faktory. Rozdělení ekonomic-

kých zdrojů ve společnosti vymezuje sociální hierarchii a v konečném výsledku určuje struk-

turální formu společnosti. Bourdieu vysvětluje, že sociální skupiny v poli soupeří o nadvládu 

a snaží se od ostatních skupin odlišit. Nadřazené skupiny si monopolizují ekonomické 

zdroje a využívají svou ekonomickou převahu k udržení svého dominantního postavení nad 

podřízenými skupinami. Bourdieu (1984) říká, že postavení společenských tříd v poli a je-

jich habitus vychází z typu a množství kapitálu, kterým disponují. Rozlišuje čtyři typy ka-

pitálu, ekonomický, sociální, kulturní a symbolický a sociální status, chápaný jako postavení 

jedince v sociální hierarchii společnosti, je podle něj produktem součtu jeho kapitálu. Pri-

vilegované třídy používají kapitál jako zbraň v boji proti nižším třídám a k tomu, aby se od 

nich neustále odlišovaly. Tímto způsobem se vytváří a reprodukuje struktura společenského 

systému, vztahy mezi třídami a společenské nerovnosti. 

Privilegované třídy se snaží odlišit o podřízených tříd tím, že pro sebe monopolizují 

určité společenské praktiky a podřízené třídy se zároveň snaží přiblížit se elitám a jejich 



31 
 

výlučnost omezit tím, že si jejich praktiky osvojují. Tyto praktiky odrážejí ekonomické po-

stavení jedinců ve společnosti, ale přijetím jistých typů kulturních praktik mohou jedinci 

získat kulturní kapitál. Přijetím a praktikováním určitých obdivovaných kulturních činností 

mohou jedinci dosáhnout vyššího sociálního statusu, než by jim sociální řád umožnil pouze 

na základě jejich ekonomického postavení. Jedinci a společenské skupiny mohou tedy roz-

víjet svůj kulturní kapitál, a tím se na společenském žebříčku dostat i nad skupiny ekono-

micky mocnější.  

Společenská pozice jedince a struktura celé společnosti vychází z objektivních eko-

nomických, kulturních a sociálních podmínek, které ale nedokáží vysvětlit subjektivní roz-

díly ve vkusu jednotlivců. Bourdieu tedy přichází s druhou diferenciací sociálního prostoru, 

a to na základě životního stylu, který se podle něj velmi úzce váže k symbolickým znakům 

způsobu života. Podstatou životního stylu je vkus, sklon a schopnost určité třídy osvojovat 

si určité předměty a praktiky. Vkus je jedním ze základních ukazatelů společenské identity, 

který produkuje a udržuje sociální hranice mezi vládnoucí a ovládanou třídou (Šubrt a Ba-

lon, 2010). Odlišný vkus a odlišné životní styly reprezentují odlišnou situaci jednotlivých 

tříd. Životní styl jako systém preferencí je determinovaný jedincovým habitem.  

Bourdieu zkoumá oblast vkusu a objasňuje sociální podmínky, jež utvářejí různý 

vkus lidí v oblasti umění a kultury. Módu analyzuje z hlediska hromadění kulturního kapi-

tálu prostřednictvím vkusu – rozpoznání toho, co je módní a vymezení se vůči tomu, co 

není. Tvrdí, že není náhodné, co daný jednotlivec jí, kde bydlí, s kým se baví a jaké nosí 

oblečení. Navrhuje, že ke každé sociální pozici mohou být přiřazeny typické praktiky a ob-

jekty symbolického způsobu života, jako oblíbené jídlo, hudba, literatura či oblečení. Bour-

dieu (Kawamura, 2005) chápe módu podobně jako klasičtí sociologové a vidí ji jako pro-

středek nápodoby a interpretuje ji ve vztahu ke kulturnímu vkusu a třídnímu boji. Privile-

govaná třída zdůrazňuje estetickou hodnotu módy a používá ji jako prostředek k odlišení se 

od ostatních tříd. Móda má tedy rozlišující funkci, je znakem třídního rozvrstvení společ-

nosti a výsledkem soupeření mezi vládnoucí a ovládanou třídou.  
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2.5.3 Gilles Lipovetsky 

Gilles Lipovetsky je jedním z nejvýraznějších představitelů postmoderní sociologie 

módy. Kritizuje postoj klasické sociologie, která interpretuje módu na základě teorií strate-

gie odlišení a teorií sociálního rozvrstvení společenských tříd a sám se zaměřuje na jedince 

a jeho vztah k sobě samému a k jeho okolí.  

Lipovetsky (2010) vymezuje módu jako výjimečný proces neoddělitelný od zrodu a 

rozvoje moderního západního světa. Ojedinělost tohoto fenoménu spočívá ve vzniku a usta-

vení jeho vlády v moderním západním světě a nikde jinde. Móda představuje bytostně spo-

lečenský a historický útvar, který se omezuje na určitý typ společnosti, a který se nevyskytuje 

univerzálně ve všech dobách a všech civilizacích. 

Lipovetsky (2010) argumentuje, že v primitivních společnostech neměla móda prak-

ticky žádný smysl, protože tyto společnosti byly založeny na tradici, konzervatismu a úctě k 

minulosti a její reprodukci, což vylučovalo vznik módy – touhu po změně a individuální 

fantazii. Tato nehybnost trvala až do poloviny 14. století, kdy vznikla móda v pravém slova 

smyslu. Její historický počátek spadá do závěru středověku, kde lze poprvé rozpoznat sku-

tečnou strukturu módy, jakožto systému charakterizovaného neustálými proměnami a záli-

bou v novinkách. Následně, v období od poloviny 14. do 19. století móda začala projevovat 

své charakteristické rysy, ale stále velmi omezeně, jen uvnitř určitých sociálních skupin. 

Změny se začaly zrychlovat a změna sama o sobě se stala rozkoší a rozmarem vyšší společ-

nosti. Došlo k revoluci, neboť móda přináší, vytváří a udržuje společenský systém, jehož 

podstata je moderní – dochází k odluce od minulosti, zvyku a tradice. Novou časovou osou 

se stala přítomnost. Dříve se kladl důraz na minulost, kontinuitu, tradici, nyní se vzhlíží k 

přítomnosti, změně a osobnímu vkusu. Zákon skupiny byl nahrazen zákonem a právem 

jednotlivce se odlišit, být jedinečný a změnit se.  

Móda v moderním slova smyslu se vynořila v průběhu druhé poloviny 19. století, 

kdy se objevily dva nové typy výroby a šíření módy. Na jedné straně stála haute couture1, 

tvorba originálních modelů a na straně druhé průmyslová konfekce. Haute couture měla 

                                                           
1 Vysoké krejčovství. 
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vedoucí postavení, byla originální a moderní a ostatní výrobní obory se jí inspirovaly, ná-

sledovaly ji a kopírovaly. Počátek průmyslové konfekce předcházel vzniku haute couture, 

spadal do 20. let 19. století, kdy rozvoj mechanizace umožnil výrobu nových oděvů ve vel-

kých sériích a za dostupnou cenu. První haute couture, krejčovský dům, založil v roce 1858 

Charles Fréderic Worth v Paříži, kde byly zákazníkům nabízeny luxusní oděvy, upravované 

na míru. Francie se stala Mekkou módy a pařížská haute couture dovedla módu ke „světové 

uniformizaci, k prostorové homogenizaci, dochází k centralizaci, internacionalizaci a záro-

veň demokratizaci módy“ (Lipovetsky, 2010:104).  

Období haute couture bylo ukončeno revolucí a nástupem prêt-à-porter 2, která pře-

vrátila logiku průmyslové výroby. Hlavním cílem bylo průmyslově vyrábět oděvy dostupné 

všem, nicméně módní a inspirované posledními trendy a zbavit konfekci nálepky nižší kva-

lity. Došlo k rozšíření malosériové konfekce, ke vzniku různorodých, pestrých a stále se 

měnících stylů. Móda již není výsadou společenské elity, ale rozšířila se do všech vrstev 

společnosti, oprostila se od tradice a do popředí se dostal individualismus a možnost vyjád-

ření svobodného a osobního vkusu. „Móda se z pouhého práva změnila v kategorický spo-

lečenský imperativ“ (Lipovetsky, 2010:112). Lipovetsky hovoří o období dovršení módy a 

rozšíření jejího vlivu do mnohých dalších oblastí každodenního života v moderní společ-

nosti. Došlo k myšlenkovému obratu v oblasti módy a jedinec už není pasivní příjemce 

změn, ale začíná projevovat svoje vlastní touhy a názory. Minulost společně s tradicí ztratily 

svou autoritu a moderní společnosti vládne přítomnost, změna, hravost a fantazie.  

Podle Lipovetského (2010) není móda řízená symbolickým násilím vzájemného 

potýkání a vymezování se společenských vrstev nebo tříd, ale novým řádem, který se dá 

vysvětlit, jen pokud ho spojíme se společenskými a estetickými cíli, které překračují soutě-

žení a rivalitu jednotlivých tříd. Tento řád je novou dynamikou společnosti charakterizova-

nou nástupem hodnot autonomie, svobody, individuality a demokracie. Podle Lipovet-

ského postmoderní doba zrušila staré třídní nerovnosti, odstranila zábrany a dnes je jedinec 

limitovaný pouze svou vlastní svobodnou volbou. Už nejde o snahu upevňovat společenské 

                                                           
2 Konfekce, opak haute couture. 
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postavení či ohromovat svými statky, ale jde o čistý pocit radosti a uspokojení vlastních 

tužeb a přání. Touha po odlišení, vystavování bohatství, nadřazenosti nad ostatními ze spo-

lečnosti nezmizely a nezmizí, ale tyto symbolické souboje ztratily svoje základní postavení.  

 

2.5.4 Yuniya Kawamura 

Yuniya Kawamura podrobně zpracovala teorii módy ve své práci věnované módě v 

sociologickém diskurzu. Klade důraz na sociální povahu módy a vnímá módu jako systém 

institucí. „Móda je jeden ze společenských systémů, který reguluje fungování společnosti a 

neliší se tak od jiných regulačních systémů, kterými jsou například morálka nebo právo“ 

(Roach-Higgins a Eicher citovaní v Kawamura, 2005:51). Kawamura navrhuje, že jedinci a 

móda jako institucionalizovaný systém jsou na sobě závislé a propojené prvky. Móda je 

tvořená různými institucemi, organizacemi, skupinami, producenty, událostmi a prakti-

kami a můžeme ji tedy studovat jako celý systém složený z mnoha prvků, které společně 

reprodukují módu.  Móda je vytvářený a reprodukovaný kulturní symbol a „systém složený 

z názorů, zvyků a praktik“ (Kawamura, 2005:48).  

Kawamura (2005) má odlišný pohled na módu, než klasičtí sociologové, protože v ní 

nevidí prostředek nápodoby nebo způsob odlišování tříd. Móda je podle ní odpovědí na 

přání jít s dobou, vyjadřovat svůj vkus a vybírat si z módních trendů, které se neustále ob-

jevují v rychle se měnícím světě kolem nás. Aby móda mohla vzniknout, vyvíjet se a šířit, 

potřebuje určité podmínky, určitý typ společnosti a společenské struktury. Pro vývoj módy 

je nezbytná moderní otevřená společnost, kde jsou společenské třídy prostupné a jedinec 

má možnost postupovat na společenském žebříčku a kde mezi třídami existuje určitá riva-

lita. Dále je potřeba, aby lidé vnímali změnu a novost jako pozitivní faktory, jelikož touha 

po nových věcech a jejich neustálé střídání umožňuje rozvoj módy. Změna a novost jsou 

dvě zásadní charakteristiky módy a Kawamura vysvětluje, jak instituce kontrolují změnu a 

vytváří tak novost. Podle Kawamury nebyl rozvoj módy možný v tradičních společnostech, 

založených na pevně daných strukturách a kde jedinec neměl možnost změnit svoji sociální 

pozici. Zde se její názory shodují s koncepty Lipovetského. 
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Móda není jen o změně, ale o institucionalizované a systematické změně, kterou 

vytváří dominantní a vládnoucí skupiny ve společnosti. „Instituce poskytují elitám pro-

středky a prostředí, díky kterým mohou používat svou moc k ovlivňování společnosti“ a 

„profesionálové věnující se módě se stávají mocnými a dominantními skrze kontrolu hlav-

ních společenských institucí“ (Kawamura, 2005:54). Tato výjimečná centralizace moci jim 

pomáhá kontrolu nad mnohými lidmi a zdroji. 

Kawamura (2005) přichází s termínem teorie „trickle down“, jejíž základním před-

pokladem je, že móda stéká z vyšších tříd k nižším třídám a jakákoli změna v oblečení, 

kterou přijme dominantní třída, stéká dolů nižšími třídami a tak šíří, a tímto způsobem 

vzniká nová móda v oblečení či nový trend. Kawamura říká, že v dnešních společnostech se 

spotřeba módních statků stává způsobem, jak jedinci neustále pracují na vytváření své iden-

tity. Společenské třídy a hierarchie ve společnosti je méně viditelná a méně důležitá pro 

vytváření jedincovy individuality a identity. Móda už není používána jako cesta k odlišení 

různých tříd a jako prostředek boje mezi ovládající a ovládanou třídou. Crane (citován v Ka-

wamura, 2005:99) říká: „Spotřeba kulturních statků, jako módního oblečení hraje stále dů-

ležitější roli při vytváření osobní identity, zatímco uspokojení materiálních potřeb a napo-

dobování elit se stávají až druhotným cílem“. Móda je prezentována jako volba, ne příkaz. 

Jedinec si vytváří svou osobnost a vzhled tím, že si z nabídky vybírá to, co sám osobně chce. 

„Směs předmětů z různých zdrojů, módní styly mají odlišné významy pro různé společenské 

skupiny“ (Kawamura, 2005:99).  Móda je podle Kawamury výrazem snahy o vyjádření 

vlastní individuality a její vznik byl podmíněn snahou o osobitost, uznáním práva na vlastní 

hodnotu a jedinečnost. Jedinec se touží odlišit od ostatních a být výjimečný. Proces odlišo-

vání a srovnávání přináší silnější pocit vlastní existence a jedinečnosti, pomáhají vytvářet 

pozitivní obraz sebe sama pro sebe sama, cítit se privilegovanými a odlišnými od druhých. 
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Klasičtí sociologové a stejně tak někteří moderní sociologové mluví o módě jako o 

prostředku nápodoby, zvyšování prestiže elit, udržení sociálního statusu – móda podle nich 

diferencuje a utlačuje. Kladou důraz na společnost a její strukturu, která má moc přinutit 

jedince jednat určitým způsobem. Tarde vidí módu jako prostředek nápodoby, Veblen jako 

způsob, jak pomocí spotřeby a zahálky dát najevo společenský status a prestiž, pro Simmela 

je móda cestou k odlišování tříd, Baudrillard chápe módu jako prostředek k udržení spole-

čenské hierarchie a získávání prestiže a Bourdieu interpretuje módu ve vztahu ke kulturnímu 

vkusu a třídnímu boji.  

Teoretická východiska a konceptuální uchopení módy Gillese Lipovetského stojí v 

opozici k názorům těchto sociologů, jelikož klade důraz na roli moderních kulturních hod-

not a svobodné jednání člověka jako individuálního aktéra. Yunia Kawamura také navrhuje, 

že móda už není používána jako prostředek boje mezi třídami a naopak chápe módu jako 

snahu o vyjádření vlastní individuality. Avšak na rozdíl od Lipovetského klade důraz na 

sociální povahu módy a domnívá se, že instituce poskytují privilegovaným skupinám pro-

středky k ovlivňování společnosti.  
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Kapitola 3 

Metodologie výzkumu 

 

3.1 Výzkumný problém a cíl výzkumu  

Domnívám se, že způsob, jakým se oblékáme, o nás samotných hodně vypovídá, a 

že ženy používají módu ve svém životě jako prostředek k vyjádření sebe sama a ke komuni-

kaci se svým okolím. Co říkají zúčastněné ženy svému okolí tím, jak se oblékají?  

Během výzkumu jsem provedla rozhovory se skupinou žen, abych lépe pochopila, 

jaké významy ony samy módě přisuzují. Zajímalo mě, jak prožívají svoji osobní zkušenost s 

módou a jakou roli hraje v jejich životech.  

Hlavním cílem tohoto výzkumu je analyzovat roli módy v každodenním životě zú-

častněných žen a popsat významy, které tyto ženy připisují módě. Chci prozkoumat, jestli 

a jak zúčastněné ženy používají módu k tomu, aby sdělovaly to, kdo jsou, aby vyjádřily svou 

individualitu. Chci analyzovat, jak zúčastněné ženy prostřednictvím módy komunikují, co 

sdělují lidem kolem sebe a společnosti, která je obklopuje. Cílem tohoto obecně historicko-

sociologického výzkumu je popsat esenci zkoumaného jevu, individuální prožitou zkušenost 

zúčastněných žen s tímto fenoménem jako prostředkem k vyjádření jejich individuality.  

 

3.2 Výzkumné otázky  

Jakým způsobem zúčastněné ženy vyjadřují svoje „já“, svou individualitu, svou od-

lišnost pomocí módy a skrze módu. Zajímá mě, co pro ně móda znamená, jaké role v jejich 

každodenním životě hraje a jaké významy ji připisují. Hlavní otázkou tohoto výzkumu je, 

jestli účastnice výzkumu používají módu k vyjádření jejich individuality.  

Jakou zkušenost si se zkoumaným daným jevem spojujete, co prožíváte v souvislosti 

s tímto jevem? Jaký kontext, jaké vnější faktory tuto vaši prožitou zkušenost ovlivňují? Vy-

jadřujete skrze módu to, kdo jste? Komunikujete se svým okolím prostřednictvím módy? 

Co sdělujete? Jaké významy módě připisujete? Tyto a další otázky byly během rozhovorů 
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položeny účastnicím výzkumu a zodpovězením těchto otázek byla sebrána data k následné 

analýze. 

Výběr a formulace otázek byly vedené fenomenologickou metodologií výzkumu (Viz 

Kapitola 3.5) a také koncepty Lipovetského (Viz Podkapitola 2.5.3), který zdůrazňuje hod-

noty autonomie a svobody lidského jednání. Výzkum je zaměřený na individuální jednání 

zúčastněných žen, detailní popis jejich osobní prožité zkušenosti se zkoumaným fenomé-

nem módy a analýzu významů, které tomuto jevu a své individuální zkušenosti připisují. 

Výzkumné otázky byly konceptualizovány tak, aby vedly k získání potřebných dat. 

  

3.3 Kvalitativní výzkum 

Kvalitativní výzkum je používán v případě, když je potřeba prozkoumat nějaké téma 

nebo jev velmi komplexně a detailně. Je vhodnou metodou, když výzkumník chce do 

hloubky pochopit to, jak sami jednotlivci vnímají a prožívají určitý jev a jaké významy mu 

přikládají. Kvalitativní výzkum pomáhá pochopit tyto významy v souvislosti s prostředím, 

ve kterém se jedinci nachází a kde zkoumaný jev vzniká. Neseparuje jedince či skupiny od 

jejich přirozeného prostředí. Výzkumník získává informace pomocí přímé interakce či po-

zorováním účastníků výzkumu, kteří jednají v kontextu prostředí a nejsou ovlivňováni ci-

zími vlivy. Výzkumník přikládá význam tomu, jak sami účastníci vnímají zkoumaný pro-

blém a jaký smysl mu připisují (Hendl, 2005: passim). Kvalitativní výzkum vychází a je 

založen na teoretických východiscích, které vedou výzkum určitým směrem. Teorie ukot-

vuje výzkum, tvoří jeho základy a doplňuje data získaná během práce. Vybraný teoretický 

přístup rámuje samotný výzkum a zvyšuje jeho vypovídací hodnotu. 

Klíčem výzkumu je výzkumník, který sám sbírá data na základě svého vlastního de-

signu výzkumu a často používá více zdrojů a forem dat, které adekvátně zaznamenává a 

následně zpracovává. Sběr dat je rozsáhlý, detailní a řídí se předepsanými pravidly. Výzkum-

ník používá induktivní analýzu, metodu „bottom-up“ a postupuje „zdola nahoru“. Postu-

puje od jednotlivých, dílčích problémů k větším celkům, které následně organizuje do 

vyšších a abstraktnějších forem. Cílem je vytvořit co nejdetailnější popis a nejkomplexnější 
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pohled na zkoumaný jev. Design kvalitativního výzkumu se během samotného výzkumu 

neustále proměňuje a přetváří. Výzkumník tak musí být připraven modifikovat design vý-

zkumu během jeho postupujících fází.  

Výzkumník interpretuje to, jak chápe zkoumaný jev a stejně tak interpretuje po-

znatky, které během výzkumu získal. Tyto interpretace jsou ovlivněny mnohými faktory, 

například výchovou, studiem, životními zkušenostmi. Pomocí této směsice vlivů výzkumník 

„filtruje“ získané poznatky. Výzkum je tedy ovlivněn samotným výzkumníkem, jeho osob-

ním životem a on sám se tak stává součástí svého výzkumu. Výzkumník by si měl tuto svou 

určitou předpojatost uvědomovat, reflektovat a během výzkumu s ní pracovat.  

Kvalitativní výzkum doplňuje výzkum kvantitativní tam, kde ten nedokáže odpově-

dět na určité typy otázek a vyplňuje tak mezery v poznání světa kolem nás. Na druhou 

stranu je kvalitativní výzkum časově velmi náročný, neboť výzkumník stráví mnoho hodin 

v terénu a následně při zpracovávání dat, jejich interpretaci a psaní výsledné výzkumné 

zprávy. Složitost a komplexnost většiny sociologických problémů přináší do výzkumu další 

otázky a problémy, což je také časově náročné a velmi často i náročné na osobnost a zkuše-

nosti výzkumníka. Kvalitativní výzkum nemá přesně vymezená pravidla a velmi často do-

chází ke změnám a úpravám designu výzkumu, což je mnohdy únavné. 

Pro výzkumnou část této práce byl zvolen kvalitativní typ výzkumu. Na základě stu-

dia, předešlých zkušeností a výše zmíněných faktů se domnívám, že kvalitativní výzkum je 

pro tuto práci tou nejlepší volbou.  

 

3.4 Sběr dat   

Pro sběr dat byla zvolena metoda nestrukturovaného rozhovoru s otevřenými otáz-

kami, která je podle Hendla (2005:129) vhodným nástrojem pro tento typ výzkumu. Bě-

hem rozhovorů bylo od jednotlivých účastnic výzkumu získáno velké množství detailních 

informací o jejich prožité zkušenosti se zkoumaným jevem.   

Výběr místa rozhovoru byl konzultován s každou účastnicí výzkumu zvlášť tak, aby 

se během rozhovoru cítily bezpečně a pohodlně. Nejčastěji bylo zvoleno klidné místo (jejich 
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domov nebo klidnější kavárnu) tak, aby rozhovory nebyly rušeny okolím a hlukem. Účast-

nice byly vyzvány, aby vyprávěly o své zkušenosti se zkoumaným jevem, reflektovaly ji a 

vyjádřily, jaké pro ně měla tato zkušenost významy. Následně byly pokládány další doplňu-

jící otázky. 

Všechny rozhovory byly natáčeny na diktafon a jejich délka nepřekročila 45 minut. 

Byla dodržována základní pravidla vedení rozhovoru a také používán Protokol rozhovoru 

(Příloha č. 2), který pomáhal rozhovor vést a dodržovat jeho strukturu. Protokol byl použit 

k zaznamenání základních informací o účastnicích výzkumu a o samotném rozhovoru. V 

neposlední řadě Protokol sloužil k okamžitému zapisování informací, které byly důležité, 

překvapující nebo nějakým způsobem rozhovor ovlivnily. Následně byly všechny rozhovory 

kompletně přepsány a doplněny poznámkami a postřehy výzkumníka. 

Po rozhovoru byly všechny účastnice výzkumu požádány, aby nakreslily samy sebe 

(celou postavu) a doplnily svoji kresbu komentářem. Kresba měla odpovídat situaci, jako 

by chtěly někomu ukázat své typické „já“. Tímto způsobem byl získán další zdroj a odlišná 

forma dat. Hlavním cílem bylo získat co nejdetailnější popis toho, jak zúčastněné ženy vidí 

sami sebe a jaké významy si spojují se svým oblečením. Domnívám se, že tato metoda, která 

byla nazvána „Obrazový popis“ napomohla lépe pochopit to, jak zúčastněné ženy interpre-

tují samy sebe ve vztahu k módě a jaké významy přisuzují svému oblékání a jednání. 

Sběr a analýza dat probíhaly současně a tyto dva procesy se neustále vzájemně ovliv-

ňovaly, prostupovaly a nedaly se úplně odlišit. Analýza dat výzkumníka přiváděla k dalším 

otázkám, které během rozhovorů přinášely nové odpovědi a tak znovu ovlivňovaly analýzu 

dat a výsledky výzkumu. 

 

3.5 Výzkumná metoda 

Metodologický postup práce dle Moustakase (2004) byl zvolen hlavně proto, že po-

skytuje systematické kroky k analýze dat a jasné instrukce pro popis zkoumaného jevu a 

vytvoření esence prožité zkušenosti, což je cílem této práce. Domnívám se, že fenomenolo-

gický přístup je vhodnou metodou pro tento obecně historicko-sociologický výzkum, neboť 
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se zaměřuje na popis významu prožité zkušenosti jedince se zkoumaným jevem a poskytuje 

nástroje k pochopení této prožité zkušenosti, kterou sdílí několik jedinců. 

Cílem fenomenologického výzkumu je popsat a analyzovat prožitou zkušenost se 

specifickým fenoménem, kterou má určitý jedinec nebo sdílí skupina jedinců. Výzkumník 

chce vstoupit do vnitřního světa jedince, aby porozuměl významům, jež fenoménu přikládá. 

Výzkumník analyzuje získaná data, aby zredukoval individuální zkušenost s fenoménem a 

zachytil esenci prožité zkušenosti. Vytvoří popis a interpretaci sdělených a sdílených pro-

žitků. Fenomenologický přístup tak poskytuje nástroje k získání detailního pochopení fe-

noménu, prožitého více jednotlivci.  

Moustakas (2004) navrhuje, aby výzkumník během fenomenologického výzkumu 

hledal odpovědi na dvě velmi široké a obecné otázky: „Jakou zkušenost si se zkoumaným 

daným jevem spojujete, co prožíváte v souvislosti s tímto jevem“? Následně: „Jaký kontext, 

jaké faktory tuto vaši prožitou zkušenost ovlivňují“?  

Během výzkumu výzkumník zaměřuje svou pozornost na zodpovězení těchto dvou 

obecných otázek, které mu pomohou získat potřebná data. Následně výzkumník přistupuje 

k analýze získaných dat a sepsání výsledků svého výzkumu. Moustakas navrhuje, že zodpo-

vězení těchto otázek vede k vytvoření popisu zkoumaného jevu a popisu kontextu vzniku 

tohoto jevu. Sloučením popisu zkoumaného jevu a okolností jeho vzniku dojde k vytvoření 

hloubkového popisu významu prožité zkušenosti – vznikne esence prožité zkušenosti. 

Esence je jádro prožité zkušenosti, společná zkušenost všech účastníků výzkumu. Výzkum-

ník se zaměřuje na porozumění významům, které účastníci přisuzují dané zkušenosti, a ná-

sledně transformuje získaná data do popisu prožité zkušenosti. 

Analýza dat získaných během rozhovorů postupovala následovně. Během a po sběru 

dat jsem sebraná data přepsala a dále procházela a zvýrazňovala významné výroky. To byly 

větné úseky nebo celé věty, které popisovaly to, co účastnice výzkumu prožívají ve vztahu k 

módě a v jakém kontextu zkoumaný jev prožívají. Soustředila jsem se tedy na to, co účast-

nice prožívají a v jakém kontextu je tato zkušenost prožívána.  

Významné výroky jsem seřadila vedle sebe a vytvořila tak jejich seznam. Následně 
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jsem tyto výroky třídila do vyšších skupin, na základě jejich společného či podobného vý-

znamu a vytvořila jsem tak několik hlavních kategorií. Dále jsem vybrané významné výroky 

a z nich vytvořené hlavní kategorie použila k popsání toho, co účastnice výzkumu prožívají 

v souvislosti se zkoumaným jevem. Vytvořila jsem tedy popis zkoumaného jevu (textuální 

popis). Následně jsem popsala souvislosti a prostředí, které ovlivnily to, jak účastnice pro-

žívají zkoumaný jev a vytvořila jsem popis kontextu vzniku zkoumaného jevu (strukturální 

popis).  

Poté jsem obě tyto oblasti - popis zkoumaného prožitého jevu a kontext vzniku to-

hoto jevu, sloučila. Tímto krokem vznikla esence zkoumaného jevu, což je detailní popis 

společné zkušenosti zkoumaného jevu, prožitého jednotlivými účastnicemi výzkumu. Vý-

zkumník by měl objevit podstatu, jádro prožité zkušenosti, která je společná všem jednot-

livcům, kteří tuto zkušenost prožili. Většinou se jedná o delší odstavec textu, který popisuje 

čistou esenci jevu tak, že čtenář by měl mít po jeho přečtení pocit, že „lépe chápe, co to pro 

někoho znamená, prožít tuto zkušenost“ (Polkinghorne citován v Creswell, 2007:46). 

Hendl (2005:129) popisuje esenci jako: „podstatnou, konstantní a neměnnou strukturu 

nebo základní význam“. 

 

3.5.1 Fenomenologie 

Moustakas doporučuje, aby výzkumník upřesnil širší filozofické předpoklady, ze kte-

rých fenomenologický přístup vychází a podložil teoretickými východisky i samotnou vý-

zkumnou metodu. Fenomenologická výzkumná metoda, která byla použita pro tento vý-

zkum, vychází z fenomenologické filozofie založené Edmundem Husserlem. Jedná se o mo-

derní filozofický směr, původně usilující o zcela novou konstituci způsobu vědeckého po-

znávání. 

Fenomenologie se utvářela v opozici k filozofickým tradicím 19. století, v době do-

minantního vlivu pozitivismu jakožto „jediné možné“ metody pro získání objektivně-raci-

onálního obrazu světa. Je snahou o pevnější a určitější založení filosofie, usiluje po proměně 

paradigmatu, aby se tak mohla stát pevným základem pro vědecké zkoumání skutečnosti 
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vůbec. Husserl sám ji charakterizuje jako: „Novou popisnou metodu a z ní vzešlou apriorní 

vědu, jež se má stát hlavním nástrojem pro přísně vědeckou filosofii. Její důsledné uplatnění 

by mělo umožnit metodickou reformu všech věd“(Husserl citován v Pechar, 2007:68). Fe-

nomenologie je kritikou pozitivismu a snaží se o návrat k ideji absolutního poznání, které 

je základem všeho vědění. 

Fenomenologická metoda (Pechar, 2007:passim) se zaměřuje na očištění vědomí od 

nevědeckých a předsudečných úsudků, neprověřených a nekriticky přejímaných faktů. Je-

jím hlavním východiskem je snaha přesně a jasně popsat vlastní fenomén, dospět k „jádru 

věci“, ukázat předměty tak, jak se jeví samy o sobě. Fenomenologie ke zkoumaným objek-

tům nic nepřidává, pouze je „zří“. Jejím hlavním cílem je být přísnou vědou, spolehlivě 

objektivní a opírající se o evidentní poznatky. Klade důraz na vlastní smyslovou, vnitřní 

zkušenost, na to, jak se věci „samy“ člověku ukazují v jeho vlastním vědomí. Tvrdí, že myš-

lení je intencionální, to znamená že, nezáleží na tom, jaké věci jsou, ale na tom, jak je vní-

máme my sami.  

 

3.5.2 Fenomenologická redukce 

Fenomenologická redukce (Blecha, 1994:passim) je základní metodou fenomenolo-

gie, jejímž hlavním cílem je očištění vědomí a transformace vnějších daností na fenomény 

tak, aby jejich zřením bylo možné popsat skutečné významy věcí. Tato metoda má tři stupně 

– epoché, transcendentální redukci – přísné zaměření se na fenomény a na jejich významy 

a eidetickou redukci – proceduru, skrze níž lze ve fenoménech odkrýt významový invariant 

– eidos. Často se obě vrstvy redukce kříží nebo prolínají.  

Husserl (Blecha, 1994) tvrdí, že je třeba „uzávorkovat“ všechny naše předsudky, aby-

chom se dostali k základům opravdové zkušenosti o světě. To znamená předem vyloučit 

všechny předpoklady, s nimiž během své zkušenosti běžně opracujeme. Tento proces se 

nazývá epoché - zdržení se úsudku, uzávorkování daností, které nepřísluší objektivní povaze 

zkoumaného předmětu. Tímto se dostaneme co nejblíže ke zkoumanému fenoménu. 
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Fenomén (Blecha, 1994) je jev, který se nám ukazuje, který zříme. Je to vnější da-

nost, transformovaná redukcí na předmět čistého vědomí, který můžeme zkoumat a popsat. 

Fenomén je poznatelný ve dvou vrstvách - první je reálná vrstva, uchopitelná smysly a druhá 

je vrstva eidetická, která není poznatelná skrze smysly, ale skrze jiné duchovní aktivity. Eidos 

je podstata fenoménu, podává význam „věci samé“, je pevný a neměnný a teprve jako takový 

ho můžeme vědecky studovat. Fenomenologická redukce tak převádí jsoucna na pevně 

dané, posuzovatelné fenomény.  

 

3.5.3 Přirozený svět 

Jedním z nejdůležitějším témat, kterým se Edmund Husserl zabývá, je teorie přiro-

zeného světa (Blecha, 1994:passim). Náš přirozený svět – lebenswelt - je svět života, který 

žijeme. Husserl tvrdí, že bychom se měli snažit svět vidět v jeho vlastní přirozenosti a ne 

tak, jak ho pro nás zpracovává a modifikuje věda. Uvědomuje se, že věda je jednostranně 

vědecky orientovaná a stojí tak na pokraji zhroucení. Kritizuje vědu, která podle něj již 

nerozumí přirozenému světu, ze kterého vzešla. Husserl tvrdí, že lidé již nežijí ve svém při-

rozeném světě, ale ve světe plném vědeckých konstrukcí. Úkolem filozofie je pomoci lidstvu 

se vrátit do jeho přirozeného světa, uvědomit si svou existenci a nést za ni zodpovědnost.  

Jan Patočka výstižně řekl: „Moderní člověk nemá jednotný názor světa; žije ve dvo-

jím světě, totiž ve svém přirozeně daném okolí a ve světě, který pro něj vytváří moderní 

přírodověda, založená na zásadě matematické zákonitosti přírodní“ (Patočka, 1992:9).  

Náš svět je tedy tím vědeckým světem změněn a pokroucen a my jsme nuceni žít ve 

světě, který pro nás není přirozený, ale je uměle vytvořený, kontrolovaný a vedený moderní 

vědou. Husserl je přesvědčen, že všechny empirické poznatky plynou původně z určité pre-

existenční struktury světa, jež je nám apriorně dána, a kterou zažíváme ve své každodennosti, 

což jsme se ale bohužel v moderním, vědou a technikou ovládaném světě naučili nevnímat. 

Husserlova fenomenologická teorie kritizuje objektivismus, protože vytváří falešný svět, ve 

kterém jsou vědecké soudy pokládány za jediné správné, ale ve skutečnosti jde o pouhé 
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nepůvodní civilizační konstrukty. Moderní věda zapomíná na svůj původ, není schopna 

jakékoliv sebereflexe a přestává plnit svou funkci.  

 

3.6 Výběr účastnic výzkumu 

Polkinghorne (Moustakas, 2004) navrhuje provést výzkumné rozhovory s 5 až 25 

jednotlivci. Creswell (2007) doporučuje provádět rozhovory s 10 až 15 účastníky. „Jiní au-

toři považují za nevhodné určovat vhodná čísla“ (Hendl, 2005:129). Tato práce zahrnuje 

rozhovory s 10 ženami a hlavním cílem je získat co nejdetailnější popis významu zkouma-

ného jevu pro tuto skupinu žen, které prožívají zkušenost se tímto jevem.   

Glaser a Strauss (citováni v Hendl, 2005:151) vymezují teoreticky zaměřený výběr 

jako jeden z nejvhodnějších postupů při sběru dat v kvalitativním výzkumu. Definují ho 

následovně: „Teoreticky zaměřený výběr označuje proces sběru dat potřebných ke genero-

vání teorie, přičemž výzkumník svá data zároveň shromažďuje, kóduje a analyzuje a přitom 

se rozhoduje, která další data jsou zapotřebí a kde se dají získat“. 

Pro výběr účastnic tohoto výzkumu byla zvolena metoda „sněhové koule“, kterou 

Hendl (2005:152) popisuje následovně: „Výzkumník zvolí jednoho nebo několik málo je-

dinců. Tyto osoby slouží pak jako informátoři pro doporučení dalších“. Tato práce se za-

měřuje na popis osobní zkušenosti žen, které zkoumaný jev módy prožívají ve svých každo-

denních životech. Účastnice výzkumu byly vybrány tak, aby splňovaly toto kritérium - 

osobní prožitou zkušenost se zkoumaným jevem. Společným kritériem je tedy tato prožitá 

zkušenost, pohlaví (žena) a věk (z etických důvodů byly vybrány ženy starší 18 let). Účast-

nice výzkumu byly vybrány tak, aby byly schopné a ochotné detailně popsat jejich prožitou 

zkušenost se zkoumaným jevem. Tímto splnily všechny požadavky pro účast v tomto vý-

zkumu. Domnívám se, že metoda teoreticky zaměřeného výběru je efektivní metodou pro 

tento typ výzkumu, neboť touto cestou byly získány vhodné účastnice výzkumu. 
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3.7 Etika výzkumu 

Tato práce respektuje etická pravidla a řídí se jimi po celou dobu výzkumu. Chrání 

důvěrné a osobní informace poskytnuté účastnicemi výzkumu podle příslušných zákonů a 

etického kodexu. Všechny účastnice výzkumu byly dopředu seznámeny s cílem tohoto vý-

zkumu a jejich účast byla podpisem Informovaného souhlasu (Příloha č. 1) stvrzena, jako 

výhradně dobrovolná. Všechny účastnice byly srozuměny s jejich právem se výzkumu neú-

častnit nebo svou účast kdykoliv během výzkumu zrušit. Byly poučeny o metodách vý-

zkumu a ujištěny o tom, že jejich účast je zcela anonymní a nepřináší jim žádná rizika. 

Jména účastnic výzkumu byla změněna. 

 

3.8 Problematika výzkumu 

Během výzkumu jsem se potýkala s několika problémy, které byly na jedné straně 

dané mou vlastní osobností a povahou a na druhé straně povahou výzkumu jako takového 

a také vnějšími okolnostmi. 

Delší dobu jsem se potýkala s tématem své práce a jejím užším zaměřením. Trvalo 

mi velmi dlouho, než jsem se rozhodla, jakým tématem se chci během svého výzkumu za-

bývat. Následně se projevily mé povahové rysy, určitá uzavřenost, pocity nedokonalosti a 

neschopnosti stát se „opravdovým“ výzkumníkem. Přiznávám, že tato práce pro mě byla 

náročná, neboť to byl můj první samostatný výzkum.3  

Dále jsem narážela na problémy dané vnějšími okolnostmi, mezi ně patřila hlavně 

časová náročnost výzkumu. Ačkoliv jsem měla účastnice výzkumu předem vybrané a jejich 

účast potvrzenou, trvalo velmi dlouho, než jsme byly schopné se finálně domluvit a rozho-

vory provést.  

Dalším úskalím bylo vedení rozhovorů takovým způsobem, abych s účastnicemi vý-

zkumu udržela vztah na profesionální úrovni a rozhovor se nezvrhl ve volný osobní nestruk-

turovaný rozhovor. Přiznávám, že mohla vzniknout určitá asymetrie vztahu výzkumník-

                                                           
3 Z důvodu studia v zahraničí a odlišných požadavků studia na Open University jsem nevypracovávala bakalář-
skou práci, pozn. autora. 
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účastnice výzkumu, kterou jsem se pokusila vyřešit konečným debrifingem se všemi účast-

nicemi výzkumu. Během tohoto závěrečného setkání jsem všem účastnicím výzkumu znovu 

zopakovala jejich práva, ujistila je o anonymitě výzkumu a poděkovala jim za jejich účast ve 

výzkumu. Během sběru dat jsem dodržovala nejdůležitější pravidla vedení rozhovoru a 

etické zásady. Snažila jsem se pomocí vhodných otevřených otázek účastnice výzkumu roz-

mluvit a motivovat je k tomu, aby mi popsaly svou prožitou zkušenost, aby byly otevřené a 

cítily se v mé přítomnosti bezpečně. Příjemná atmosféra během rozhovorů mi pomohla být 

dobrým posluchačem a domnívám se, že se mi podařilo vytvořit atmosféru důvěry a otevře-

nosti.  

Dále jsem se zaměřila na technické záležitosti výzkumu. Do této oblasti patřil výběr 

vhodné nahrávací techniky, přepisování rozhovorů, zvolení vhodného způsobu ukládání in-

formací a jejich zálohování. Stejně tak bylo důležité vytvořit časový harmonogram rozho-

vorů, zamyslet se nad jejich logistickým zvládnutím (dojíždění) a vybráním vhodného pro-

storu pro rozhovory. 

Přiznávám, že tento výzkum pro mě byl náročný z osobních důvodů i kvůli vnějším 

faktorům. Na druhou stranu to byla obrovská zkušenost, vyčerpávající, ale také zábavná a 

oči otevírající. 
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Kapitola 4 

Analytická část 
 

Cílem analytické části této práce je seznámit čtenáře s výsledky výzkumu. Po usazení 

tématu módy a samotného výzkumu do teoretického a metodologického rámce se tato část 

práce zaměřuje na analýzu provedených rozhovorů.  

 

4.1 Uzávorkování 

Moustakas (2004) přidává do metodologie výzkumu další krok a tím je popsání 

vlastní zkušenosti se zkoumaným jevem, což by mělo předcházet samotnému sběru a analýze 

dat. Výzkumník by podle něj měl popsat svou vlastní zkušenost se zkoumaným jevem spolu 

s kontextem, který ovlivnil tento jev a výzkumníkovo prožívání zkoumaného jevu. 

Moustakas navrhuje, aby výzkumník popsal a odložil své vlastní prožitky se zkoumaným 

jevem stranou, aby „uzávorkoval“ svou prožitou zkušenost. Podle Hendla (2005:129) uzá-

vorkování umožní výzkumníkovi: „vidět fenomén jasněji v jeho jedinečnosti“. 

Tento navrhovaný krok byl proveden před samotným sběrem a analýzou dat. Po-

psala jsem svou vlastní prožitou zkušenost s tím, jak vnímám módu ve svém životě, jakým 

způsobem na mě působí a jak ji používám k vyjádření sama sebe. Jsem si vědoma své vlastní 

zkušenosti a toho, že móda je pro mě důležitá. Uvědomuji si, že tuto zkušenost ze sebe 

nemohu „vytrhnout“, a proto se domnívám se, že je důležité tuto slabou stránku výzkumu 

reflektovat. 

V následující části uzávorkuji svou vlastní prožitou zkušenost se zkoumaným jevem 

módy. Odpovídám na otázku, jestli a jakým způsobem používám módu k tomu, abych 

vyjádřila svou individualitu, a popisuji, jak prostřednictvím módy komunikuji se svým oko-

lím. 
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4.2 Móda a já 

V každodenním životě musíme neustále plnit svoje sociální role, fungovat ve společ-

nosti podle daných pravidel, vyřčených i nevyřčených, psaných i nepsaných. Ať se nám to 

líbí nebo nelíbí. Jsme součástí společnosti a musíme jednat podle jejích pravidel a také se 

tak oblékat. Móda je součástí našeho každodenního jednání ve společnosti, hraje důležitou 

roli v tom, jak se prezentujeme, jak dobře své společenské role plníme. 

Jaké jsou moje role? Jsem žena, jsem pracující žena, jsem studentka, jsem dcera a 

sestra, jsem manželka, jsem Evropanka. Občas jsem návštěvnice divadla, nakupující v ob-

chodě, cestující ve vlaku. Každá z těchto mých rolí vyžaduje určité jednání v souladu s pra-

vidly, které se s jednotlivými rolemi pojí. Nemůžu říci, že bych se cítila nějakým způsobem 

omezovaná a svazovaná pravidly, která v naší společnosti fungují. Mohu si vybrat, jaké ob-

lečení chci nosit, jakou barvu budou mít moje vlasy, jakými šperky se ozdobím. Nemusím 

si zahalovat tvář a mohu nosit krátké sukně.  

Na druhou stranu si ve svém zaměstnání nemohu dovolit nosit krátké sukně, hlu-

boké výstřihy a okázalý make up. Předpokládám, že první dojem, který bych na svém okolí 

zanechala, by nebyl pozitivní v tom smyslu, že bych nebyla vnímána seriózně. Moje vystu-

pování, jednání i pracovní výkon by byly stejné, ale je možné, že by mě moje okolí vnímalo 

jako nevhodnou osobu pro moji práci hned po prvních pár minutách. Jejich názor by byl 

založen na prvním dojmu, který jsem v nich vyvolala. Důležité by bylo to, co by vnímali 

jako první - můj zevnějšek a moje oblečení.  

Vhodnost oblečení a celková úprava vnější stránky člověka je velmi subjektivní, ale 

většina z nás si je vědoma toho, že existují určitá nepsaná (a v některých společnostech či 

profesích i psaná) pravidla, kterými se řídíme, pokud chceme do určité společnosti či sku-

piny „zapadnout“. Ve společnosti nutně existuje určitá míra konformity se sociálními ro-

lemi. Oblečení tedy volíme na základě společenských vlivů tak, abychom plnili svoje spole-

čenské role a začlenili se do dané skupiny. Na druhou stranu je při výběru oblečení stejně 

tak důležitá naše individualita, náš osobní vkus, styl, preference. To, co máme rádi, v čem 

se cítíme dobře a co rádi nosíme.  
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Domnívám se, že to, jak se každý den oblékáme a upravujeme je ovlivněno oběma 

faktory, jak vnějšími - společenský vliv, tak vnitřními - náš individuální vkus. Vnější vlivy 

působí na všechny jedince v dané společnosti stejně, řídíme se stejnými zákony a normami. 

Myslím si, že to, co nás odlišuje, je náš osobní vkus. Z tohoto důvodu jsem se v tomto 

výzkumu zaměřila na způsob, jakým jednotlivé zúčastněné ženy používají módu k tomu, 

aby se odlišily, aby vyjádřily svou individualitu. Pro mě samotnou je móda způsob, jak být 

součástí společnosti, jak plnit mé role a jak plnit očekávání, která jsou na mě kladena. To 

znamená být vnímána jako společensky přijatelná a chápaná jako fungující článek společ-

nosti. Jednoduše řečeno, móda je pro mě cestou, jak nevybočovat. Na druhou stranu módu 

chápu jako způsob, jak v rámci daných pravidel vyjádřit svůj osobní vkus, preference a svou 

individualitu.  

Jaká jsem postava? Kdo jsem? V tuto chvíli je moje odpověď následující. Jsem žena, 

což pro mě znamená kombinaci slov ženskost, krása, mládí, něžnost, jemnost. Obrazová 

příloha č. 11 ukazuje můj Obrazový popis sebe sama. Stejně jako účastnice mého výzkumu, 

jsem se nakreslila tak, jak vidím sama sebe. Nakreslila jsem svoje typické „já“, to, kdo jsem. 

Svoje vzezření bych popsala jako „typicky ženské“, oblé tvary, dlouhé vlasy, oblečení vyja-

dřující ženskost, používám make up a mám ráda šperky. Termín „typická ženskost“ je kul-

turně a sociálně relativní pojem. V zájmu vlastního jasného uzávorkování tím vyjadřuji svůj 

subjektivní postoj a nejedná se o univerzálně platný termín. 

Móda je pro mě velmi důležitá. Oblečení, doplňky, šperky a make up nabízí nepře-

berné množství variací a možných převleků k vytvoření nového „já“.  Oblékám se pro sebe, 

pro svůj dobrý pocit. Pěkné oblečení, barvy a šperky mi zvedají náladu a sebevědomí, cítím 

se lépe. Být každý den jiná mě určitým způsobem uspokojuje a dělá šťastnou. Možná je to 

trochu povrchní, ale je to pravda. 
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4.3 Kategorie módy 

Následující část práce se zaměřuje na kategorie módy, které byly identifikovány bě-

hem výzkumu. Účastnice výzkumu popisují, jaké významy si s módu spojují a jak jim móda 

pomáhá v tom být jedinečné. Bylo identifikováno pět hlavních kategorií módy, pět hlavních 

významů, kterými se následující část práce zabývá. 

 

4.3.1 Hravost  

Prvním z témat, které se během sběru dat a analýzy objevilo, bylo téma pojmenované 

„hravost“. Účastnice výzkumu během rozhovorů hovořily o módě, jako o způsobu, jak si 

„hrát“, jak vyjádřit různé nálady a odlišné stránky jejich osobnosti. Móda ve své neustálé 

proměnlivosti jim umožňuje být jiná, zkoušet různé „masky“ a měnit svůj zevnějšek. Na 

druhou stranu, účastnice výzkumu tyto změny nevnímají jako trvalé, jejich prchavost jim 

dává možnost zkoušet nové věci bez obav. Mohou zkusit být na chvilku jiné, vyjádřit svou 

individualitu jiným způsobem, mohou si jednoduše hrát a užívat si života. 

Móda je rozmanitá a neustále se proměňuje. Snažíme se držet krok s módou a její 

neustálou změnou? O nestálosti, novosti a neustálé obměně hovoří v teoretické části výše 

zmíněný Lipovetsky. Říká, že móda expanduje, na věci se citově nevážeme, velmi rychle a 

lehce se jich zbavujeme a vyměňujeme je za lepší, novější, krásnější. Kult změny, novosti a 

designu překonává tradici. Zítek (1962:349) souhlasí: „Změny jsou snad nejdůležitější vlast-

ností módy. Móda - toť vlastně změna sama“. 

Lucie je osobností, která nejsilněji vyjadřuje názor, že: „Móda je jednoduše hra“. Je 

to její výrok, který byl inspirací k pojmenování tohoto tématu. Lucie vysvětluje: „Pomocí 

módy můžu vyjádřit své různé názory… Móda je jako herectví, můžu hrát jinou roli každý 

den a různé módní styly vyjadřují různé stránky mojí osobnosti. V pondělí můžu být rebel, 

v úterý lady, ve středu pankáč, ve čtvrtek rockerka atd. atd.… Můžu si tak jednoduše hrát 

na někoho jiného, vydávat se za někoho jiného a všechno, co k tomu potřebuju je nový 

kostým“. Silvie sdílí její názor: „Člověk může nasazovat různé masky. Různé oblečení a do-

plňky vás přetvoří v někoho jiného… Je to jako vzít si převlek. Můžu si pak dovolit trochu 
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víc, než bych si dovolila obvykle. Můžu být odvážnější, otevřenější, možná i drzejší… Tro-

chu mi to připomíná masopust, kdy si lidi obléknout kostýmy a slaví se. Ten kostým jim 

umožnil chovat se jinak“. Tento názor podporuje i Zítek (1962:188): „Každý oděv je někdy 

do jisté míry maskou. Móda sama může působit jako určitý druh maskování“. Pavlína znovu 

podtrhuje funkci hry: „Móda je prostě zábava. Můžete si hrát s barvami, materiály, střihy a 

trendy. Vybrat si a mixovat to, co se vám líbí a být jiná každý den“. I ona sdílí názor Lucie, 

že móda jí poskytuje možnost, jak měnit svou individualitu, říká: „Můžu být za slušňačku, 

klauna, sportovce, dámu, střelenou školačku, princeznu… Prostě cokoliv mě napadne, na 

co mám chuť“. Silvie se přidává: „Je to o tom, dovolit si být jiná, bavit se a být zábavná. Mít 

radost ze života, smát se a občas trochu provokovat… Hrát si s oblečením a se svým oko-

lím… Občas posunovat hranice toho, co je normální“. Lucie také mluví o hranicích: „Ráda 

bořím hranice mezi tím, co ostatní vnímají jako hezké nebo ošklivé, jako normální a pře-

kračující normu“. 

Lucie pokračuje: „Je to jako vystoupit ze své každodenní role a hrát si na někoho 

jiného, můžu se chovat trochu jiným způsobem, který se hodí k té či oné roli. Ale na druhé 

straně je to jenom jako, na zkoušku, ne doopravdy. Bezbolestný způsob, jak si užít života“. 

Zde Lucie potvrzuje názor, že používání módy je jednoduchý, rychlý a dočasný způsob, jak 

změnit svůj vzhled a následně i své jednání. S tím jde v ruku v ruce i fakt, že to, jak se 

oblékáme a jednáme má následně i vliv na to, jaké významy začnou lidé přikládat našemu 

jednání. Lucie pokračuje: „Často si hraju na někoho jiného a překvapuju tak své okolí. Po-

pravdě se ke mně i pak jinak chovají… Určitě bych řekla, že to, jak se oblékáme, mění 

chování druhých k nám“. Tento názor podporuje také Romana, která říká: „Oblečení je 

jednoduchý způsob, jak se rychle změnit… Váš vnější obal změní chování lidí k vám, berou 

vás jinak, zaškatulkují si vás do jiné vrstvy a chovají se k vám jinak… Typicky, když jdete 

na pohovor na práci, tak se obléknete slušně, protože se na vás budou dívat jinak, než kdy-

byste přišli v odrbaných džínách a špinavých botách. Oblečení o vás hodně vypovídá a 

ostatní to vnímají“. Pavlína říká: „Někdo je jako otevřená kniha. Vidíš přehnaný make up, 
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odbarvené vlasy, umělé nehty a falešnou kabelku a máš jasno. Takovou slečnu prostě nebe-

reš vážně“. Světlana se přidává: „Občas se člověku stane, že dobře neodhadne situaci a obleče 

se nevhodně“. Tyto názory potvrzují, že účastnice výzkumu si mohou hrát, ale měly by 

respektovat pravidla dané společnosti, nebo budou ze hry vyloučeny. Účastnice výzkumu 

na jedné straně říkají, že mohou oblečením jednoduše, rychle a svobodně měnit svůj zevněj-

šek a to, jak je ostatní lidé vnímají. Na druhou stranu přiznávají, že existují pravidla a limity, 

které jejich jednání ovlivňují. 

Petra pokračuje: „První dojem je určitě důležitý, lidi vás v první řadě hodnotí podle 

toho, co máte na sobě. Stačí se převléknout a můžete si hrát na někoho jiného… Různé 

situace a různé prostředí vyžadují různé oblečení, to je jasné. A stejně tak různé chování, 

které se musí přizpůsobit dané situaci“. Zúčastněné ženy se shodují, že pravidla „nejsou 

závazná“, jak říká Lucie a dodává: „Není to konec světa, když se člověk neoblékne vhodně 

pro určitou příležitost… V dnešní době jsou hranice toho, co je vhodné a přípustné asi 

hodně volné. Člověk musí respektovat základní pravidla, například nechodit nahý, ale jinak 

si myslím, že je dovoleno skoro všechno“. Julie souhlasí: „Člověk by si měl život užít, užívat 

si, dokud je mladý a nebrat sebe a život příliš vážně. Není smrtelný hřích si občas zablbnout 

a prostě se obléknout podle vlastní chuti, i když to někdy nemusí být úplně košer“. Účast-

nice výzkumu vnímají pravidla a svoje role ve společnosti, vědí, že se od nich očekává, že 

budou jednat určitým způsobem, ale zároveň se ukazuje, že móda jim poskytuje prostor pro 

změnu a vybočení z daných pravidel. Tato kategorie vyjadřuje touhu účastni výzkumu se 

bavit a užívat si života. Lipovetsky (2007a:238) říká: „Život je příliš krátký na to, aby se 

člověk oblékal smutně”. Účastnice výzkumu módu používají jako prostředek ke hře, jednají 

svobodně a jsou tak aktivními aktéry, avšak musí respektovat pravidla dané společnosti a 

jsou tak ovlivňovány jejími strukturami. 
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4.3.2. Ženskost 

Velmi často se během rozhovorů objevovaly výroky, které byly zahrnuty do kategorie 

nazvané „ženskost“. Většina účastnic výzkumu mluví o tom, že se rády cítí jako ženy a móda 

jim v tom pomáhá. Přiznávají, že vnímají, že v dnešní době ženy velmi často přebírají muž-

ské role a oblečení je jednou z mála možností, jak se jasně odlišit od mužů a projevit svou 

ženskou stránku.  Módu používají k odlišení se od mužského pohlaví a vyzdvižení své krásy 

a ženskosti. 

Pavlína je velmi typickou zástupkyní tohoto názoru: „Já chci vypadat jako žena. 

Myslím tím, jako typická žena, v klasickém slova smyslu… Ráda nosím šaty a sukně, vý-

střihy, šperky. Mám dlouhé vlasy a nosím make up… Mám pocit, že poslední dobou se 

ženy až moc snaží vypadat silně, profesionálně a drsně. Ztrácí takovou tu jemnost ženského 

pohlaví“. Světlana sdílí velmi podobný názor: „Možná jsem trochu staromódní, ale mám 

ráda to, že jsem žena a chci se tak oblékat. Žensky, pěkně a dát najevo svou ženskou stránku. 

Sukně je skoro moje uniforma. Mám ráda náušnice a různé jiné ozdoby… Vidím kolem 

sebe spousty žen, které se oblékají jako chlapi. Sportovní kalhoty, těrkové boty ve městě, 

mikiny, krátké vlasy, žádný make up… Nemyslím si, že jsem povrchní, určitě jsou důleži-

tější věci, než to, co má člověk na sobě a jestli má namalované oči, ale když v tramvaji vidíte 

pěknou holku, hezky oblečenou, tak nějak to člověku zvedne náladu“. Lucie také souhlasí 

s tím, že žena je „na okrasu“. Říká: „Ráda se podívám na pěkně oblečenou ženu, když jí 

oblečení ladí dohromady, má upravené nehty nebo krásné šperky… Ráda pozoruji svoje 

okolí, cestou ráno do práce se rozhlížím kolem a hledám inspiraci“. Romana má stejný názor 

a dodává: „Zajímá mě design a krásné věci. Čtu módní časopisy, chodím na výstavy. Móda 

je pro mě taky uměním… Mám ráda krásné věci, nábytek, obrazy a také oblečení. Podle 

mě bychom se měli obklopovat šťastnými lidmi a krásnými věcmi, užívat si života… Ženy 

by měly být krásné „jako obrázek“, jak říkávala moje babička“. 

Ukazuje se, že osoba ženy je podle účastnic výzkumu silně definována konceptem 

krásy a móda je jedním ze způsobů, jak být krásná a vypadat jako žena. Některé účastnice 

výzkumu se také zaměřují na povahové rysy žen, často mluví o rolích, které jsou spojovány 
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s ženským způsobem oblékání. Většina účastnic se vymezuje vůči maskulinitě, mluví o od-

lišení se od mužů, projevování toho, co označovaly za svoji ženskou a jemnou stránku. Zdá 

se, že tento rys je významný pro jejich vnímání sebe sama a je důležitou součástí prožívané 

zkušenosti s jevem módy. Světlana dodává: „Žena v šatech je pro mě synonymem ženství, 

možná i mateřství. Spojuji si ženu v šatech s něžností. Naopak žena v kanadách na mě tak 

nepůsobí (smích)“. Stejně tak Jana říká: „Hezky upravenou ženu, s lehkým make upem, 

pěknými vlasy, oblečenou do světlých barev vnímám, jako ženu s velkým „ž“. Nemusí být 

barbínovsky krásná, myslím tím, nejde tady o čistě fyzickou krásu, ale o ten pocit uprave-

nosti, jemnosti a čisté ženskosti“. 

Účastnice výzkumu mluví o tom, že chtějí být „ženou v klasickém slova smyslu“, 

chtějí být ženami, chtějí být krásné, ženské a jemné. V této části zúčastněné ženy mluví o 

„ženskosti“, „kráse“, často používaly pojem „typická žena“, což jsou kulturní konstrukty, 

které se historicky a společensky mění. Neexistuje univerzální a jednotný popis tohoto ter-

mínu pro všechny společnosti a všechna časová období. Je to určitý specifický, dobově, ča-

sově, sociálně a kulturně podmíněný konstrukt. Během výzkumu se ukázalo, že účastnice 

mají velmi podobný konstrukt těchto pojmů. Ačkoliv většina z nich považuje své jednání 

za svobodné, jelikož si mohou obléknout šaty, které chtějí a vyjádřit tak svůj individuální 

vkus, zdá se, že jejich vnímání této kategorie je silně podmíněné společností, ve které žijí. 

Kategorie ženskosti se ukazuje jako silná diferenční kategorie vzhledem k mužskosti a krása 

je podle účastnic výzkumu důležitou součástí esence ženskosti.  

 

4.3.3 Přitažlivost  

Během rozhovorů se také vynořilo téma, které bylo více spojené s fyzickou stránkou 

těla a které bylo pojmenováno „přitažlivost“. Účastnice výzkumu hovoří o tom, že chtějí 

vypadat jako ženy, podtrhnout své tělesné půvaby, svou sexualitu. Tato kategorie navazuje 

na a doplňuje kategorii předchozí, vyjadřuje touhu žen být přitažlivé. Oblečení používají k 

zvýraznění svých ženských křivek, k podtržení toho, co je na nich krásné a přitažlivé. Li-
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povetsky (2010:222) říká: „Módní oděv se mění v nástroj individuálního a estetického od-

lišení, v nástroj svádění, mladosti a modernosti“ a zdá se, že podobným způsobem používají 

módu účastnice tohoto výzkumu.  

Pavlína říká: „Oblékám se tak, abych se líbila mužům, to je jasné (smích) a vlastně i 

ženám. Mám ráda svoje křivky a nestydím se za to, že vypadám jako žena krev a mlíko… 

(smích)“. Světlana dodává: „Móda má okrasnou funkci, zkrášluje nás, zvýrazňuje naše před-

nosti… Mám výrazné boky a zadek, někdy mi to vadí, ale na druhou stranu s tím nic neu-

dělám, jsem tak stavěná. Prostě pracuju s tím, co mám a snažím se zvýraznit to, jak vypa-

dám…  Jsem prostě kus ženské (smích)“. Silvie se přidává: „Každá žena by měla respektovat 

svoje tělo a jeho proporce. Někdo vypadá dobře v krátké sukni a někdo spíše v kalhotách. 

Jde o to, používat oblečení takovým způsobem, abychom vypadali co možná nejlépe… 

Hodně se dá schovat, zakrýt nebo zdůraznit pomocí oblečení“. Stejně tak Romana využívá 

oblečení k podtržení své tělesnosti: „Když chci udělat dojem na nějakého kluka, tak si prostě 

obléknu minisukni, to vždycky zabere (smích)… Proč nevyužít všech ženských zbraní.“  

 

4.3.4 Touha vypadat lépe  

S kategorií ženskosti a přitažlivosti souvisí také kategorie následující, pojmenovaná 

„touha, vypadat lépe“. V odpovědích není zmiňována tak často, ale domnívám se, že také 

hraje v souvislosti s módou a jejími významy pro zúčastněné ženy důležitou roli. Účastnice 

výzkumu v této části sdělují, že jim záleží na jejich vzhledu, chtějí být krásné a přitažlivé, 

touží vypadat lépe. Móda jim nabízí možnost vylepšit jejich vzhled, pomáhá jim v tom, aby 

se cítily a vypadaly lépe. Bohan (citován v Lipovetsky, 2010:140) výstižně popisuje: „Tím, 

co žena každou sezónu hledá je spíše než šaty, obnova psychologického vzezření. Móda u 

ženy hraje svou roli: pomáhá ji být.“  

Účastnice výzkumu velmi často zmiňují, že módu využívají jako „opravný prostře-

dek“, jak říká Silvie. Stejně tak Petra říká: „Oblečení je prostředek, kterým podtrhnu to, co 

je na mě hezké a skryji nedostatky“. Míša se přidává: „Když si obleču něco pěkného, co se 

mi líbí, tak se pak líbím sama sobě… Cítím se líp. Díky módě si připadám hezčí“. Světlana 
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dokonce přiznává, že jí móda pomáhá ve stresových situacích: „Oblečení mi pomáhá cítit 

se dobře v nelehkých životních situacích. Například, když jdu na pohovor nebo do banky, 

což nesnáším… Hezky se obleču a cítím se lépe, sebevědoměji“. 

 

4.3.5 Odlišnost  

Většina účastnic výzkumu nějakým způsobem poznamenává, že móda jim slouží 

jako prostředek k odlišení se, k vyjádření jejich pohledu na svět, momentální nálady, psy-

chického rozpoložení. Předchozí kategorie „ženskost“ a „přitažlivost“ souvisí s kategorií ná-

sledující, nazvanou „odlišnost“. Účastnice výzkumu zmiňují touhu se odlišovat od mužů a 

vyjádřit svou ženskou stránku, v této části se přiznávají, že se chtějí odlišit i jedna od druhé.  

Ženy chtějí být vidět, což potvrzuje i Baudot (1999:34): „Oblečení je hlavním výra-

zem individuální odlišnosti, někdy může i naznačovat příslušnost k určité skupině. Použí-

váme-li šaty, abychom se zvýraznili, definovali či odlišili“. Lucie přesně vystihuje tuto kate-

gorii: „Chci být jiná, svá. Chci být vidět a odlišit se od svého okolí… Všichni nosí tmavé 

oblečení. Je to jenom šeď a černá barva kolem, hlavně v zimě. Lidi nosí sportovní oblečení 

do města, pohorky a černé bundy. To mě prostě nebaví… Nikdo nenosí výrazné barvy, 

sukně, rtěnky, šperky“. Romana přitakává: „Ráda se podívám na hezky oblečené lidi, je to 

pro mě zdroj inspirace. Ale mám pocit, že v Čechách takoví existují jenom v časopisech, v 

reálném životě jich je velmi málo… Hodně cestuji a v zahraničí se ženy nebojí vystupovat z 

davu. Mám pocit, že si více užívají života… Je to škoda, žijeme jen jednou“. Na tomto místě 

se ukazuje, že účastnice sdílejí podobné názory a vymezují se vůči tomu, jak je u nás móda 

většinově chápaná či spíše nechápaná. Zdá se, že se nějakým způsobem kolektivně odlišují, 

jelikož mají velmi podobné názory. Podle Bourdieuovy teorie by mohly sdílet nějaký spo-

lečný habitus - soubor objektivních sociálních podmínek a dispozic, které organizují jedin-

covo vnímání světa a mají vliv na jeho jednání v tomto světě. Habitus vychází ze struktury 

společnosti a výsledkem je to, že si jedinec osvojí praktiky, vkus a záliby, které odpovídají 

jeho sociálnímu postavení. Účastnice výzkumu sdílejí velmi podobné sociální konstrukty 

vztahující se ke kategoriím módy, což naznačuje to, že mohou mít podobný habitus, jejich 
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jednání je ovlivňováno určitým souborem objektivních dispozic a jejich vkus a názory jsou 

konstruovány společenskými strukturami, ve kterých žijí.  

Pavlína se pokračuje: „Móda je prostě rychlý a jednoduchý způsob, jak můžu vyjádřit 

svou jinakost, svou osobnost. Ukázat okolí tohle jsem já - typická já… Lidé mě znají s 

výraznými rty a náušnicemi. Chce to sílu, odvahu, sebevědomí. Člověk nemůže být slaboch, 

ukazuje to vaši sílu, to, že se máte ráda a jste se sebou spokojená natolik, že si dovolíte být 

jiná, výrazná, svá“. Saša se přidává: „Když se hezky upravíte, můžete se ukázat v tom nejlep-

ším světle. Vyniknout, být osobitá, mít styl… Důležité je být zapamatovatelná… Může se 

to zdát povrchní nebo hloupé, ale velmi často je to první dojem, který rozhodne, jak se k 

vám lidé budou chovat, například během nějaké společenské události nebo na rande…. 

Někdy je to, jak vypadáme, rozhodující“. Znovu se tady objevuje vliv společnosti. Ačkoliv 

se zúčastněné ženy chtějí odlišovat, stále mají na paměti, že existují pravidla, která je vhodné 

či nutné dodržovat. Světlana potvrzuje: „V práci musím dodržovat dress code4, určitá pra-

vidla oblékání, ale v jejich rámci si můžu nosit, co chci. Můžu si s pravidly trochu hrát a 

posunovat hranice“. Zítek (1962:188) navrhuje, že: „Přílišné respektování módních norem 

znamená, že vlastně nedáváme najevo svůj osobní individuální vkus“. Účastnice výzkumu 

tak neustále „balancují“ mezi pravidly společnosti a svým vlastním individuálním vkusem.  

Každý jedinec má svůj osobitý životní styl, způsob, jakým žije. Jandourek 

(2001:243) ho popisuje jako „komplex norem a identifikačních vzorců, souhrn životních 

podmínek…, jeho podoba je ovlivněná životním cyklem, společenskými rolemi, tradicí 

apod.“. Ten ovlivňuje celý jeho život od toho co rád jí, kde bydlí, jaké má záliby, kde pra-

cuje, kdo jsou jeho přátelé, až po to, jaké oblečení preferuje. Stejně tak Duffková (2008:51) 

říká, že životní styl: „Ovlivňuje oblékání, bydlení, stravování, ale i trávení volného času“.  

Životní styl je souhrn individuálních hodnot a postojů, které se odráží ve způsobu, 

jakým žijeme, a ovlivňuje celý náš život. Během našeho života se neustále mění a je ovlivněn 

mnoha různými faktory, od výchovy, vzdělání, sociální a ekonomické prostředí, naše zku-

šenosti, kulturu apod. Každý jedinec žije v určitém prostředí a působí na něj různé okolní 

                                                           
4 Soubor pravidel oblékání, určený např. pro dané zaměstnání. 
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vlivy, které ovlivňují to, jakým způsobem žije a jaký životní styl si zvolí. Z toho vyplývá, že 

každý jedinec je ovlivněn různými faktory s různou intenzitou a tak si každý člověk formuje 

svůj specifický a nezaměnitelný životní styl. To znamená, že i způsob, jakým účastnice vý-

zkumu prožívají a používají módu v jejich životech je jedinečný. Životní styl ovlivňuje jejich 

postoj k módě a oblečení.  

Kraus a Poláčková (2001) rozdělují faktory ovlivňující životní styl na dvě skupiny - 

vnější, objektivně společenské faktory (prostředí, které nás obklopuje a ovlivňuje) a vnitřní, 

subjektivní faktory (osobnostní předpoklady ovlivněné výchovou). Každý si během svého 

života vytváří svůj osobitý styl oblékání a nezáleží na tom, jestli je pro něj móda důležitá 

nebo není. Oblékáme se všichni a způsob, jakým se oblékáme a jaký styl oblékání volíme, 

tvoří součást naší osobnosti, spoluvytváří naši individualitu. Někdo se zaměřuje na pohodlí, 

někdo na funkčnost materiálu, někdo na krásu oblečení a někdo chce držet krok s módními 

trendy. Každý jedinec je jedinečná osobnost, podle toho se obléká a dává tak okolí najevo 

svoji individualitu. Katka poznamenává a potvrzuje, že: „Každá žena by měla mít svůj styl, 

svoje poznávací znamení“. 

„Náš vzhled… je vyjádřením vnitřní osobnosti jednotlivce a je vždy v souladu s jeho 

osobností“ (Muggleton, 2000:103). Každý člověk má nějaký životní styl, který ovlivňuje to, 

jakým způsobem používá módu. Existuje nějaký všeobecný konsensus na tom, co je přija-

telné, nositelné, vkusné? Každý z nás má právo na svůj vlastní vkus, na používání módy 

vlastním způsobem, na vyjádření své individuality. Přesto je každý jedinec neustále kon-

frontován s tím, co je a není módní, co je a není vhodné. Módní trendy a vkus se neustále 

proměňují a hranice toho, co je módní a vhodné se také neustále mění. Zítek (1962:44) 

dodává: „Módní proces se snaží stále přiměřeně uspokojovat vzájemně si odporující ten-

dence člověka. Tendence kolektivistické, vyjádřené především napodobováním, a tendence 

individualistické, které se projevují ve snaze odlišovat se a vynikat. Tendence ke klidu a 

setrvačnosti na jedné straně a k pohybu a změně na straně druhé“. 

V této části bylo ukázáno, že účastnice výzkumu se chtějí odlišovat jedna od druhé, 
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chtějí vyjádřit svou jinakost, svou individualitu. Jednotlivé účastnice výzkumu sdělují, ja-

kým způsobem používají módu, aby se odlišily od svého okolí. Bylo identifikováno pět zá-

kladních kategorií, pět hlavních významů souvisejících se zkoumaným jevem módy. Bylo 

ukázáno, jakou zkušenost dotyčné ženy se zkoumaným jevem spojují, co prožívají v souvis-

losti s módou. Byly prozkoumány významy a důležitost módy v každodenním životě žen a 

jejich individuální prožitou zkušenost s tímto fenoménem. Na jedné straně se v rozhovorech 

neustále objevuje téma individuality, účastnice výzkumu vnímají své jednání jako svobodné 

a prožívají módu jako prostředek ke hře, zdůraznění ženskosti a podtržení tělesnosti, jako 

cestu k vylepšení svého vzhledu a dosáhnutí odlišnosti. Avšak na druhé straně se v rozhovo-

rech objevují podmínky, limity, pravidla a omezení, která ovlivňují jednání účastnic vý-

zkumu.  

 

4.4 Kontext prožité zkušenosti 

Následující část práce pojednává o faktorech, které mají vliv na to, jak zúčastněné 

ženy používají módu k vyjádření své individuality. Jedná se o vnější faktory, souvislosti a 

prostředí, které ovlivňují to, jak účastnice výzkumu prožívají zkoumaný jev. Tyto faktory 

jsou pojmenované „socioekonomický status“ a „prostředí“. Předchozí část ukázala, že ži-

votní styl je specifický pro každého z nás. Na druhé straně ho vždy určitým způsobem při-

způsobujeme vnějším podmínkám, společnosti a prostředí, které nás obklopuje. To zna-

mená, že náš životní styl, vyjadřující naši individualitu, je neustále ovlivňován vnějšími fak-

tory. Co je nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje způsob, jakým účastnice výzkumu vní-

mají módu?  Cítí ve společnosti nějaká omezení, týkající se módy? Móda je jednou z oblastí, 

kde se projevuje společenský řád, hierarchie a pravidla a oděv často vyjadřuje společenské 

postavení jedince.  
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4.4.1. Socioekonomický status 

Tato část práce se zabývá jedním z hlavních vnějších faktorů, který může mít vliv na 

to, jak se účastnice výzkumu oblékají, a tím je jejich pozice na socioekonomickém žebříčku. 

Zaměstnání z velké části ovlivňuje jejich životní styl, jelikož jim poskytuje prostředky k 

tomu, aby si kupovaly nové oblečení a vytvářely tak svoji identitu a pozici ve společnosti. 

Identitu sdílí se svým okolím, protože každá z nich vstupuje do kontaktu s jinými lidmi. 

Identita vzniká, vytváří se, mění a je sdílená v interakci s okolím, s ostatními členy společ-

nosti. V závislosti na vnějším okolí jim identita pomáhá se do společnosti během těchto 

interakcí buď zařadit, nebo se od okolí odlišit. Módu může být chápána jako prostředek k 

tomu, aby se odlišily od ostatních nebo mezi ostatní zapadly. Pomocí módy se mohou stát 

jedinečnými a vyjádřit svůj osobitý styl nebo naopak mohou módu použít jak způsob k 

začlenění se do společnosti.  

Společenské postavení záleží na mnoha aspektech, například na zaměstnání, věku, 

pohlaví, rase a během lidského života se neustále mění. Jedinec tomu přizpůsobuje styl svého 

oblékání, jelikož plní role, které se s tím daným postavením pojí. Móda tak může být jedním 

z faktorů, které definují společenské role, které jednotlivec získává v průběhu socializace. 

Způsob, jakým se obléká, mu pomáhá dotvářet jeho společenské postavení a na druhé straně 

také dokáže předpovídat, že člověk oblečený určitým způsobem bude jednat určitým způ-

sobem. Zítek (1962:46) souhlasí: „Stejně ošacení lidé se chovají dosti často podobně a nao-

pak stejně myslící a cítící lidé se někdy podobně oblékají“. Oblečení částečně vyjadřuje spo-

lečenskou pozici jedince a jedinec je posuzován na základě toho, co má na sobě, jak používá 

módu k tomu, aby zapadl do určité společenské role. Někdy stačí jediný pohled, který na-

poví, kdo před námi stojí. První dojem hraje důležitou roli, protože usnadňuje orientaci ve 

společnosti a pomáhá rychle, i když občas nepřesně, určit „kdo je kdo“. Petra potvrzuje 

tento názor a říká: „Šaty dělají člověka“. Podobně říká Katka: „Oblečení je naše vizitka. 

Reprezentujeme sami sebe“ a Julie přitakává: „Svůj vzhled, stejně jako svoje chování musíme 

přizpůsobit situaci, ve které jsme. A mělo by být v souladu, v harmonii s naším postavením“. 

Účastnice výzkumu se shodují na tom, že oblečení jim pomáhá vytvořit dobrý dojem na 
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okolí a usnadňuje orientaci ve společnosti. 

Pro Simmela je neustálý boj mezi potřebou individuality a kolektivity charakteristi-

kou lidstva a móda představuje produkt rozdělení sociálních tříd. Móda spojuje ty, co patří 

do stejné třídy. Právě tím se jednotlivé skupiny uzavírají vůči svému okolí a proti nim stojí 

skupiny vyšší nebo nižší. Pro módu je příznačné, že „… umožňuje sociální příslušnost, která 

je zároveň individuální diferenciací“ (Simmel, 1997:113). Podle Simmela móda uspokojuje 

potřebu rozdílnosti, tendence k odlišení se, ke změně a sebe odlišení a na druhé straně ob-

lečení představuje jeden z prostředků zařazení se do společnosti. Simmel říká: „Poskytuje 

člověku schéma, jehož pomocí může tím nejjednodušším způsobem doložit svoji vázanost 

na obecné, svoji poslušnost vůči normám, které mu ukládá jeho doba, jeho stav nebo jeho 

užší okruh…“ (Simmel, 1997:123).  

Barnard (2002) říká, že způsob oblékání a oblečení samo nám může napovědět, do 

jaké společenské třídy jedinec patří. Jedince z vyšší společenské třídy si představuje jako 

elegantně oblečeného muže, s kravatou, čistými botami, který respektuje daný „dress code“5 

a jedná podle pravidel spojených se svou společenskou pozicí. Na druhé straně dělníky, 

pracující manuálně většinou charakterizuje oblečení vhodné pro tento druh práce, například 

montérky a pohodlné boty. Saša říká: „Jsem si jistá, že v některých firmách a na některých 

pracovních pozicích platí „Dress for success“6. To, jak se oblékáme, vyjadřuje naši pracovní 

pozici, náš status“. Petra souhlasí: „Oblečení mi pomáhá s image, kterou potřebuji pro 

práci“ a Světlana přitakává: „Oblékám se, jak se mi líbí, ale v práci musím respektovat daná 

pravidla. Oblečení tak lidi odlišuje… Nosíme různé uniformy, lékaři, policisté nebo mana-

žeři. Oblečení ukazuje okolí, kdo jsme, jaká je naše pozice, naše zaměstnání“. 

Názory účastnic výzkumu potvrzují, že socioekonomický status je vnímaný jako je-

den z výrazných vnějších faktorů, který ovlivňuje to, jak dotyčné ženy používají módu. 

Móda je tak jedním z faktorů, který je spojený s vyjádřením socioekonomické ve společ-

                                                           
5 Soubor pravidel oblékání. 
6 Neboli vhodně se obléknout vzhledem k dané situaci, udělat dobrý dojem a uspět, např. při pracovním poho-
voru. 
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nosti. Pomocí oděvu se účastnice výzkumu odlišují a distancují od těch, kteří jsou na spole-

čenském žebříčku na vyšších či nižších příčkách a pomocí oděvu demonstrují členství v ur-

čité společenské skupině. Domnívám se, že ve společnosti existuje neustálý rozpor mezi tou-

hou být jedinečný a vyčnívat z davu a na druhé straně se do společnosti zařadit a být součástí 

nějaké sociální skupiny.  

 

4.4.2 Prostředí 

Tato část práce shrnuje další vnější faktory, které byly během rozhovorů zmíněny 

jako významné a ovlivňující způsob, jakým účastnice výzkumu používají módu k vyjádření 

jejich individuality. Mezi tyto faktory patří počasí, finance, sociální skupiny a společenská 

pravidla, jejich blízcí a lidé v jejich okolí. 

Je přirozené, že způsob, jakým se oblékáme je ovlivněn tím, v jaké zeměpisné oblasti 

se nacházíme. V našem podnebném pásmu se střídají čtyři roční období a lidé se oblékají 

dle aktuálního počasí. Katka říká: „V létě člověk nosí šaty a v zimě svetr… Když venku 

mrzne, tak si neobleču šatičky a sandále“. Silvie souhlasí: „Samozřejmě oblečení přizpůso-

buji ročnímu období a počasí“. Julie dodává: „Oblečení plní praktickou funkci a musí být 

funkční… Nepromokavé bundy, funkční oblečení na hory nebo věci na sport. Oblékám se 

podle počasí a toho, aby mi určitý druh oblečení umožnil dobře fungovat“. 

Dále se účastnice výzkumu zmiňovaly o finanční stránce a mluvily o tom, jak souvisí 

dostatek peněz s tím, jak se oblékají. Tento vnější vliv souvisí se zaměstnáním. Lucie říká: 

„Dobře se oblékat stojí nějaké peníze, ale na druhou stranu se můžete obléknout dobře i v 

sekáči… Nemyslím, si že by úplně záleželo na tom, kolik vyděláváte… Nevadí mi nakupo-

vat v řetězcích jako H&M nebo v sekáčích7“. Romana dodává: „Mám ráda designerské 

kousky a ty jsou relativně drahé. Ale raději si pořídím něco originálního, než nosit to, co 

zbytek republiky“. Pavlína říká: „Peníze hrají velkou roli. Chápu, že někdo prostě nemá na 

to, kupovat si nové a drahé oblečení… Dobrý styl, ale nemusí být založen na penězích, je 

to hlavně o osobnosti. Já to mám tak půl na půl, někdy utratím dost za jedno pěkné sako, 

                                                           
7 Second-hand, obchod s již nošeným oblečením. 
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ale klidně nakupuji u levnějších značek“. Julie dodává: „Hodně utrácím za sportovní oble-

čení, to se podle mě vyplatí. Koupit si značkovou bundu, která mi pár let vydrží“. 

Několik účastnic výzkumu zmínilo pohlaví, jako faktor, který ovlivňuje způsob, ja-

kým se oblékají. Většina se shodla na tom, že jako ženy mají větší možnost volby, neboť 

mohou nosit i pánské oblečení (kalhoty) a tak mají větší volnost, než muži. Pavlína říká: „V 

dnešní době to mám jako žena asi jednodušší, můžu nosit sukně i kalhoty, mixovat ženské 

i mužské prvky“. Lucie dodává: „Častěji nosím kalhoty a pánskou módu vůbec… Můžu si 

vybrat, ale muži tenhle výběr nemají“. 

Každá z účastnic výzkumu se zařazuje do nějaké sociální skupiny, která sdílí podobný 

styl oblékání, podobné zájmy a hodnoty. Všechny účastnice vyjádřily potřebu se přidružit, 

být součástí nějaké skupiny. Michel Maffiesoli tvrdí, že dnešní generace je svědkem překo-

návání egocentrismu, který byl dlouhodobě jedním ze základních prvků západních společ-

ností a v dnešní době ustupuje před tzv. moderním tribalismem. Tento nový směr je cha-

rakterizován tendencí splynout a pocity začlenění.  V dnešní postmoderní společnosti máme 

podle Maffiesoliho: „Tendence se znovu sdružovat. Společnost se vyznačuje návratem k 

spřízněnosti a pospolitosti“ (Maffiesoli, 2002:218). Tvrdí, že nezáleží na tom, v jakém pro-

středí tuto kolektivní empatii jedinec prožívá, důležitý je tu pocit kolektivity. „Jde o únik 

směrem k druhému, nevědomá touha tvořit masu, přidružit se k druhým“ (Maffiesoli, 

2002:219). Tvrdí, že individualismus je překonaným symptomem modernity a věk, do kte-

rého vstupujeme je věkem „retribalizace“. S tím souvisí začleňování se do skupin, pocit sdí-

lení, otevírání se druhým, tendence splynout s okolím, kmenově se přidružit. Maffiesoli 

používá termín „nomád“, který se podle něj dokáže pohybovat mezi sociálními skupinami 

a kolektivními identitami. Důsledkem je podle Maffiesoliho nový typ jedince - nomáda, 

který se stává nositelem různých tváří a čerpá výhody z členství v mnoha společenských 

skupinách.  

Maffiesoli hovoří o tom, že v současné společnosti vytváříme svou identitu právě 

prostřednictvím módy. Používáním módy, určitým způsobem oblékání se přihlásíme do 
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určitého kmene, ke komunitě podobně oblečených a smýšlejících lidí. Blízký vztah se vy-

tvoří na bázi vnějšího dojmu a prezentace vlastního vkusu. Lidé sdílejí podobné názory, 

hodnoty, postoje a odlišují se od těch, kteří se oblékají jiným způsobem. Jedinec si tak v 

komunitě uvědomuje svoji jedinečnost, ale současně i silnou sounáležitost s ostatními. Myš-

lenky, názory a hodnoty skupiny jsou vytvářené a deklarované pomocí módy. 

Módu můžeme na jedné straně chápat jako nevinnou formu komunikace a neutrální 

kulturní aktivitu. Na straně druhé můžeme vidět módu jako jev, který určitým způsobem 

znemožňuje komunikaci a bezproblémové soužití lidí. Móda se někdy může stát silou, ide-

ologií, kterou bezhlavě následujeme. V dnešní společnosti se vytváří různé sociální skupiny, 

které se od sebe liší životním stylem, ideologií i módním stylem (Barnard, 2002). Má móda 

moc přerozdělovat jedince do skupin a přiřazujeme jedince do určitých skupin na základě 

jejich oblečení? Lidé určitým způsobem demonstrují svou příslušnost k určitým společen-

ským skupinám a velmi často k tomu používají módu. Simmel potvrzuje tento názor: 

„Móda tak znamená připojení ke stejně postaveným, jednotu okruhu, který je jí charakte-

rizován, a právě tím i uzavření této skupiny vůči těm, kdo stojí níže, jejich určení jako těch, 

kdo k oné skupině nepatří“ (Simmel, 1997:103). Romana souhlasí: „Podle stylu oblékání 

poznáš, kdo patří do jaké skupiny. Manažeři, hipsteři, rockeři… Dneska už je to asi hodně 

rozmělněné, ale móda určitě zařazuje člověka do nějaké skupiny, ve které se lidé oblékají 

podobně a mají podobné názory“. Lucie dodává: „Když se obléknu jako rockerka, tak dávám 

najevo nějaký názor, snažím se zapadnout do skupiny rockerů… Odliším se od ostatním, 

třeba punkerů, tím, jak se obléknu“. Julie dodává: „Lezci se oblékají určitým způsobem, 

nikdo by si neobléknul boty z Tesca… Být lezec znamená obléknout se jako lezec“. 

Dále se ve spojitosti s kulturou objevilo téma společenské etikety a ta má podle účast-

nic výzkumu místo i v moderní společnosti. Petra říká: „Móda je vyjádření společenského 

postoje, plní společenskou roli… V určitých momentech musíme, nebo bychom měli re-

spektovat určitá společenská pravidla a dress code“. Saša souhlasí: „Etiketa je důležitá. Vy-

jadřujeme tak svůj respekt a slušnost… Při pohřbu se oblečeme do černé a vyjádříme tak 

svou úctu zemřelému“. Pavlína dodává: „Během významných společenských událostí svým 
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oblečením vyjadřujeme své postavení a slušnost… Být under dressed8 někdy může být ne-

patřičné, ale někdy to může být bráno až jako urážka“. 

Velmi často během rozhovorů zaznělo, že jsou účastnice výzkumu při výběru oble-

čení ovlivňovány svým nejbližším okolím, rodinou, partnery a přáteli. Lidé v jejich okolí 

jsou dalším vnějším faktorem, který se podílí na tom, jak zúčastněné ženy vnímají a použí-

vají módu. Zítek dodává, že: „Módní proces není myslitelný bez důležité vlastnosti každého 

člověka – tendence napodobovat. Jediná starost napodobujících leží v tom, že musí volit a 

vybírat koho a co imitovat” (Zítek, 1962:42). Petra potvrzuje: „Vliv mých rodičů je neza-

nedbatelný… To, v jakém prostředí a názorech jsem vyrostla, určitě ovlivnilo můj styl“. 

Pavlína dodává: „Moje teta byla trochu šílená, nosila klobouky a spousty barevných ná-

ramků… Jako malá jsem ji zbožňovala a jsem si jistá, že tím ovlivnila to, jak vnímám módu“. 

Silvie říká: „Určitě mě ovlivňuje moje nejbližší okolí, hlavně kamarádky, protože chodíme 

nakupovat spolu a radíme si, co nám sluší apod.“. Světlana říká: „Můj přítel mi často radí s 

tím, co si vzít na sebe. Má dobrý vkus a já si ráda nechám poradit“. Lucie má opačnou 

zkušenost: „S partnerem se skoro nikdy neshodneme na tom, co se nám líbí, jsme hodně 

odlišní“. 

Kromě našeho nejbližšího okolí se ale nechávají ovlivnit i cizími lidmi, jak přiznává 

Pavlína: „Hodně často se inspiruji lidmi kolem sebe, hlavně ráno při cestě do práce. Když 

se mi něco hodně líbí, nemám problém se dotyčné zeptat, kde tu sukni koupila“. Romana 

se přidává: „Určitě mě ovlivňují lidé, které potkávám, když cestuji. Odlišné kultury a módní 

vlivy… Také čtu hodně cizích módních časopisů a blogů, kde hledám inspiraci“. Světlana 

potvrzuje: „Někdy vidím něco pěkného na ženě, kterou náhodně potkám a řeknu si, že by 

mi to také mohlo slušet“. 

Rozhovory ukazují, že existují různé vnější faktory, které ovlivňují to, jak se účastnice 

výzkumu oblékají. Oproti předchozí kapitole (4.3) bylo zjištěno, že to není jenom osobnost 

a jedinečnost jednotlivých žen, co má vliv na to, jakým způsobem používají módu. Nevy-

hnutelně se podřizují i vnějším podmínkám, které jejich osobitost limitují, neboť společnost 

                                                           
8 Být oblečený výrazně hůře vzhledem k situaci či prostředí. 
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a její struktura nutí jedince jednat určitým způsobem. Individuální jednání je tedy také 

ovlivňováno společenskými silami.  V této části byly popsány souvislosti a prostředí, které 

ovlivňují to, jak účastnice výzkumu prožívají zkoumaný jev. Mezi tyto faktory patří socioe-

konomický status, počasí, finance, pohlaví, sociální skupiny a společenská pravidla, blízcí i 

cizí lidé. 

 

4.5 Vyjádření individuality  

Tohoto výzkumu se zúčastnilo 10 žen. Každá z nich byla požádána o kresbu sebe 

sama tak, jak vidí a chápou své typické „já“. Jednotlivé kresby jsou Obrazovou přílohou č. 

1 - 10 této práce, kde je přehled jednotlivých účastnic výzkumu a jejich vlastnoručních 

kreseb – Obrazových popisů. Cílem bylo, aby vizuálně i slovně popsaly své „já“, svou osob-

nost a to, jak si myslí, že v každodenním životě působí na své okolí. Dále každá z účastnic 

výzkumu odpověděla na otázku: „Co je vaše poznávací znamení“? Cílem bylo zjistit, jestli 

existuje něco, co ony samy chápou jako jedinečné pro jejich osobnost. Jejich odpovědi jsou 

také součástí Obrazových příloh této práce. 

 

4.5.1 Obrazový popis 

Každá z účastnic výzkumu vytvořila jiný Obrazový popis a má jiné poznávací zna-

mení. Zdá se to logické, protože bylo zpovídáno 10 různých žen. Bylo překvapující, že každá 

účastnice výzkumu konceptualizovala svoje sebepojetí odlišným a specifickým způsobem. V 

konečném důsledku tak každá ze zúčastněných žen vyjádřila svou jedinečnost. Z tohoto 

důvodu se domnívám, že móda může být jedním ze způsobů, jak zúčastněné ženy vyjadřují 

svoji individualitu, protože každá z nich se vnímá jako odlišná od ostatních a používá módu 

jiným způsobem. Zítek potvrzuje tento názor a říká: „Potřeba odlišovat se je důležitým fak-

torem módního procesu. Sklon k odlišování vyvěrá z touhy po vyniknutí a uznání” (Zítek, 

1962:48). 

Dále, v podkapitole 4.3.5 se většina účastnic výzkumu shodla, že jednou z hlavních 

kategorií módy je kategorie odlišení, tzn. odlišit se od ostatních, být jiná a v tom případě, 
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znovu posílit vnímanou jedinečnost. Jedna z kategorií módy, odlišení, podporuje zjištění, 

že účastnice výzkumu používají módu jako jeden z prostředků k vyjádření své individuality, 

své odlišnosti od okolí. Lipovetsky potvrzuje: „Můžete si dovolit cokoliv, nosit cokoliv… 

Nastal čas módy „na druhou“, móda je personalizovaná” (Lipovetsky, 2007a:239). 

Během rozhovorů samotné účastnice výzkumu zodpověděly otázku, jestli svým ob-

lečením vyjadřují svou individualitu, svoje typické já. Cílem bylo zjistit, jak ony sami pro-

žívají fenomén módy ve vztahu ke své osobě. Otázka byla následující: „Vyjadřujete skrze 

módu to, kdo jste“? Následují jejich odpovědi a jak je vidět, účastnice výzkumu se rozdělily 

na dvě skupiny. První skupina se spíše přiklání k názoru, že móda pro ně není tím nejdůle-

žitějším způsobem k vyjádření jejich individuality. Druhá skupina, naopak, se přiklání k 

názoru, že móda je jedním z důležitých jevů pro vyjádření jejich jedinečnosti. 

Petra říká: „Ne, nemyslím si, že móda by byla tím, co mě dělá jedinečnou… Určitě 

je to více věcí, moje osobnost a chování“. Jana se přidává: „Nepoužívám módu k tomu, 

abych byla nějak více vidět, abych vynikala v davu. Jsem, jaká jsem. Jsem spíše introvert, 

proto se držím spíše při zdi“. Katka dodává: „Móda pro mě není až tak důležitá. Důležité 

je, aby se člověk cítil pohodlně a sám sebou. Svou individualitu módou vyjadřuji někdy, ne 

každý den. Neužívám si úplné vyčnívání z davu a příliš mnoho pozornosti. Nosím jedno-

duché, pohodlné věci a tmavší barvy“. Julie se také přiklání k tomuto názoru: „Spíše ne, jen 

profesně. V práci se snažím oblečením vyjádřit svou profesionalitu a serióznost. V normál-

ním životě pro mě oblečení nehraje až tak důležitou roli. Neřeknu si, tohle nosit nebudu, 

protože to nevyjadřuje moji osobnost“. Saša také patří do první skupiny: „Spíše ne, nejsem 

ráda výrazná. Nemyslím si, že bych byla nějaký módní maniak, který je oblečením posedlý. 

Nosím prostě to, co mám ráda“. 

Lucie má opačný názor: „Móda je pro mě určitě způsob, jak vyčnívat z davu, jak být 

svá. Prostě osobnost (smích). To, co nosím, mě vyjadřuje. Nosím to, co se mi líbí, a ne to, 

co udávají módní trendy“. Romana souhlasí: „Určitě. Oblečení a to, jak se prezentujeme 

navenek, vypovídá o tom, kdo jsme. Říká světu, jak chceme, aby nás vnímal. Jako seriózní 

mladou ženu nebo jako divokou rockerku (smích). Slouží k vyjádření našeho já“. Světlana 
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sdílí tento názor: „Myslím si, že ano. Oblečení je bezpochyby důležitý prvek. Způsob, jakým 

se oblékáme, vyjadřuje to, kdo jsme. Je to trochu děsivá představa, že nás ostatní hodnotí 

na základě toho, jak vypadáme. Ale myslím si, že v dnešní době to tak opravdu je. To co si 

obleču, určitě svým způsobem říká, kdo jsem“. Pavlína je silnou zástupkyní tohoto názoru: 

„Bezpochyby. Oblečení je cesta, jak říci, tohle jsem já. Používám oblečení a doplňky a make 

up k tomu, abych vyjádřila svoje já a svoji kreativitu. Jsem jedinečná (smích) a podle toho 

se oblékám. Každý má svůj styl, ať chce nebo nechce. Každý se obléká nějakým způsobem 

a tak ukazuje to, jaký je“. Silvie souhlasí: „Ano. Oblečení je formující prvek mé osobnosti. 

Nosím to, co mám ráda a tak ostatní vidí, co mám ráda a v důsledku i to, jaká jsem. Nebo 

bych chtěla být. Móda je pro mě vyjádřením osobnosti“. 

Na jedné straně se utvořila skupina, jejímiž zástupkyněmi jsou Petra, Jana, Katka, 

Julie a Saša a tyto účastnice výzkumu nepovažují módu za důležitý prvek vyjadřující jejich 

individualitu. Druhá skupina, jejímiž zástupkyněmi jsou Lucie, Romana, Světlana, Pavlína 

a Silvie, má názor opačný.  Tato skupina potvrzuje to, že móda je pro ně důležitým fakto-

rem, který používají k vyjádření své jedinečnosti. Simmel (1997:117) říká: „Móda jim v 

nejšťastnější podobě nabízí právě tuto kombinaci: na jedné straně oblast všeobecného na-

podobení, možnost plout v nejširším sociálním proudu, zbavení individua odpovědnosti za 

jeho vkus a jednání – na druhé straně ale vyniknutí, zdůraznění, individuální okrášlení 

osobnosti“. 

 

4.5.2 Individuální sdělení  

V kapitole 2. 1 bylo ukázáno, že móda je jedním z prostředků komunikace. „Náš šat 

mluví řečí všem srozumitelnou, mnoho prozrazuje, ještě více naznačuje, je bezprostředně 

přesvědčivý a nepotřebuje tlumočníka“ (Zítek, 1962:9). Domnívám se, že způsobem, jakým 

se oblékáme, jak se prezentujeme, vysíláme do svého okolí určitou zprávu a komunikujeme 

s ním. Všem účastnicím výzkumu byla položena následující otázka: „Komunikujete se svým 

okolím prostřednictvím módy? Co sdělujete?“ Cílem bylo ověřit názor, zda zúčastněné ženy 

prostřednictvím módy komunikují s okolním světem a jedinci v něm. Je způsob, jakým se 
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oblékají cestou, jak sdělují něco o sobě? 

Petra odpovídá: „Říkám světu, jsem business lady“. 

Jana říká: „Nemyslím si, že bych do světa nahlas křičela, kdo jsem. Jsem plachá 

holka, moc toho nenamluvím, ale to, jak vypadám to nejspíše potvrzuje i beze slov“. 

Lucie se smíchem odpovídá: „Křičím do světa, že miluju barvy a barevné oblečení“. 

Romana říká: „Myslím si, že toho asi tímhle způsobem říkám více, než bych chtěla. 

Jakou mám náladu, jaké mám ráda barvy, materiály. Taky tím ukazuji, jestli jsem schopná 

se vhodně obléknout pro určitou příležitost“. 

Katka odpovídá: „Móda mě až tak nebere a možná zrovna tohle sděluji světu 

(smích)… Nesleduji módní trendy, hlavní je pro mě pohodlí“. 

Světlana: „Oblečení je způsob komunikace. Říkám světu, jaká jsem a co se mi líbí, 

to znamená pěkné, ženské oblečení… Oblečení za nás mluví beze slov“. 

Julie poznamenává: „V mém zaměstnání je důležitý první dojem a ten z velké části 

závisí na oblečení. Určitě je to způsob komunikace. Ať chceme nebo nechceme, oblečení 

toho o nás dost vypovídá“. 

Saša trochu váhá: „Asi ano, ne úmyslně. Prostě nosím to, co mám ráda. Těžko říct, 

co tím říkám o sobě. Asi to, co mám ráda? (smích). Taky záleží na tom, jak mě moje okolí 

vnímá.“. 

Pavlína: „Bezpochyby. Oblečení je důležitý komunikační prvek, který nám pomáhá 

říkat ostatním lidem, kdo jsme, co se nám líbí, do jaké společenské skupiny patříme nebo 

chceme patřit… Pomocí módy říkám světu, že se ráda pěkně oblékám, že mám ráda barvy, 

že mě baví sledovat módní trendy“. 

Silvie odpovídá: „Určitě používám oblečení k vyjádření své osobnosti a tak ji ukazuji 

i svému okolí. Móda je pro mě forma komunikace s okolím. To co nosím, vyjadřuje mé 

pocity a osobnost… Říkám, jak se cítím, jakou mám náladu, co se mi líbí, jaké mám ráda 

barvy“.  

Ačkoliv polovina účastnic výzkumu (Viz Podkapitola 4.5.1) nepotvrdila, že móda je 

pro ně způsobem, jak vyjadřují svoji individualitu, všechny přiznávají, že pomocí módy 
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nějakým způsobem komunikují s okolním světem. Jejich odpovědi to potvrzují. Domnívám 

se, že téma komunikace je velmi úzce spojeno s tématem individuality, protože každá ze 

zúčastněných žen sděluje světu něco jiného, něco individuálního. Sdělují světu něco o sobě. 

Beze slov, pomocí módy, pomocí toho, jakým způsobem se oblékají. Dále, obrazový popis 

a poznávací znamení (Viz Obrazová příloha), kategorie nazvaná „odlišnost“ (Viz Podkapi-

tola 4.3.5) a individuální odpovědi zúčastněných žen (Viz Podkapitola 4.5.2) potvrzují, že 

móda může být chápána jako prostředek k vyjadřování individuality zúčastněných žen.  
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Kapitola 5 

Shrnutí 
 

V této kapitole je shrnuto, co a jak účastnice výzkumu prožívají ve vztahu k feno-

ménu módy a jaký vliv má móda na vyjádření jejich individuality. Zaprvé jde o popis zkou-

maného jevu, toho, co účastnice výzkumu prožívají v souvislosti se zkoumaným jevem (tex-

tuální popis). Následuje popis kontextu vzniku zkoumaného jevu. Jsou to souvislosti a pro-

středí, které ovlivňují to, jak účastnice prožívají zkoumaný jev (strukturální popis). Slouče-

ním těchto dvou popisů vznikla esence zkoumaného jevu, což je detailní popis společné 

zkušenosti zkoumaného jevu, prožitého jednotlivými účastnicemi výzkumu. Esence je jádro 

prožité zkušenosti, která je společná všem účastnicím výzkumu. 

 

5.1 Prožitá zkušenost 

Tato část práce popisuje, co účastnice výzkumu prožívají ve vztahu k módě - textu-

ální popis prožité zkušenosti. Fenomenologický výzkum si klade za cíl popsat prožitou zku-

šenost jedince, to, jak on sám prožívá svou zkušenost se zkoumaným jevem. Jak tedy účast-

nice výzkumu popisují svou prožitou zkušenost, to, co prožívají ve vztahu k módě? Během 

výzkumu se vynořilo pět základních kategorií módy, pět způsobů, jak zúčastněné ženy pro-

žívají a používají módu k vyjádření svého já, pět cest, jak sdělují světu něco o sobě. Tyto 

kategorie byly nazvány: hravost, ženskost, přitažlivost, touha vypadat lépe a odlišnost. 

První kategorie nazvaná hravost, vyjadřuje touhu účastnic výzkumu si hrát a bavit 

se. Zúčastněné ženy tak sdělují, že si chtějí užívat život, nosit různé masky a převleky a měnit 

se, podle nálady a situace. Říkají, že si chtějí bezstarostně a radostně hrát. Módu tak prožívají 

jako prostředek ke hře. 

Ženskost, druhá kategorie, vyjadřuje touhu být ženou krásnou, něžnou a jemnou. 

Účastnice výzkumu tak sdělují, že ženskost je neoddělitelnou součástí jejich života. Zúčast-

něné ženy chtějí být ženami v tomto smyslu. Módu tak prožívají jako způsob zdůraznění 
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ženskosti, jako tohoto jejich specifického konceptu. 

Následuje třetí kategorie, přitažlivost, navazuje na funkci předchozí a vyjadřuje 

touhu účastnic výzkumu být přitažlivé, žádoucí a sexy. Dotyčné ženy sdělují, že jsou si vě-

domy své sexuality. Módu tak prožívají jako prostředek k podtržení své tělesnosti. 

Čtvrtá kategorie, nazvaná touha vypadat lépe vyjadřuje to, že účastnice výzkumu 

chtějí na svém zevnějšku pracovat a sdělují tak, že jim záleží na jejich vzhledu. Prožívají 

módu jako cestu ke zlepšení svého vzhledu. 

Poslední, pátá kategorie, nazvaná odlišnost, vyjadřuje touhu účastnic výzkumu být 

odlišná, být svá, být jiná, než okolí. Sdělují, že nechtějí splynout s davem. Zúčastněné ženy 

prožívají módu jako způsob, jak dosáhnout této odlišnosti. 

V této části práce je popsáno, co účastnice výzkumu prožívají ve vztahu k módě a 

jak ji používají k vyjádření své osobnosti. Bylo zjištěno, že móda je pro účastnice výzkumu 

prostředkem ke hře, k zdůraznění ženskosti a tělesnosti, ke zlepšení vzhledu a k odlišnosti. 

Výsledky této části práce zdůrazňují svobodné individuální jednání žen a ukazuje účastnice 

výzkumu jako aktivní aktéry, kteří vytváří společenskou realitu svým jednáním na základě 

toho, jak interpretují svět kolem sebe a jaký význam přisuzují svému jednání.  

 

5.2 Kontext prožívání 

V této části práce je popsáno, jak účastnice výzkumu prožívají módu, byl vytvořen 

strukturální popis vzniku prožité zkušenosti neboli kontext této zkušenosti. Během vý-

zkumu bylo zjištěno, že prožívanou, individuální zkušenost účastnic výzkumu s módou 

ovlivňují vnější podmínky. Mezi tyto faktory patří socioekonomický status, vliv sociálních 

skupin a pravidla společnosti, počasí, pohlaví, vliv blízkých i cizích lidí.  

Účastnice výzkumu prožívají svou zkušenost s módou jako hru, ale musí hrát podle 

daných pravidel. Stejně tak mají možnost pomocí módy vyjadřovat svou ženskost a sexua-

litu, ale musí respektovat vnější podmínky a reflektovat vhodnost svého jednání. Účastnice 

výzkumu mohou pracovat na vylepšování svého vzhledu, ale existují limity, které jejich jed-

nání omezují. Dále se účastnice výzkumu mohou odlišovat a vyjadřovat svou individualitu, 
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ale musí respektovat společenské prostředí, ve kterém se nachází.  

V předchozí části práce bylo zjištěno, že existuje pět způsobů, jak účastnice výzkumu 

prožívají a používají módu k vyjádření svého já. V této části práce bylo ukázáno, že tato 

jejich prožitá zkušenost je omezovaná vnějšími podmínkami. Individuální jednání zúčast-

něných žen je tak ovlivňováno společenskými silami, které na ně působí. 

 

5.3 Esence  

Během tohoto výzkumu bylo zjištěno, že účastnice výzkumu používají módu jako 

jeden z prostředků k vyjádření své individuality a komunikaci se svým okolím. Sdělují světu, 

že móda pro ně plní pět významů - hravost, ženskost, přitažlivost, touhu vypadat lépe a 

odlišnost. Zúčastněné ženy prožívají módu jako prostředek ke hře, zdůraznění ženskosti a 

podtržení tělesnosti, jako cestu k vylepšení svého vzhledu a dosáhnutí odlišnosti. Zároveň 

společnost jejich individualitu ovlivňuje tím, že vytváří pravidla a limity, které omezují je-

jich prožívání jevu módy, jako prostředku k vyjádření osobitého já. Mezi hlavní vnější pod-

mínky, limitující individuální prožívání dotyčných žen patří socioekonomický status, vliv 

sociálních skupin a pravidla společnosti, počasí, pohlaví, vliv blízkých i cizích lidí. Na jedné 

straně stojí účastnice výzkumu, jako individuální bytost, osobitý aktér prožívající svou jedi-

nečnou zkušenost. Na straně druhé je její jednání, její prožívaná zkušenost omezována vněj-

šími faktory, podmínkami, pravidly a limity. 
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Kapitola 6 

Závěr 

 

Hlavním cílem této práce bylo analyzovat, jaké významy zúčastněné ženy v dnešní 

společnosti připisují módě a jestli a jak tyto ženy používají módu k tomu, aby sdělily světu, 

kdo jsou, aby vyjádřily svou individualitu. Význam módy v každodenním životě žen a jejich 

individuální prožitá zkušenost s tímto fenoménem je centrálním tématem této práce.  

Výsledky ukazují, že móda může být jedním z prostředků používaných účastnicemi 

výzkumu k vyjádření jejich individuality a jedním z médií, zprostředkovacích kanálů, skrze 

který komunikují se svým okolím. Zúčastněné ženy prožívají módu jako prostředek ke hře, 

zdůraznění ženskosti a podtržení tělesnosti, jako cestu k vylepšení svého vzhledu a dosáhnutí 

odlišnosti. Na druhé straně se ukazuje, že společnost jejich svobodné jednání ovlivňuje tím, 

že vytváří pravidla a limity, které omezují prožívání zkoumaného jevu módy. Účastnice vý-

zkumu je individuální bytost prožívající svou jedinečnou zkušenost, ale její jednání, její 

prožívaná zkušenost je omezována vnějšími faktory. 

Polovina účastnic výzkumu (Viz Podkapitola 4.5.1) nepotvrdila, že móda je pro ně 

způsobem, jak vyjadřují svoji individualitu. Na druhé straně všechny zúčastněné ženy říkají, 

že pomocí módy nějakým způsobem komunikují a sdělují něco individuálního okolnímu 

světu. Obrazový popis a poznávací znamení (Viz Obrazová příloha), kategorie nazvaná „od-

lišnost“ (Viz Podkapitola 4.3.5) a individuální odpovědi zúčastněných žen (Viz Podkapitola 

4.5.2) potvrzují, že móda může být chápána jako prostředek k vyjadřování individuality 

zúčastněných žen. 

Tarde vidí módu jako prostředek nápodoby, Veblen jako způsob, jak komunikovat 

svou prestiž, spotřebu a zahálku, Simmel chápe módu jako cestu k odlišování tříd, Baudril-

lard jako prostředek k udržení společenské hierarchie a získávání prestiže a Bourdieu vidí 

módu jako prostředek nápodoby a interpretuje ji ve vztahu ke kulturnímu vkusu a třídnímu 
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boji. Klasická sociologie módy a někteří moderní sociologové mluví o módě jako prostředku 

nápodoby, odlišování tříd, zvyšování prestiže elit, udržení sociálního statusu – móda podle 

nich diferencuje a utlačuje. Kladou důraz na společnost a její strukturu, která má moc při-

nutit jedince jednat určitým způsobem. Individuální jednání je tak důsledkem sil, kterými 

společnost na lidské jedince působí.  

Výsledky této práce jsou v rozporu s těmito koncepty a spíše ukazují na to, že zú-

častněné ženy mohou používat módu k vyjádření své individuality a komunikaci se svým 

okolím. Móda v jejich vnímání, uvažování a jednání nemá primárně omezující charakter, 

není procesem hierarchizace nebo prostředkem nápodoby. Názory účastnic výzkumu po-

tvrzují, že móda je chápána jako „pozitivní“ fenomén, jako způsob, jak vyjádřit jejich osob-

nost, jako cesta extenze jejich osobnosti směrem k ostatní aktérům ve společnosti. Teore-

tická východiska Gillese Lipovetského, jehož konceptuální uchopení módy stojí v opozici k 

názorům klasických sociologů, jsou částečně potvrzena názory účastnic tohoto výzkumu. 

Lipovetsky klade důraz na roli moderních kulturních hodnot, především na novost, změnu 

a vyjádření individuality jedince. Zastává individualistické stanovisko a klade důraz na svo-

bodné individuální jednání lidských jedinců a chápe jedince jako aktéra, který vytváří spo-

lečenskou realitu svým jednáním. Domnívám se, že teorie klasických sociologů nedokáží 

plně popsat a vysvětlit prožívání zkoumaného fenoménu módy v moderní společnosti. Zde 

je vidět historický vývoj názorů sociologů na studium fenoménu módy, který šel ruku v ruce 

s historickým vývojem společnosti a přechodem od tradiční k moderní společnosti. 

Další z moderních sociologů, Yunia Kawamura také navrhuje, že móda už není po-

užívána jako cesta k odlišení různých tříd a jako prostředek boje mezi ovládající a ovládanou 

třídou. Naopak chápe módu jako snahu o vyjádření vlastní individuality a její vznik byl 

podmíněn snahou o osobitost, uznáním práva na vlastní jedinečnost. Podle Kawamury se 

jedinec touží odlišit od ostatních a být výjimečný a tento proces odlišování a srovnávání 

přináší silnější pocit vlastní jedinečnosti a pomáhá vytvářet pozitivní obraz sebe sama. Avšak 

na rozdíl od Lipovetského klade důraz na sociální povahu módy a domnívá se, že instituce 
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poskytují elitám prostředky a prostředí, díky kterým mohou používat svou moc k ovlivňo-

vání a kontrolování jedinců a celé společnosti. 

Účastnice výzkumu je osobitý aktér, prožívá svou zkušenost se zkoumaným jevem 

tak, jak si přeje, vyjadřuje svou individualitu a sděluje světu, že móda pro ni má určité vý-

znamy, které byly shrnuty do pěti základních kategorií. Na druhé straně si je vědoma toho, 

že její jednání není naprosto svobodné, neboť ji obklopuje společnost se svými pravidly a 

omezeními, které limitují její jednání. Objevují se zde obě strany duality jedinec-struktura, 

neboť jednání je charakterizováno jako subjektivní stránka sociální reality a je spojována s 

jedinci, jejich individuálním jednáním. Struktura je na druhé straně charakterizována jak 

objektivní stránka, která je spojována se sociálními strukturami, které limitují jedince a jeho 

jednání. Ve výsledku je tedy móda prostředkem k vyjádření individuality žen, ale stejně tak 

musí být brán v potaz vliv společnosti. Domnívám se, že výsledky tohoto výzkumu ukazují, 

že společnost nemůže existovat bez jedinců a zároveň jedinci nemohou existovat mimo spo-

lečnost.  

Výzkum ukazuje, že účastnice sdílejí podobné názory, určitým způsobem se kolek-

tivně odlišují a ve výsledku je možné, že zastupují určitou výjimečnou nebo specifickou 

společenskou skupinu. Podle Bourdieuovy sociální teorie, mohou sdílet nějaký společný 

habitus - soubor objektivních sociálních podmínek a dispozic, které organizují jejich vní-

mání světa a mají vliv na jejich jednání. Zúčastněné ženy si mohly osvojit podobné praktiky, 

vkus a záliby, které odpovídají jejich sociálnímu postavení, a svým jednáním zpětně repro-

dukují společenské podmínky, ve kterých žijí. Podobný habitus si mohly osvojit během 

socializace, zcela nevědomě v důsledku toho, jakým společenským vlivům a institucím byly 

vystaveny. Jednání každé ze zúčastněných žen je společensky predeterminováno, a proto 

zcela není svobodné. Účastnice výzkumu jsou aktéři, jednající svobodně, ale jejich schop-

nost jednat je ovlivňována společností, ve které žijí. 

Účastnice výzkumu sdílejí velmi podobné sociální konstrukty vztahující se ke kate-

goriím módy, což naznačuje to, že mohou mít podobný habitus, a jejich jednání, vkus a 

názory jsou predeterminovány společenskými strukturami, ve kterých žijí. Domnívám se, 
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že bych na tomto místě měla okomentovat fakt, že výsledky tohoto výzkumu a názory žen 

na módu částečně rezonují s mými vlastními názory, které jsem před samotným výzkumem 

„uzávorkovala“ (Viz Kapitola 4.2). V návaznosti na Bourdieuovu sociální teorii a koncepci 

habitu by se mohlo argumentovat, že stejně jako účastnice výzkumu i výzkumník samotný 

mohou sdílet podobný habitus. Avšak prvotní zjištění tomu nenasvědčují, jelikož socioeko-

nomický status účastnic výzkumu, společenské podmínky a prostředí, ve kterém žijí, se liší 

a jejich pozice v sociálním poli jsou dosti různé. Zde vidím prostor pro možný další výzkum, 

který by mohl zodpovědět otázku, zda zúčastněné ženy sdílejí společný habitus, a to může 

být důvodem, proč se jejich vnímání módy v mnoha ohledech podobá. 
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