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Příloha č. 1 - Informovaný souhlas 

 

ŽÁDOST O ÚČAST NA VÝZKUMU A INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

Název výzkumu: Význam módy jako prostředku k vyjádření ženské individuality 

 

Milá účastnice výzkumu, 

 

jmenuji se Michaela Bílková Černá, jsem studentkou Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy, oboru Historická sociologie a tímto způsobem si Vás dovoluji oslovit s 

nabídkou účasti ve výzkumu zaměřeném na módu a její využití ženami jako prostředku 

k vyjádření jejich individuality. Zajímá mě, jestli a jak ženy používají módu k tomu, aby 

definovaly to, kdo jsou, aby vyjádřily svou individualitu. Hlavním cílem tohoto výzkumu 

je popsat, jak ženy prostřednictvím módy komunikují se svým okolím. 

Následující informace také slouží k tomu, abyste si mohla rozmyslet, jestli se budete 

chtít tohoto výzkumu účastnit. Chtěla bych, abyste si byla vědoma Vašeho práva se tohoto 

výzkumu nezúčastnit nebo Vaši účast kdykoliv během výzkumu zrušit bez jakéhokoliv 

dopadu na Vaše práva nebo vztah k mé osobě, popř. k instituci Karlovy univerzity. 

Informace, které mezitím předáte výzkumníkovi, budou smazány. 

Data pro tento výzkum budou sbírána pomocí anonymizovaných rozhovorů s 

účastnicemi výzkumu. Rozhovor bude probíhat na Vámi zvoleném místě a povedu ho s 

Vámi já osobně. Rozhovory budou nahrávány na diktafon a později přepsány. Délka 

jednoho rozhovoru by neměla překročit 45 minut. 

Dále budete, jako účastnice výzkumu požádána, abyste nakreslila sama sebe (celou 

postavu) a doplnila svoji kresbu komentářem. Kresba by měla odpovídat situaci, jako byste 

chtěla někomu ukázat své typické „já“. 

Prosím, neváhejte se kdykoliv před, během i po výzkumu zeptat na to, co Vás zajímá. 

Poznatky a výsledky z výzkumu Vám budou k dispozici. Vaše jméno nebude žádným 
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způsobem zveřejněno v žádné části výzkumu, ani ve zpracované diplomové práci - Vaše 

účast v tomto výzkumu je zcela anonymní. Tento výzkum Vám nepřináší žádná rizika. 

Výzkumnice se zavazuje dodržovat etické zásady a chránit důvěrné a osobní 

informace poskytnuté účastnicemi výzkumu podle příslušných zákonů a etického kodexu. 

Vztahy mezi účastnicemi výzkumu a výzkumníkem jsou založeny na profesionální úrovni s 

možností kdykoliv ukončit spolupráci a odstoupit od účasti na výzkumu, a to i bez udání 

důvodu. 

Prosím podepište tento informovaný souhlas a potvrďte tak, že jste byla seznámena 

s cílem tohoto výzkumu a se všemi fakty týkajícími se účasti na tomto výzkumu. 

Tento souhlas je vyhotoven ve dvou kopiích, jednu si ponechte pro svou potřebu. 

 

 

Jméno účastnice výzkumu: 

 

Podpis účastnice výzkumu: 

 

V..........................dne....................... 

 

 

Michaela Bílková Černá 

FHS UK, Historická sociologie 
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Příloha č. 2 - Protokol rozhovoru 

 

PROTOKOL ROZHOVORU 

  

Název výzkumu: Význam módy jako prostředku k vyjádření ženské individuality 

 

Datum a čas: 

Místo: 

Účastnice: 

Věk: 

 

Souhlas s výzkumem (zopakovat, podepsat) 

 

Otázky: 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

Rozloučení, poděkování, ujištění o anonymitě, prostor na de-briefing. 
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Obrazové přílohy 

Obrazová příloha č. 1: Petra 

Obrazová příloha č. 2: Jana 

Obrazová příloha č. 3: Lucie 

Obrazová příloha č. 4: Romana 

Obrazová příloha č. 5: Katka 

Obrazová příloha č. 6: Světlana 

Obrazová příloha č. 7: Julie 

Obrazová příloha č. 8: Saša 

Obrazová příloha č. 9: Pavlína 

Obrazová příloha č. 10: Silvie 

Obrazová příloha č. 11: Michaela 
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Obrazová příloha č. 1 - Petra   Obrazová příloha č. 2 - Jana 

 

                          
 

1. Petra říká: „Preferuji business styl, spíše šaty, než kostýmky. Mám ráda upnutější 

oblečení a pěkné boty, většinou na podpatku. Na obrázku mám drdol a moje oblíbené 

šperky. Tvář jsem nekreslila, ale většinou nosím alespoň lehký make up“. 

Poznávací znamení: „Nevím, v tuhle chvíli mě nic nenapadá. Možná snad to, že 

vždycky nosím vyčesané vlasy do nějakého drdolu. Velmi málo často nosím vlasy 

rozpuštěné“, říká Petra. 

 

2. Jana popisuje svůj obrázek následovně: „Jsem takové plaché děvče, přirozená, na 

nic si nehraju. Nosím to, co se mi líbí, ale nemyslím si, že bych měla nějak vyhraněný styl. 

Preferuji pohodlné oblečení, občas více sportovní. Džíny, tričko a nějaký svetr. Obrázek je 

hodně jednoduchý, jako jsem já“. 

Poznávací znamení: „Jednoduchost“, říká Jana. 
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Obrazová příloha č. 3 - Lucie  Obrazová příloha č. 4 - Romana 

 

                                  
 

3. Lucie vypráví: „Jsem svá, takhle bych vypadala jako animovaná karikatura (smích). 

Jak jsem už říkala, mám ráda výrazné barvy, šaty, ženské oblečení. Na obrázku nemám žádné 

šperky, ale vždycky nosím hodinky a nějaký větší a výraznější šperk“. 

Poznávací znamení: Lucie odpovídá: „Moje brýle. Mám několik párů, ale všechny 

jsou trošku střelené (smích)“. 

 

4. Romana popisuje: „Vlasy jako jedna z hezčích věcí. Výraznější nos a ústa - to zas 

ráda nemám, ale asi je to výraznější prvek, díky kterému mě lidi odlišují. Neumím moc 

kreslit, oblečení jsem trochu odflákla (smích). Obyčejně nosím jednoduché, ale něčím 

zajímavé věci. Třeba zajímavě střiženou košili nebo sako“. 

Poznávací znamení: „Určitě moje vlasy, výrazné rysy v obličeji… Nikdy nesundávám 

jeden řetízek, dostala jsem ho od babičky, když jsem se narodila a nosím ho od té doby, co 

si pamatuju“, říká Romana. 
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Obrazová příloha č. 5 - Katka  Obrazová příloha č. 6 – Světlana 

 

                        
 

5. Kateřina říká: „Nakreslila jsem se v halence a elegantních kalhotách. Nosím spíše 

kratší vlasy a make up spíše neviditelný, maximálně řasenku“. 

Poznávací znamení: „Nic mě nenapadá… Už vím, velmi často nosím trochu bláznivé 

a zajímavé ponožky (smích)“.  

 

6. Světlana popisuje: „Svoji postavu bych popsala jako velmi ženskou, oblé tvary, 

boky a větší zadeček. Baví mě bavlněné materiály a dobře se cítím v oblečení, které zakrývá 

zadeček  - delší svetry a trika, šaty nad kolena. Na obrázku mám na sobě sukni a oblíbenou 

koženou bundu. Mám ráda pohodlí, ale zase chci vypadat pěkně“. 

Poznávací znamení: „Můj zadek (hlasitý smích)… Kromě toho asi nošení sukní a 

náušnic. Ráda nosím náušnice každý den jiné“. 

 

 



19 
 

Obrazová příloha č. 7 - Julie   Obrazová příloha č. 8 - Saša 

 

                       
 

7. Julie popisuje: „Mám tu dobře padnoucí kostýmek, sukni a sako, business styl. 

Preferuji spíše decentní odstíny, nic výrazného. Dobrý sestřih, jednoduchý účes a jemný 

make up“. 

Poznávací znamení: „Myslím si, že asi nošení kostýmků i ve volném čase. Ráda 

kombinuji sáčka s džínami nebo naopak elegantní kalhoty s obyčejnými tričky“. 

 

8. Saša říká: „Na obrázku jsem já, můj typický střapatý sportovní účes a výrazné 

šperky. Nosím bavlněná trička a mikiny, nejraději světlejších barev. Džíny, které musí být 

pohodlné a dobře padnoucí“. 

Poznávací znamení: „Myslím si, že můj účes, určitě. A pak šperky, ráda je vyrábím a 

také kupuji zajímavé šperky, které nemá každý“. 
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Obrazová příloha č. 9 – Pavlína   Obrazová příloha č. 10 - Silvie 

 

             

 

9. Pavlína říká: „Nakreslila jsem se v přiléhavých šatech, určitě barevných. Na 

obrázku mám podpatky a svoje oblíbené náušnice. Vlasy mám obvykle rozpuštěné a 

namalované rty“. 

Poznávací znamení: „Barevné rtěnky“, bez váhání říká Pavlína. 

 

10. Silvie říká: „Tohle jsem já. Neumím moc dobře kreslit (smích). Mám na sobě 

hedvábnou sukni s potiskem, hodně barevnou, kterou jsem si koupila ve Francii. A hezký, 

jednobarevný top. Make up nosím docela výraznější, barevné linky a občas i rty“. 

Poznávací znamení: „Extravagance, barevné a netypické věci“, říká Silvie. 
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Obrazová příloha č. 11 - Michaela 

 

          

 

Obrázek zachycuje pro mě několik typických znaků. Prvním z nich je make-up, 

velmi často nosím barevné rty, zdůrazňuji pěkné rysy tváře. Napadají mě slova jako svěžest, 

barvy, krása. Dále jsou pro mě typické rozpuštěné, dlouhé vlasy, které chápu jako ženský 

znak. Na obrázku jsou vidět moje oblíbené náušnice, které jsou pro mě znovu znakem 

jemnosti a vyjadřují touhu po ozdobení se, podtrhují krásu. Dále jsem se nakreslila v tričku 

a v sukni, kalhoty nosím zřídka. Prezentuji se jako žena, mladá a hezká.  

Nepovažuji se za typicky krásnou ženu, ale snažím se podtrhnout to, co si myslím, 

že je na mě krásné, například pěkné vlasy. Myslím si, že jsem výstřednější, než moje okolí. 

Mám ráda barevné oblečení, nosím výrazné rtěnky. Chci být vidět, odlišit se od okolí.  

 


