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Abstrakt
Ve své bakalářské práci na téma Sociální život luxusního zboží s klientem se zabývám
otázkou vztahu mezi věcí prodeje a zákazníkem. Předmětem studie byla pro účely této
práce vybrána luxusní kabelka značky Louis Vuitton. Luxusní zboží představuje distinkci,
která dokáže vytvářet hranici mezi lidmi a jejich sociálními skupinami. V empirické části
této práce byla provedena analýza rozhovorů s majitelkami těchto ikonických luxusních
kabelek.

Abstract
In my bachelor thesis on the topic of "The social life of luxury product with the client",
I deal with the issue of the relationship between the product and the client. For this work a
luxury Louis Vuitton handbag was selected. Luxury products represent a distinction that
can create a border between people and their social groups. In the empirical part of this
work an analysis of the interviews with the owners of these iconic luxury handbags were
conducted.

Klíčová slova
Luxus, luxusní zboží, kabelka, material culture, Louis Vuitton,

ÚVOD
Od dětství jsem toužila stát se součástí luxusní módní značky. Když jsem dostala
příležitost pracovat v butiku s luxusním zbožím v Praze na Pařížské ulici, neváhala jsem.
Již druhým rokem pracuji pro značku Louis Vuitton, jednu z nejluxusnějších a
nejelegantnějších značek světa, která je spjata s image luxusu, bohatství a módy. Tato
práce mi dovolila nahlédnout do luxusního světa z jiné strany, z jaké ho většina klientů
nevidí. Tématem této bakalářské práce je sociální život luxusního zboží s klientem, tedy
sociální život luxusního zboží od okamžiku, kdy vstoupí do života svého majitele. Ve své
práci se budu snažit rozklíčovat, proč zboží značky Louis Vuitton přitahuje klienty, jaké
chování si tato ikonická značka luxusního zboží vynucuje ze strany svých majitelů a jak
dále působí na jejich jednání, uvažování a chápání nebo pojetí sebe sama. V rámci práce
budu tedy řešit otázku vztahu mezi věcí prodeje a zákazníkem, klientem, resp. majitelem.
Bakalářská práce má dvě části, teoretickou část a empirickou část. V první části
práce se zabývám teoreticko-metodologickým přístupem materiál culture a tématem
sociálního života věcí, otázkou spotřební kultury a zejména pak luxusním zbožím,
vysvětlím jeho psychologickou i sociální stránku, vnímání kvality výjimečnosti a krásy.
Představím příběh značky Louis Vuitton, v současné době nejdražší značku luxusního
zboží v módním průmyslu.
Chování spotřebitelů dnešní společnosti můžeme posuzovat jako nástroj sociální
diverzifikace, který podle míry spotřeby hierarchicky rozděluje naší společnost. Na
základě rešerše dostupné literatury poukážeme na posuzování rozdělení společnosti
pomocí různých přístupů ke spotřebovávání statků, které nejsou výdobytkem moderní
post-industriální společnosti, ale objevují se již dříve.
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1 TEORETICKÁ ČÁST
Na základě literární rešerše dostupné odborné české i zahraniční literatury vznikla
teoretická část této práce. Je propojena s mým porozuměním textů a předpokládá klíčové
teze, které byly během zpracování této literatury vyvozeny. Teoretická část je důležitá pro
následné vypracování praktické části, ve které byly získané znalosti využity.
1.1 Material culture a sociální život věcí
Material culture je fyzický aspekt kultury ve věcech a v architektuře, které lidstvo
obklopuje. Zahrnuje užívání, spotřebu, vývoj a obchodování s věcmi, chování, normy,
které tyto věci vytvářejí nebo jsou jejich součástí. Všechno počínaje budovami, přes
architektonické prvky, knihy, šperky nebo zubní kartáčky můžeme považovat za material
culture. Material culture řeší vztahy mezi lidmi a jejich věcmi. Kopytoff tvrdí, že aby
mohli historici pochopit hodnotu věcí, musí zkoumat jejich biografii, výrobu i okamžiky
výměny. Kopytoff začal zkoumat komodifikaci, jedné z nejkomplexnějších věcí:
komodifikaci otroka. Otroci jsou sice osobami, ale zároveň vystupují jako věci a komodity.
Po získání otroka jeho majitelem tento ztrácí svůj komoditní stav, když se snaží žít jako
člověk. Přesto je otrok vždy potenciální komoditou, protože má potenciální směnnou
hodnotu, kterou lze realizovat prodejem. Život otroka vykazuje proces komodifikace,
dekomodifikace, kterou označuje jako singularizaci (jedinečnost až výjimečnost) 1 a
renovaci. Tento proces není pro otroky specifický jako osoby/věci, ale jedná se o obecný
popis věcí. Proto Kopytoff vyzývá historiky, aby prozkoumali kulturní biografii věcí, aby
porozuměli jejich procesům komodifikace a singularizace. 2
Komodifikace znamená, že zákazník pohlíží na věc prostřednictvím její užitné
hodnoty a nebere do úvahy při rozhodování o nákupu další faktory (například preference
sociálního okolí), ale řídí se jediným parametrem

a to je cenou věci. Následkem

komodifikace je pokles od sebe odlišitelných výrobků na trhu v konkrétní sortimentní
třídě.3

1

OLŠOVSKÝ, Jiří. Slovník filozofických pojmů současnosti. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3613-6.

2
2

KOPYTOFF, Igor. The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process. In APPADURAI,
KOPYTOFF, Igor. The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process. In APPADURAI,

Arjun (ed.). The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge – New York:
Cambridge University Press, 1986, s. 64-91.
3

SYNEK, Miroslav, KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Podniková ekonomika. 5. přepracované a doplněné
vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, ISBN 978-80-7400-336-3.
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Biografie věcí mohou mít různé formy a různé přístupy. Další způsob, kde mohou
věci držet smysl a hodnotu, je tím, že je nosičem komunikace mezi lidmi, stejně jako jiné
formy komunikace, jako je řeč, dotyk nebo gesta. Věci mohou zprostředkovat zprávu
napříč časem, prostorem nebo mezi lidmi, kteří nejsou současně přítomni. Umělecké dílo
může například přenášet zprávu od tvůrce k divákovi a sdílet tak obraz, pocit či zážitek. 4
Kopytoff tvrdí, že singularizace je důležitým aspektem pro výměnu komodit. Nebo
také můžeme říci, že singularizare vytváří výměnnou hodnotu věci. Existence výměnného
systému dělá výrobní proces vzdálený a maskuje tak skutečnou hodnotu věci. To
zapříčiňuje, že je věc nebo komodita společensky vybavena jakousi mocí, která nesouvisí
s její skutečnou hodnotou. Podle Kopytoffa se část této „moci připisuje věcem po jejich
produkci a to prostřednictvím autonomního kognitivního a kulturního procesu
singularigace.“ 5 Kopytoff ve své eseji navrhuje, aby byly komodity posuzovány nejen
materiálně, ale i kulturně. V jedné době může být určitá věc označována za komoditu a
v jiné době už komoditu být nemusí. Věc může být pro jednu osobu komoditou a pro jinou
osobu ta samá věc komoditou být nemusí. Práce Kopytoffa naznačuje, že věci mají život.
Zkoumáním biografie věci mohou vědci rozpoznat jejich agendu.6
1.2 Spotřeba jako vyjádření sociálního řádu
Tato kapitola pojednává o spotřebním chování konzumentů, o důvodech, které je vedou
k užívání určitých věcí a o způsobech a vlivech, které na spotřebu mají a celý proces
ovlivňují. Podle Koudelky se spotřebním chováním zabývá sociologie, psychologie i
sociokulturní antropologie. 7

4

TIM, Dant. Material Culture in Social World. Buckingham: Open university Press, 1999, 227 s. ISBN
033519821.
5
KOPYTOFF, Igor. The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process. In APPADURAI,
Arjun (ed.). The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge – New York:
Cambridge University Press, 1986, str. 83
6
KOPYTOFF, Igor. The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process. In APPADURAI,
Arjun (ed.). The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge – New York:
Cambridge University Press, 1986
7
KOUDELKA, Jan. Spotřební chování a marketing. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 807169-372-3.
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1.2.1 Přístupy ke spotřebnímu chování
„Spotřební chování znamená chování lidí – konečných spotřebitelů, které se vztahuje
k získávání, užívání a odkládání spotřebních výrobků – produktů.“8 Koudelka popisuje tři
přístupy zkoumání spotřebního chování konzumentů:
1. sociologický přístup,
2. psychologický přístup,
3. ekonomický přístup.9
Sociologický přístup spotřebního chování můžeme charakterizovat jako důsledek
života spotřebitele v konkrétním sociálním prostředí, které ovlivňují různé skupinové
normy, cíle a tlaky. Rozhodnutí o koupi pak může být ovlivněno snahou začlenit se do
určité skupiny, zaujmout konkrétní sociální status nebo naplnit požadovanou sociální
roli.10
Psychologický přístup se zaměřuje na souvislosti mezi psychikou jednotlivce a
jeho spotřebním chováním. V tomto přístupu je chování spotřebitele ovládané psychikou.
„Některé směry psychologie spojené s behaviorálním výkladem sledují relace mezi podněty
a reakcemi (modely Podnět – Odezva)“

11

Behaviorální přístup zkoumá chování

spotřebitele s pohledem do jeho vnitřního duševního světa. Tento svět nemůžeme poznat
napřímo, ale pronikáním pomocí popisování a pozorování toho, jak se spotřebitel chová a
jak reaguje na konkrétní podněty. 12
Ekonomický přístup pohlíží na spotřební chování jako na výsledek racionálního
chování spotřebitele. Spotřebitel v tomto přístupu postupuje podle racionálních modelů
chování. Ekonomický přístup popisuje a vysvětluje chování spotřebitele ovlivněného
cenou, platem, poptávkou, rozpočtem apod. Tento model nepřipouští jiné než racionální

8

KOUDELKA, Jan. Spotřební chování a marketing. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-

7169-372-3, str. 6
9

KOUDELKA, Jan. Spotřební chování a marketing. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-

7169-372-3.
10

ZAMAZALOVÁ, Marcela. a kol. Marketing. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck,

2010. ISBN 978-80-7400-115-4.
11

ZAMAZALOVÁ, Marcela. a kol. Marketing. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck,
2010. ISBN 978-80-7400-115-4, str. 116
12
KOUDELKA, Jan. Spotřební chování a marketing. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 807169-372-3.
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spotřební chování a nepředpokládá ovlivnění chování emocemi ani psychologickými nebo
sociologickými podněty.13
1.2.2 Spotřební společnost
O současné společnosti se hovoří jako o společnosti spotřeby. Spotřeba není dána sama o
sobě, ale je podřízena sociálním vztahům. ,,Člověk nejedná tak, aby ochránil své
individuální zájmy ve vlastnictví materiálního zboží. On jedná tak, aby ochránil své
sociální postavení, svou třídu, své sociální hodnocení. Oceňuje materiální statky pouze
natolik, nakolik slouží tomuto cíli.“ 14 Takto uvažuje i Mary Douglas. V souvislosti se
sociální teorií spotřeby uvádí, že lidé díky zboží vstupují do sociálního vesmíru. Zboží je
zde rituálně předkládáno a sdíleno s ostatními. Úkolem jedince je spoluvytvářet tento
sociální vesmír a zajistit si v něm vhodné místo. Zboží je zde komunikačním systémem.
Aby se jednotlivým zprávám dalo dobře porozumět, zboží musí být vysoce odlišitelné a
kategorizované. 15
Označení spotřební kultura není tak nové, jak by se mohlo zdát. Již zakladatel
institucionální ekonomie Thorstein Veblen nadčasově vystihl podstatu spotřební kultury a
upozornil tak na aspekty konzumního života. Svoji teorii zahálčivé třídy formuloval již
v roce 1898. Veblen ve svém stejnojmenném díle tvrdí, že se vyšší nebo vládnoucí vrstva
společnosti věnuje ostentativní zahálce, aby svoje postavení od ostatních vrstev společnosti
odlišila, považuje život bez práce za nejlepší důkaz bohatství a vznešenosti a tím se stává
zahálčivou třídou. Veblen zahálku definuje jako neproduktivní využití času. V současné
společnosti se zahálka stává ostentativní spotřebou a dochází tak k plýtvání materiálních
hodnot. Takovéto chování je v rozporu s vrozeným instinktem dělnosti (práce jako životní
potřeba zejména pro svoje výsledky, ale také pro uspokojení mravní potřeby), který vede
člověka k pozitivnímu postoji k práci a ke všemu, co mu skutečně slouží. Existenci
zahálčivé třídy v současné době vnímá jako škodlivou, zároveň svým příkladem poukazuje
na to, jaký životní styl bude celou společností považován za přijatelný.16

13

KOUDELKA, Jan. Spotřební chování a marketing. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-

7169-372-3.
14

RIEGEL, Karel. Ekonomická psychologie. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80- 247-1185-0. str. 77

15

LEA, S. E. G., Roger M. TARPY a Paul WEBLEY. Psychologie ekonomického chování. Praha: Grada,

1994. ISBN 8085623935.
16

VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. ISBN 80-85850-71-

0.
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Jeden z klasiků sociologie Georg Simmel ve své eseji Móda došel k podobným
záměrům jako Veblen. Módu považuje za produkt třídního rozdělení, která má za funkci
uzavírat daný společenský okruh a současně odlišovat od ostatních kruhů. „Móda tak
znamená připojení ke stejně postaveným, jednotu okruhu, který je jí charakterizován, a
právě tím i uzavření této skupiny vůči těm, kdo stojí níže, jejich určení jako těch, kdo
k oné skupině nepatří“17 Móda neboli spotřeba vyšší a nižší třídy se od sebe liší a bývá
označována za módu v okamžiku, kdy ji začne brát za své nižší třída. Připojení ke třídě
stejně postavených lidí, kteří se pohybují v určitém kruhu, je podle Simmela možné
pomocí ekonomických statků. Móda tak nutí k sociálnímu přizpůsobení se, ale zároveň i
vede k odlišnosti a k obměnám. Napodobování svým způsobem člověka osvobozuje od
potřeby volby a zároveň dává možnost přijetí do konkrétního sociálního okruhu a vede
jedince na jejich společnou cestu. Vstupem do žádaného okruhu potvrzujeme svoje
postavení v hierarchii společnosti. Každá třída se od sebe odlišuje právě různými
možnostmi přijetí. Módu Simmel popisuje jako sociální záležitost, která není záležitostí
praktickou. Co je módní může být pro jednou účelné, jindy nepochopitelné a později
esteticky indiferentní. V dřívější době můžeme jako příklad uvést sukni s obručemi, kterou
zavedla dáma diktující módní tón ve snaze zakrýt své těhotenství. Tím dala individuální
potřeba ženy vzniknout určitému módnímu trendu. V opačném případě osobních důvodů
se současná móda přizpůsobuje pracovním činnostem. Stává se, že určitý nově vzniklý
prvek se později stane módou, ale i konkrétní prvky jsou plánovaně vymýšleny proto, aby
se staly módou. Hlavní smyls módy můžeme spatřit v tom, že je zpočátku dostupná pouze
určité skupině, zatímco společnost jako celek se na cestu k ní teprve chystá.18
Převážná většina kritiků současné spotřební kultury je toho názoru, že se jedná o
pozůstatek zlaté éry kapitalismu, který bývá spojován s naplňováním amerického snu,
ovšem Veblen a Simmel ve svých dílech tento fenomén popisují už mnohem dříve a tudíž
tento názor vyvracejí.
Bourdieu tvrdí, že různé třídy mají odlišné možnosti, velikosti a kombinace
různých forem kapitálu, což ovlivňuje jejich rozdílné životní styly, resp. habity. Kulturní
projevy se stávají distinkcemi a utvářejí pozice v sociálním žebříčku. Kulturní kapitál,

17

SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. 2. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství,

2006. ISBN 80-86429-59-8.
18

SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. 2. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství,

2006. ISBN 80-86429-59-8.
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obeznámenost s ním a vkus tak napomáhají identifikovat jednotlivé pozice a následně
klasifikovat spotřebitele a jejich skupiny. Podle Bourdieuho se nejedná o proces nahodilý
ani individualizovaný, ale naopak je úzce spojen se sociálním postavením. Každý účastník
v určité sociální skupině sdílí soubor základních myšlenek, jak vnímat své okolí.

19

V tomto kontextu užívá Bourdieu výraz habitus, „kterým označuje strukturující
mechanismus spoluurčující dispozici či tendenci k určitému jednání nebo porozumění
situaci“. 20 Identifikační schémata jsou tvořena na antagonistických přídavných jménech
obecně používaných pro klasifikaci osob nebo věcí. Důležité jsou jejich vzájemné vztahy.
Jedna strana pólu jakoby neexistovala bez druhého, nízký bez vysokého apod. Bourdieu
tvrdí, že proti sobě stojí vyšší neboli luxusní (čisté, vytříbené a vznešené) proti nízkému
neboli levnému (skromnému, nevkusnému). První stranu tvoří kultura dominantní nebo
elitní třídy a druhý pól tvoří kultura masy (dělnické třídy). Tento klasifikační systém
definuje kdo jsme my a kdo jsou ti druzí, prostřednictvím sociálních distancí vytváří
vlastní identitu. „Vlastnictví luxusního zboží, které v sobě kombinuje materiální a
symbolické znaky vysoké kultury, odkazuje k exkluzivitě a legitimitě. Samy o sobě ovšem
exkluzivní komodity nedokážou svému majiteli propůjčit symbolický kapitál (odlesk
výjimečnosti)“

21

S tím je spojené umění daný statek správně spotřebovávat a ovládat

rituály spojené s jeho konzumováním. 22
Podle Šafra období čtyřiceti let socialismu v České republice poznamenalo starší
generace v otázce kulturního vkusu. Příznačné heslo doby „hlavně nevybočovat z řady“
mluví za vše. Po pádu komunismu se spotřebitelé ocitli ve světě, kde začala platit dosud
neznámá pravidla a společenské normy. Docházelo k postupným změnám v systému
sociálních pozic, které nadále ovlivňují spotřební preference v současné České republice.
Západní společnost vlivem strukturálních změn v posledním půlstoletí zaznamenává
změnu v charakteru výroby, práce, profesní struktury, ale také změny v pohledu na volný

19

BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184- 518-3.

20

ZAHRÁDKA, Pavel. Spotřební kultura: historie, teorie a výzkum. 1. vyd. Praha: Academia, 2014. ISBN

978-80-200-2372-8, str. 119
21

ZAHRÁDKA, Pavel. Spotřební kultura: historie, teorie a výzkum. 1. vyd. Praha: Academia, 2014. ISBN

978-80-200-2372-8, str. 119
22

ZAHRÁDKA, Pavel. Spotřební kultura: historie, teorie a výzkum. 1. vyd. Praha: Academia, 2014. ISBN

978-80-200-2372-8.
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čas a význam spotřeby. Šafr tvrdí, že se vazba mezi životním stylem neboli kulturní
spotřebou a spojením se sociálním postavením spotřebitele v čase mění.23
1.2.3 Spotřeba značky
Pod pojmem spotřeba můžeme nalézt dva jeho významy – užší a širší spotřebu.
„Spotřebou v užším smyslu se rozumí použití příjmů za účelem spotřeby v širším smyslu,
spotřebou v širším smyslu se naproti tomu míní využití nedostatkových komodit za účelem
bezprostředního uspokojení potřeb koncového spotřebitele.“ 24 Spotřeba v širším smyslu
koresponduje se sociologickým chápáním a můžeme ji rozdělit na spotřebu prvního a
druhého řádu. Uspokojování primárních potřeb můžeme nazvat primární spotřebou se
zaměřením pozornosti na vlastní fyzické blaho. Můžeme tedy hovořit o věcech nutnosti
neovlivněné nahodilostí. Oproti tomu spotřeba druhého řádu se odvíjí od uspokojování
sekundárních potřeb, resp. potřeb, jejichž skutečnou nepostradatelnost není možné nijak
prokázat. Spotřeba druhého řádu se tak týká převážně luxusních potřeb, tedy každého
výdaje, který je nad rámec toho, co je nutné. Sekundární potřeby se rozpoznají zejména
podle toho, že zviditelňují sociální pozici dané osoby ve společenském světě. Může to být
z důvodu identifikace s ostatními nebo naopak odlišnosti od okolí. Spotřebu zde ovlivňuje
zejména značka, neboli branding. Pojmem branding označujeme budování a řízení značky.
V dnešní době, pokud hovoříme o značkách, myslíme tím konkrétní produkty, které
jsou ve všeobecné ale i světové povědomosti jasně rozpoznatelné a rozšířené a mají pro
řadu lidí velký význam (např. Coca-Cola, Porsche nebo Louis Vuitton). Produktem může
být cokoliv, co je prodejné. Oproti tomu ve značku se určitý produkt změní teprve
v okamžiku, kdy je vnímán jako důvěryhodný. Hranici mezi produktem a značkou může
pomyslně překročit pouze důvěryhodnost. Značka mnohdy něco prozrazuje o svém majiteli
nebo uživateli. Značky výborně fungují jako prostředky sociální distinkce. Symbolickou
hodnotu značky v první řadě udávají samotní spotřebitelé. 25
Agentura Millward Brown zveřejňuje každoročně žebříček nejcennějších značek
světa BrandZ Top 100. V roce 2016 s hodnotou 229 198 milionů $ obsadila první místo

23

ZAHRÁDKA, Pavel. Spotřební kultura: historie, teorie a výzkum. 1. vyd. Praha: Academia, 2014. ISBN

978-80-200-2372-8.
24

ZAHRÁDKA, Pavel. Spotřební kultura: historie, teorie a výzkum. 1. vyd. Praha: Academia, 2014. ISBN

978-80-200-2372-8, str. 248
25

ZAHRÁDKA, Pavel. Spotřební kultura: historie, teorie a výzkum. 1. vyd. Praha: Academia, 2014. ISBN

978-80-200-2372-8, str. 233 - 251

12

značka Www.louisvuitton.com, která tak odsunula na druhou příčku vítěze roku 2015
značku Apple s hodnotou 228 460 milionů $. Značka Louis Vuitton skončila v roce 2016
na 30. místě s hodnotou 28 509 milionů $. Značka Louis Vuitton si dlouhodobě drží
prvenství v kategorii luxury před Herms a Gucci, jak je vidět na grafu č. 1.26

Graf 1 Vývoj žebříčku nejhodnotnějších značek s luxusním zbožím v letech 2007 - 2017. Zdroj:
brandz.com 27

1.3 Luxusní zboží
Z ekonomického hlediska můžeme luxusní zboží definovat jako statek, jehož podíl na
výdajích spotřebitele stoupá s růstem důchodu. Tento rostoucí podíl na výdajích
spotřebitele je odrazem vysoké důchodové elasticity poptávky po tomto statku. 28 Luxus
můžeme charakterizovat pouze zcela subjektivně, protože každý jedinec má své potřeby
nastavené jinak. Původní slovo luxus můžeme odvodit od latinského luxus a nebo luxuria.
Překlad těchto slov by mohl být jako přepych, bohatství, bujnost, nadbytek pohodlí,
nádhera, nadstandard.29
Hlavní znaky, které luxus charakterizují jsou pro různá odvětví zboží a služeb
vesměs stejné, přesto se charakteristické znaky luxusu v různých odvětví liší.
Nejvýznamnější znak luxusu jen na celém světě je vliv na sociální diverzifikaci ve

26
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ŽÁK, Milan. Velká ekonomická encyklopedie. 2. roz. vyd. Praha: Linde, 2002. ISBN 80-7201-381-5. s. 418
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KÁBRT, Jan. atinsko – český slovník. 1. vydání Praha: Leda, 2000, 575 s. ISBN 80-85927-82-9.
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společnosti.30 Díky luxusu můžeme zaznamenávat větší rozdíly mezi sociálními třídami,
nevyrovnanost v bohatství nebo ve společenském postavení. Pokud se na luxus podíváme
ze sociologického hlediska, pak můžeme říci, že luxus způsobuje sociální stratifikaci lidí,
kde společnost je prvek, který luxus vytváří. Luxus můžeme chápat jako příčinu, díky níž
dochází ke vzniku značkové politiky. Společně se sociální charakteristikou luxusu se
objevuje i kulturní vliv. S luxusními produkty se můžeme setkat všude kolem nás. Drahé
šperky a hodinky, ručně vyráběné kabelky z exkluzivních materiálů, oblek šitý na míru
přímo u světoznámého módního návrháře, to jsou věci, které jsou považovány za nutnost
v elitní společnosti a při výjimečných příležitostech. Majitelé honosných vil, kde se konají
elitní společenská setkání, zde dávají na obdiv svoje společenské postavení. Znaky
luxusního životního stylu nalezneme i v historii a můžeme pozorovat, jak se stále vyvíjí.
Typické znaky luxusu můžeme pocítit již při samotném nakupování luxusního
zboží. Nadstandardní přístup ke klientům v luxusních buticích začíná vysokou úrovní
profesionálního přístupu prodejců, limitované edice či omezené množství zboží, které je
určeno pouze pro VIP klientelu, občerstvení, které vám personál nabídne, kam vás při
jednání usadí. Nedílnou součástí marketingové strategie prodeje luxusního zboží jsou i
tváře značky, kterou reprezentují slavné osobnosti. Luxusní zboží je synonymem pro zboží
nadřazené. Luxusní statky mají nejužší vztah mezi cenou a kvalitou31
1.3.1 Trh luxusního zboží
Již od počátku lidské civilizace můžeme zaznamenávat první příznaky hierarchizace
společnosti a touhy po luxusním životě. Navýšení poptávky po luxusu ovlivnil rychlý
vývoj společnosti a tlak ze strany vyšších vrstev společnosti, která např. uctívala posmrtný
život. Při honosných pohřbech byly ukládány spolu s ostatky i cenné předměty, např.
šperky. Ke změně evropského myšlení dochází v době osvícení, tedy v době filozofie a
ekonomie. Společně s průmyslovou revolucí nastupuje velkosériová výroba a s ní i více
statků střední a nižší vrstvy obyvatel. Po okázalém životě v přepychu nastupuje
diskrétnost. Luxus se projevuje skrze životní styl a vlastní image. 32

30

SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. 2. vydání Praha: Sociologické nakladatelství,

2006, ISBN 80-86429-59-8, str. 107
31

HO EJŠÍ, Bronislava, Jana SOUKUPOVÁ, Libuše MACÁKOVÁ, Jindřich SOUKUP. Mikroekonomie. 5.

vydání. Praha: Management Press, 2011, 576 s. ISBN 978-80-7621-218-5. s. 75
32

LIPOVETSKY, Gilles. Věčný přepych. Praha: PROSTOR, 2005, ISBN 80-7260-144-X.
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Mezi 19. a 20. století se objevuje haute coutue, neboli vysoké krejčovství, luxus
přestává být anonymní a začíná být spojován s autorskými tvářemi. Největší rozmach
luxusního zboží nastává ve 20. století a objevují se nejznámější módní domy současnosti
(např. Louis Vuitton, Hermés, Chanel apod.33
Trh s luxusním zbožím od roku 2007 poměrně dynamicky roste, pouze v roce 2009
zaznamenal pokles, jak je vidět na grafu č. 1. Za velmi úspěšné můžeme označit roky 2010
až 2012, poté následovalo zpomalení tempa růstu na 2 % ročně. Podle studií společnosti
Bain & Company můžeme tento růst označit za stabilní. Nová éra trhu s luxusním zbožím
přináší orientaci na dosahování udržitelného růstu prodejů i do budoucna. Výrobci
luxusního zboží vyhledávají nové trhy a s tím ruku v ruce přichází i nové preference
potenciálních zákazníků. Pro výrobce je klíčová efektivní dlouhodobá strategie včetně
exkluzivního servisu zákazníků. 34
1.3.2 Psychologická a sociální stránka luxusního zboží
Pro více spotřebitelů je psychologický efekt luxusu důležitější, protože pak představy o
majetkovém a společenském postavení dostávají reálnou podobu. Takový spotřebitel, který
preferuje neveřejně užívané luxusní statky, netouží po nápadnosti ani okázalosti. Naopak
tento spotřebitel vyhledává kvalitu, výkon, výjimečnost materiálu, způsob zpracování,
jedinečnost, můžeme tedy říci, že klade důraz na kvalitativní vlastnosti statku. Nezaměřuje
se na určitou značku, nýbrž na konkrétní produkt, kterému odpovídá i vyšší cena a
intenzivní prožitek z vlastnictví nebo samotné spotřeby.35
Naopak sociální efekt luxusních statků, které jsou používané na veřejnosti, je
mnohem silnější. Charakteristickým znakem je snaha o začlenění se do sociální skupiny,
ve které se spotřebitel pohybuje a s jejímiž standardy se porovnává. Marketingová strategie
prodeje luxusního zboží využívá luxus jako symbol sociálního postavení. Loga luxusních
značek jsou dobře známa mezi spotřebiteli a proto se umisťují na snadno viditelná místa.

33

OKONKWO, Uché. Luxury Fashion Branding: trends, practics, techniques. 1. vyd., China: PALGRAVE

MACMILLIAN, 2007, 352 s. ISBN 0-230-52167-3.
34

Worldwide luxury goods continues double-digid annual growth; global market now tops €200 billion, finds
Bain & Company. BAIN & COMPANY. Bain & Company [online]. 2013 [cit. 27. 5. 2017]. Dostupné z:
http://www.bain.com/about/press/press-releases/worldwide-luxury-goods-continues-double-digit-annualgrowth.aspx
35

VIGNERON, Franck a JOHNSON, Lester W. Measuring Perceptions of Brand Luxury. Journal of Brand
Management. Vol. 11. July 2004, str. 484-506.
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Velký význam má dostupnost luxusního zboží pouze malé vrstvě spotřebitelů. Společnosti
ji zajišťují pomocí omezené distributorské sítě a velmi vysokými cenami statků. 36
1.3.3 Vnímání kvality, výjimečnosti a krásy
Spotřebitelé chtějí od luxusního zboží, aby splňovalo tu nejvyšší možnou kvalitu, počínaje
ručním zpracováním, nejmodernější technologií, přes originální design až po jedinečnost.
Obecně spotřebitelé očekávají, že za vyšší cenu dostanou i vyšší kvalitu zboží. Většina
definic luxusu považuje kvalitu za nutnost, ovšem nejedná se o jedinou podmínku, která by
charakterizovala luxusní zboží. Aby mohl být luxus symbolem vysoké sociální
příslušnosti, musí být jedinečný a vzácný. Dychtivost po nedostupnosti, exkluzivitě a
unikátnosti žene spotřebitele k touze po vlastnictví luxusního zboží. Tito spotřebitelé se
potřebují odlišit a jsou připraveni zaplatit za zboží, které je dostupné pouze ve velmi
malém množství.37
1.4 Typologie zákazníka
Ke každému zákazníkovi by měl prodejce přistupovat odlišně, pokud chce úspěšně uzavřít
obchod, radí příručky zaměřené na kulturu prodeje. Přičemž se shodují na tom, že během
prodejního rozhovoru nemůže zákazníka podrobit podrobnému psychologickému rozboru,
musí svoje chování přizpůsobovat velmi rychle. Proto bylo v odborné literatuře popsáno
několik různých typologií, díky kterým může prodejce podle základních charakteristik
zařadit zákazníka ke konkrétnímu typu a zároveň tak stanoví návod, jak k němu změnit
obchodní přístup. Nesmíme opomenout, že se chování zákazníka může během prodeje
změnit a přestože zařadíme zákazníka k některému z níže popsanému typu, nepřestaneme
ho pozorovat a vnímat a reagovat na jeho aktuální projevy. Podle Filipové můžeme
vymezit čtyři hlavní typy zákazníků. Charakterizujeme je podle dominance (vůdčí
osobnost) a podle submisivity (podřizující se osobnost) a dále podle přátelského nebo
nepřátelského projevu při komunikaci s prodejcem viz tabulka č. 1. 38

36
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BEARDEN, William O., TIAN, Kelly T. a HUNTER, Gary L. Consumers’ Need for Uniqueness: Scale

Development and Validation, Journal of Consumer Research 28, no. 1. June 2001, 51 s. doi:10.1086/321947.
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Kombinace charakteristik

Typ

přátelský a submisivní

přizpůsobivý

nepřátelský a submisivní

byrokratický

nepřátelský a dominantní

autoritativní

přátelský + dominantní

tvořivý

Tabulka 1 Osobnostní typy zákazníků 39
Přizpůsobivý typ
Přizpůsobivý typ zákazníka můžeme charakterizovat jako laskavého, přátelského,
vcelku

disciplinovaného,

ochotného,

pozorného

posluchače,

milého,

vstřícného,

tolerantního, bez přílišné iniciativy, nerozhodného, snadno ovlivnitelného. Tento typ
zákazníka nikdy neriskuje, působí nejistě a zranitelně, bere si vše osobně, snaží se splynout
s davem a nechce vybočovat. V jeho řeči těla pozorujeme nejistá gesta, omezený oční
kontakt a vlahý stisk ruky. Oblečen je podle módních trendů, ale nikdy avantgardně ani
výstředně. Snaží se vyhnout konfliktům. I přes to, že je v právu, raději ustoupí, aby
konfliktu předešel. Potřebuje cítit jistotu, uznání druhých, příznivé a přátelské vystupování.
Prodejce by měl k přizpůsobivému typu zákazníka přistupovat přátelsky, vzbudit u něj
důvěru, chválit ho, na rozhovor nespěchat, nepřikazovat, naopak navodit příjemnou
atmosféru spíše než formální. Takový typ zákazníka ocení pomalý a klidný rozhovor, při
kterém se prodejce otázkami ujišťuje, že vše správně pochopil.
Byrokratický typ
Byrokratický typ zákazníka preferuje řád a strukturovanost, je podezíravý, nikomu
nedůvěřuje, působí nepřístupně a uzavřeně a je velmi kritický. Nikdy neriskuje ani
nevybočuje, je nerozhodný a obezřetný, nebývá kreativní, řídí se předpisy, striktně
postupuje podle pokynů. Gestikuluje uzavřeně až nervózně, jeho pohled je vyhýbavý.
Bývá mlčenlivý a ruku stiskává nevýrazně. Nosí konzervativní oblečení a dodržuje větší
osobní odstup. Přes to, že má v sobě skrytou agresivitu, zpravidla se vyhýbá konfliktům.
Bývá pomlouvačný a ke všemu má výhrady, které nesdělí napřímo, ale za zády všem
ostatním. Potřebuje jistotu jasně danou předpisy, uznání okolí a vlastní prospěch. Při
obchodním jednání s byrokratickým typem zákazníka je potřeba zachovat klid, pomalu a
trpělivě postupovat se snahou získat si důvěru. Tento typ zákazníka vyžaduje formální
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jednání a dodržování předpisů, předkládání konkrétních faktů, která jsou logicky
uspořádané. Prodejce by neměl dát najevo svoji převahu, nedávat příkazy ani rady, pokud
o ně nebude požádán.
Autoritativní typ
Autoritativní typ můžeme charakterizovat jako dominantního zákazníka, který chce
mít převahu a má „vždy“ pravdu. Všude byl a všechno zažil, je podezíravý, rád se hádá,
zastrašuje, projevuje se hrubě a sarkasticky. Ukazuje svoji moc a agresivitu, ovšem patří
mezi výborné obchodníky ve svém oboru, je odpovědný, často riskuje a umí se rychle
rozhodovat. Používá výrazná autoritativní a sebevědomá gesta, při podání ruky je jeho
stisk velmi silný. Často překračuje hranice osobního prostoru ostatních lidí, pohled má
dlouhý a upřený. Rád záměrně vyvolává konflikty, provokuje, jeho jednání je z pozice
moci a síly, kterou potřebuje cítit. Vyžaduje uznání jeho autority a prestiže, potřebuje
prostor pro rozhodování a preferuje náročné úkoly. Při jednání s takovým typem zákazníka
se doporučuje využívat asertivního přístupu, profesionální a sebejisté chování. Od prodejce
se vyžaduje maximální připravenost, snaha brzy se dostat k jádru věci, klást důraz na
odbornost, vyhnout se emocím a nenechat se vyprovokovat.
Tvořivý typ
Tvořivý typ zákazníka se projevuje vlídně, přátelsky a tolerantně. Umí vyslechnout
a respektovat názory druhých. Není snadné ho ovlivnit, ale rozhoduje se samostatně a umí
nést rizika a odpovědnost za své jednání. Orientuje se na cíl, je iniciativní a racionální.
Působí sebevědomě a otevřeně, ruku tiskne přiměřeně a nevtíravě udržuje oční kontakt.
Konflikty primárně nevyvolává, ale ani se jim nevyhýbá. Pevně si stojí za svými názory,
které mají věcná odůvodnění. Potřebuje svůj prostor pro samostatnost, korektní a přátelský
přístup, racionální způsob jednání. Prodejce by se měl k tomuto typu chovat přátelsky a
otevřeně, informace nepodávat stroze ani příliš obsáhle, jasně definovat výhody nabídky,
nechat prostor na rozhodnutí, používat logické a racionální odůvodnění. Nesnažit se zvrátit
jeho rozhodnutí.
Každý člověk se někdy může chovat jako některý z výše uvedených typů zákazníků
i přes to, že k určitému typu inklinuje z podstaty své osobnosti. 40
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1.5 Prodejní místo
Hlavním předpokladem úspěšného prodeje je vhodný výběr prodejního místa. Umístění
prodejního místa s luxusním zbožím vyžaduje určitá specifika. V každé světové metropoli
můžeme najít exkluzivní nákupní třídu, pro kterou je typické umístění obchodů s luxusním
zbožím. Tato skutečnost ovlivňuje vysoké ceny nájmů nemovitostí resp. prodejních ploch.
Průzkum společnosti Cushman & Wakefield za rok 2016/2017 označil za nejdražší ulici
světa 5th Avenue v New Yorku, kde roční nájem činí 29 065,5 mil. eur za m2. Další příčky
obsadili Causeway Bay v Hong Kongu, Avenue des Champs Élysées v Paříži. Pražská
ulice Na Příkopě obsadila 23. místo s částkou 2 400 mil. eur za m2.41
Hlavním myšlenkou prodeje luxusního zboží je zážitek, který je umožněn
zákazníkovi v místě setkání se značkou, tedy v obchodech a buticích. Prodejní místo by
mělo být pro zákazníka takové, aby mohl porozumět odkud značka pochází a co mu nabízí.
Nesprávný výběr obchodního místa může způsobit ztrátu pozice luxusní značky nebo
dokonce ukončení provozu. Prodejní místo je obrazem, projekcí do historie značky, ale
také místem, kde si jedinci splňují svá přání nebo tam pouze chodí tiše snít. Nejlepším
příkladem místa určeného pro komunikaci značky s veřejností je výloha, která jedinečně
upozorňuje na specifika značky a vábí nové zákazníky. Vhodně naaranžovaná výloha
umožní zákazníkovi rychlý přenos informací lépe než skvělá fotografie.
Na prodejním místě je se zákazníkem komunikována cena zboží prostřednictvím
jeho vzhledu, profesionálním přístupem asistentů prodeje. Typickými rysy luxusního zboží
jsou jeho jedinečnost a vzácnost.
Hlavní rysy potvrzující unikátnost luxusního zboží :

41



nízký počet prodejen



umístění prodejen v atraktivních lokalitách



vysoká úroveň profesionálního přístupu prodejců



atraktivní řešení prodejních míst



skvělý merchandising obchodů. 42
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1.6 Značka Louis Vuitton
Celým jménem Louis Vuitton Malletier založil v roce 1854 francouzský módní dům. Louis
Vuitton nebo také LV je součástí francouzské holdingové společnosti LVMH – Moët
Hennessy Louis Vuitton SE. 43 Louis Vuitton se narodil roce 1821 ve vesničce Anchay
nedaleko švýcarských hranic. Tento kraj byl velmi chudý a tak se teprve jako16tiletý vydal
hledat štěstí do Paříže. Skladatel Chopin řekl v dopise svému příteli v té době: „zde najdete
největší luxus a největší špínu, největší ctnost a největší neřest“. 44
V roce 1835 začal pracovat pro společnost, která se zabývala výrobou cestovních
zavazadel. Protože byl velmi schopný, stal se osobním baličem zavazadel na císařském
dvoře Napoleona III., který byl synovcem Napoleona Bonaparte. Jelikož v té době byly
moderní krinolíny a jejich přeprava byla velmi náročná, vymyslel Louise kufry a cestovní
brašny, které byly nepromokavé a bytelné a přitom elegantní. Jelikož byl velmi kreativní,
přišel s nápadem cestovního zavazadla s dřevěnou konstrukcí, potažené plátnem a kůží a
jehož strany byly do pravých úhlů. Možnost poskládání zavazadel více nad sebou a jejich
neobvyklá lehkost způsobily, že se stala velmi žádaným artiklem. Firma LV začala vyrábět
různé typy cestovních zavazadel hlavně pro ženy. 45
V roce 1896 byl představen Monogram Canvas, jehož design vychází z japonských
květinových vzorů, které byly v oblibě během viktoriánské éry.46
O necelých sto let později v roce 1987 Louis Vuitton stává součástí konglomerátu LVMH.
Ikonická cestovní zavazadla (viz obrázek č. 5) a kabelky se staly symboly luxusu dnešní
doby. „Pro tuto firmu jsou charakteristické série kabelek i cestovních brašen, které
záměrně nejsou módní, ale reprezentují dobrou značku a pro řadu žen proto zůstávají
dodnes určitým měřítkem jejich společenského postavení.“47
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2 EMPIRICKÁ ČÁST
Tématem této bakalářské práce je sociální život luxusního zboží s klientem. Cílem práce je
popsat sociální život luxusního zboží od prvního okamžiku, kdy se stane součástí života
svého majitele. Empirická část této práce je tedy zaměřena na řešení otázky, Jaký je
sociální život značkové kabelky? Co definuje potenciál značkové kabelky? Co si tento
potenciál vynucuje a Jak působí, resp. vyjednává pozici svého majitele v sociální realitě?
Zvolené otázky a podotázky se budou z větší části vztahovat k datům, která byla vytvořena
na základě rozhovoru o ikonické značkové luxusní kabelce Louis Vuitton. Pro naplnění
stanovených cílů byl zvolen kvalitativní typ výzkumu, jehož hlavní výhodou je přiblížení
osobních zkušeností informátorů, resp. majitelů luxusní kabelky značky Louis Vuitton.
2.1 Metodologie
2.1.1 Tvorba dat
V této práci byl zvolen kvalitativní přístup výzkumu, který umožňuje použít několik
způsobů tvorby dat. Pro tuto studii byla vybrána metoda epizodického narativního
rozhovoru s kombinací polostrukturovaného. Rozhovory se zaměřují na určitou zkušenost
jedince, v tomto případě na pořízení značkové kabelky od Louis Vuitton a následného
života, zážitků a pocitů z jejího vlastnictví. Informátorky byly stimulovány k
volnému vyprávění souboru zážitků. Rozhovor byl primárně zaměřen na vyprávění o
poslední pořízené kabelce. Vazba má konkrétní věc umožnila jít ve výzkumu do hloubky a
vyhnula se tendenci informátorů formulovat generalizující odpovědi, které v řadě ohledu
ztrácejí platicitu a neumožňují hloubkovou analýzu. Ve vztahu k informátorkám je třeba
brát v úvahu fakt, že každý životní příběh je jedinečný, činí z jeho popisu, z vyprávění,
individuální proces, který často sklouzává k nemožnosti ověření faktů, na nichž je příběh
založen.48
Vytváření dat probíhalo formou kladení otázek a pozorným nasloucháním
vyprávění. Rozhovory byly prováděny samostatně a s důrazem na získání pravdivých
odpovědí. Otázky byly kladeny jasně, srozumitelně, citlivě, neutrálně a otevřeně. Díky
vzájemné důvěře mezi zúčastněnými stranami rozhovoru, rychle opadly počáteční
psychické bariéry. Informátorky měly prostor používat vlastní slova, aniž by jim byla
podsouvána nějaká odpověď a měly dostatek prostoru na vyjádření vlastního názoru a
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osobních pocitů. Prostřednictvím analýzy získaných dat došlo k prozkoumání, jak si
informátorky vytváří význam své zkušenosti a dávají nám tím možnost porozumět události
a samotnému procesu vlastnictví luxusní kabelky.
2.1.2.Výběr informátorů
Jak již bylo výše zmíněno, cílovou skupinou výzkumu jsou majitelé luxusní kabelky
značky Louis Vuitton (dále LV). Osloveno bylo devět žen ve věku 21 až 56 let, které
vlastní kabelku této značky a některé jsou navíc stálými zákaznicemi (popis informátorek
viz níže). Informátorky byly před výzkumem obeznámeny o povaze a účelu výzkumu,
souhlasily se zvukovým záznamem rozhovorů a jeho následným zpracováním. Jména
informátorek jsou uvedena smyšleně, důvodem je zachování větší anonymity.
2.1.3 Analýza rozhovorů a interpretace dat
Kvalitativní výzkum je specifický v tom, že analýza začíná od prvního okamžiku
výzkumu. I v případě této studie již první rozhovor ukazoval, na nosná témata a objevil ta,
která nebyla dopředu identifikována. Pro analýzu dat byl zvolen holistický přístup.
Analýza probíhala v několika krocích:
1. přepis rozhovorů z nahrávek na diktafonu
-

včetně poznámek o momentálním projevu emocí

-

textu jsou označeny v závorce velkým písmem, např. (SMÍCH)

2. opakované čtení rozhovorů
- snaha o proniknutí do hloubky získaných dat na úrovni každé
informátorky
3. další poznámky – zkoumání textů více do hloubky
4. pojmenování vynořujících se témat
5. postup k další informátorce
6. hledání souvislostí, společných témat a opaků v rámci sledovaného vzorku.
Interpretaci dat jsem z velké části založila na prezentaci výpovědí informátorek.
Protože právě narativ odráží názory informátorů v kontextech a identifkuje aspekty, které
jsou více či méně ne/důležité, rozhodla jsem se i text z velké části budovat na narativních
sekvencích. To znamená, že se snažím resumovat obsah příběhu a z rozhovoru doslovně
cituji jen pro argumentaci transparentní segmenty.
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2.1.3.1 Profil informátorek a vynořující se témata jednotlivých rozhovorů
Přepis audionahrávek všech devíti rozhovorů je v příloze č. 2 této bakalářské práce.
Z rozboru jednotlivých rozhovorů vyplynula níže uvedená témata. Pro lepší orientaci
uvádím několik informací o dotazovaných ženách.
1. informátorka Kateřina, 38 let, spolumajitelka obchodní společnosti
Kateřina vlastní pouze luxusní kabelky, několik jich značky LV, Fendi, Prada a Chanel. Ty
neznačkové rozdala kamarádkám. Její poslední kabelka od LV je z řady večerních kabelek,
větší černé psaníčko.
Témata: Neměla jsem touhy, oslnění dárkem. Nelibost v čitelně rozpoznatelných
značkách. Jedinečnost, odlišnost a exkluzivita. Nadčasový luxusní kousek.

Využití

s ohledem na vysokou cenu. Musím držet kabelku mezi koleny. Jedinečnost luxusního
kousku. Punc exkluzivity. Kamarádkám jsem ji moc neukazovala. Dress code na prvním
místě. Kabelky ráda nosím, emoce spojuji se šperky. Nové kabelky, současné trendy.
2. informátorka Jasmína, 28 let, designérka, modelka, hosteska
Jasmína je majitelkou čtyř luxusních kabelek značek LV, Fendi a Gucci. Vlastní i několik
značkových kabelek jiných firem, například Guess. Její vytoužená LV kabelka, o které
v rozhovoru hovoří, je typ Beullevue střední velikosti, monogram vernis amarante (viz
obrázek č. 1).
Témata: Nejpopulárnější značka s koženým zbožím. Tisíckrát jsem o ní vyprávěla. Sama
jsem na kabelku neměla peníze. Nával z Asie. Úroveň prodeje. Prestiž na prvním místě.
Vždy si všímám detailů. Vzrušující dárek předán na ulici. Fotka kabelky sdílená s
kamarádkou. Strach ji vytáhnout ze skříně. Sociální exkluzivita. Obdiv pro dárce.
Francouzská nenápadnost. Za hostesku bez kabelky. Motivace vs. ztrapnění. Dva měsíce
strachu. Hodí se ke všemu. Otřu je hadříkem. Zipy a podšívka prozradí fejk.
3. informátorka Jana, 56 let, hlavní ekonom ve vlastní společnosti
Jana má ve svém šatníku dvě luxusní kabelky (LV a Fendi) a několik značkových kabelek
od různých firem (Michael Kors, Guess, Gucci, Baťa a pod.). Kabelka od LV je malé
luxusní černé psaníčko.
Témata: Mám mladým pořád ještě co ukázat. Nakupování přes internet. Manžel bez
zájmu povolí jakýkoli nákup. Praktičnost a prostor. Kabelek nikdy není dost. Musí se mi
líbit. Organizér. Dobrý kup. Neviditelná značka. Tři housky a krabice s mlékem. Přes den
ano večer ne. Aby holky čuměly. Dostatek emočních vztahů k lidem. Do pidi psaníčka
brýle nenarveš. Hrabu v sáčcích a hledám tu pravou. No name psaníčko. Zipy, podšívka a
prošití.
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4. informátorka Bella, 27 let, vedoucí grafického studia
Bella je majitelkou velkého množství luxusních kabelek různých značek. Od LV má deset
kabelek a cestovních tašek různých velikostí. Její první kabelkou značky LV byla malá
plátěná kabelka typu speedy viz obrázek č. 2.
Témata: Hrozně dlouho jsem po ni toužila. Hledala jsem na internetu. Asijští turisti.
Zaneprázdnění prodejci. Klasická bílá kostka do ruky. První nákup byl velkým zážitkem,
překvapil mě chladný přístup prodejců. Stojí tolik peněz dát za kabelku? Touha po
exkluzivitě pomohla v rozhodování. Obrendované obaly. Každý si musí všimnout, že mám
něco nového. Na řadu přicházejí praktické kabelky. Mám jich tolik. Preferuji konzervativní
módu. Drahá věc vs. napodobenina z tržiště. Prostě jen kabelka. Jsem opatrná na svoje
věci. Sportovní, elegantní a praktické. Univerzální černá do ruky i jako cross body.
Arogantní přístup prodejců. Silné vzpomínky spojené s kabelkou. Nikdy bych si fejkovou
kabelku nekoupila, použitou ano.
5. informátorka Petra, 41 let, obchodní zástupce
Petra vlastní spíše značkové kabelky různých firem, převážně značky Guess. Je majitelkou
jediné luxusní kabelky LV, větší plátěné na zip.
Témata: Nikdy jsem po kabelce LV netoužila. Předražená věc, kterou nepotřebuji. Manžel
začal víc vydělávat. Na plese bez šatů. Nepatřím tam. Vůně kůže. Přemrštěná cena za
plátno. Příjemně sedí na ramenou. Kabelka z nejlevnější kolekce. Společenský status
stoupne nebo klesne. Originál nebo fejk. Už nikdy žádný paskvil. Jsem sběratel. Vuittonky
nosí jen pipiny. Nutí mě narovnat se. Omyl v zakouřené hospodě. Nezapadla jsem tam.
Trapně ale dobře. Ocenila by její hodnotu? Povýšeně k věku. Neopakovatelné emoce.
Ztrátu bych hodně oplakala. Novou kabelku nosím pořád. Volné ruce. Luxusní kabelku si
půjčím od kamarádky. Nechci podporovat kopírování. Vůně nových věcí. Od voňavé
kamarádky si kabelku půjčím. Nejvyšší level přátelství.
6. informátorka Markéta, 37 let, realitní makléřka
Markéta je jednou z těch žen, které si nové kabelky kupují každý měsíc. Markéta vlastní
luxusní kabelky všech barev a velikostí, převážně značky LV, pouze jedinou od Dior.
Předmětem rozhovoru byla malá kabelka Alma BB monogram vernis (viz obrázek č. 3).
Témata: Našetřit si na kabelku. Plánuji nákup s oblíbenou prodavačkou. Nikdo takovou
kabelku nemá. Nemůžu se sama rozhodnout. Před manželem nákup tajím. Nové věci
schovávám. Jak mi kabelka sedí? Praktičnost. Krásné balení. Kamarádky jsou fanynky LV.
Cítím závistivé pohledy. Vyřadila jsem levnější kabelky. Cítím se ženštěji. Kabelka
přidává hodnotu. Kabelku opečovávám. K dětem luxusní věci nepatří. Nemáš na novou,
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nemáš právo si ji půjčit. Status drahé věci. Ze ztráty kabelky bych se nezhroutila. Manžel
mi je nechce kupovat. Ve vyšší společnosti chci aby bylo vidět logo LV. Nevěrná
s Diorem. Věřím na přesun energie z člověka na věc.
7. informátorka Kamila, 32 let, kontrolorka smluv a interních postupů
Kamila je majitelkou tří kabelek značky LV. Ostatní kabelky, které vlastní jsou převážně
značkové. Její poslední kabelka značky LV je malá typu crossbody.
Témata: Kabelky zásadně dostávám. Používám ženské zbraně. Zabalení je precizní stejně
jako kabelka. S kabelkou jsem i spala. Vždy luxus a vkus. Kamarádky záviděly. Nikdy
špinavé věci po cvičení. Nepůjčuji věci, na kterých mi záleží. Nesmí se ji nic stát. Měním
kabelku podle nálady. Kabelku nepřetěžuji.
8. informátorka Marcela, 52 let, majitelka nehtového studia
Marcela vlastní jedinou kabelku značky LV, klasickou plátěnou speedy střední velikosti
s hnědou kostičkou. Všechny její další kabelky jsou značkové, převážně od italských
firem.
Témata: Nobl značka. Hučela jsem do manžela. Hezky se nosí. Nikdo se mi do ní
nedostane. Nepotřebuju aby mě někdo přesvědčoval. Tajné skrýše. Záruka že bude vše
v pořádku. Luxusní balení. Schovala jsem ji před manželem. Nemusím se kabelce
přizpůsobovat. Vytáhli mi z ní peněženku. Už nechci otevřenou kabelku. Černá se hodí ke
všemu. Důležitá ochrana. Sbírám kabelky. Pořád mi dělá radost. Jídlo bych do ni nikdy
nedala. Nepraktická na túru. Mamka by ji nespustila z očí. Vědí kolik stojí. Silný emoční
vztah. Koupila bych si jinou. Lesklé mají všude. Nahážu do ní co koupím. V létě střádám
barvy. Fejk z Egypta na tržnici. Nemám ráda použité věci.
9. informátorka Michaela, 21 let, studentka
Michaela je majitelkou tří luxusních kabelek značky LV, jedné Gucci a jedné značky Dior.
Vlastní i jiné kabelky, všechny jsou značkové. V rozhovoru popisuje plátěnou kabelku
větší velikosti typu Keepall bandouliere dameir ebene (viz obrázek č. 4).
Témata: Půl roku musím šetřit. Všichni viděli že na to nemám. Luxusní servis a
nakupování na úrovni. Dostala jsem peníze, abych si udělala radost. Každý mi tu tašku
závidí. Mám strašně ráda kostičky. Nutně potřebuju něco nového. Zafixovaná kvalita.
Profesionální krásné balení. Vyfotím se na Pařížské s krabicí a dám na Istagram. Něco víc.
Moje vlastní iniciály pro úplné osvojení. Nikdo mi ji nesebere. Střídám to. Postupně
vyřazuji levnější kabelky. Nedali by za ní tolik peněz. Podle kostiček poznáš LV. Nemůže
mi to vadit. Jsem studentka a mám dražší kabelky. Cítit se jako nadřazená. Žádné jídlo a
těžké věci. Ukázat že na to mám. Nejdražší pro tu příležitost. Citový vztah k věcem. Kus
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ze mě ukradli. Bez kabelky LV jako by mi něco chybělo. Moje součást. Když ji máš, něco
jsi dokázala. Na jaké jsi úrovni. Nejvíc mě vystihuje. Každý značku LV pozná. S nikým
nic nevyměním.
Na základě analýzy všech devíti rozhovorů vyplynula tři hlavní témata: jak kabelka
kultivuje ženu, kabelka jako vzácná věc a kabelka a sociální status.
2.4 Jak kabelka kultivuje ženu
Teoretická literatura uvažuje o luxusním zboží především jako o vzácné, těžko dostupné a
finančně nákladné věci. Představuje distinkci, která dokáže vytvářet hranici mezi lidmi a
jejich světy. Luxusní zboží se v tomto pojetí stává součástí životních stylů. V tomto pojetí
se ale zapomíná na okolnost, že i věci mají moc nad svými majiteli či uživateli. Významy
či vlastní charakteristiky luxusních věcí, které jim jedinci připisují, v kompozici s dalšími
jejich zkušenostmi mohou spolupůsobit na život člověka. Kabelky, které jsou předmětem
této studie, nejsou v tomto pojetí jen trpné objekty lidské marnivosti, touze po okázalosti a
demonstraci statusu, ale jsou i hybatelé, které své majitelky nutí k určitému jednání, resp.
uvažování o něm. Na stránkách, které budou následovat se proto budu zabývat otázkou:
Jak luxusní kabelky, a to především kabelky značky Louis Vuitton, nastavují řád v životě
žen; těch žen, které si se mnou s nadšením povídaly o svých „Vuittonkách“. Tedy na okraj,
luxusní kabelky tedy způsobily, že jsem nejen našla téma pro svoji bakalářskou práci, ale
také jsem se díky nim seznámila se zajímavými ženami.
2.4.1 Vzácná kabelka patří vzácné ženě
Všechny ženy, se kterými jsem mluvila, se jednoznačně orientovaly ve světě módy a
luxusu. Nicméně do jejich života značková kabelka vstoupila různým způsobem. Pro
některé to byla součást světa, v němž vyrůstaly, socializovaly se. V těchto případech
kabelka potvrzovala, že jejich život je v pořádku, že není třeba se obávat o řád věcí, v nějž
věří. Jiné ženy naopak kabelku dostaly, aniž by dříve uvažovaly, že by si ji pořídily.
Kabelka je vlastně upozornila na to, že se ocitly ve vyšší společnosti, resp. že jejich
individuální či sociální hodnota vzrostla. Zejména na mladé ženy – studentky pak
značková kabelka působila jako jeden z cílů jejich práce na vlastní image. Zaměřila jejich
snažení (učinila ze sebe předmět touhy) a vytkla cíl, na který je třeba šetřit.
Jak vůbec dokáže kabelka přesvědčit ženu, že je výjimečná? Značková kabelka pracuje
s několika charakteristikami, které majitelku nevyvádějí z pochyb, že kabelka je něco, co
je přímo pro ni. Patří sem narativ o kabelce, značky, provedení kabelky, její cena, forma
prodeje, jedinečnost zboží vs. napodobenina, a nedotknutelnost kabelky.
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Značka, kvalita a cena
Hodnota kabelky jako zboží (předmět směny) spočívá ve třech charakteristikách:
značce, kvalitě provedení a ceně, přičemž se všechny vzájemně doplňují. Značka sama o
sobě odkazuje k stylu či úrovni ženy. Markéta sebekriticky reflektuje, že byla dříve
součástí jiného světa, z čehož ji usvědčují značky, které preferovala: „Dříve, když jsem
ještě nebyla tak úspěšná ještě jsem tolik nepronikla do té luxusnější módy, tak jsem hodně
kupovala od Guessu kabelky. Byla jsem mladší, a ty mladé holky na ten Guess hodně slyší.
A jak jsem postupně začínala přihlížet k LV Kabelka tedy dokáže ženu zařadit do určitého
okruhu lidí, resp. umožňuje vytvořit onu hranici mezi běžným zbožím a exkluzivitou. Ženy
uvažují o žebříčku značek. Kateřina považuje za nejluxusnější značkou Chanel. „Kabelka
od Chanel, kterou jsem od manžela dostala byla ještě dražší. …. Značku Chanel vnímám
mnohem luxusněji. ….“ Informátorka zaujatě popisuje, kde podle ní udělal LV chybu, že
v jejích očích ztratil pozici nejvyšší mety. Podle ní tím, že rozšířil nabídku i o levnější
řadu. „Tím se stal „masovější“ a ztratil punc exkluzivity.“
Kvalita je druhá charakteristika, která potvrzuje směnnou hodnotu kabelky.
Informátorky se shodovaly, že značkové kabelky mají perfektní provedení, nemusí se při
nákupu obávat, že by mohly být stran kvality podvedeny. Markéta takto značka LV
opravdu přesvědčila: „Za prvé, mám tu značku moc ráda, líbí se mi ty věci, a pro mě to za
ty peníze opravdu stojí. Je to něco opravdu kvalitního. Pro mě je to taková investice a
udělá mi to moc velkou radost. A radši si za ty peníze koupím jednu kabelku, než bych šla
někam do H&M nebo Zary a koupila si za to víc věcí. Mě prostě udělá vetší radost luxusní
věc.“ Luxusní kabelka LV nutí informátorku Markétu si myslet, že se kvalitní zboží
prodává jenom v LV. Kvalita je vidět na kabelkách LV „úplně na první pohled, materiál a
zpracování kabelky „tak to je úplně někde jinde“.
Jasmína navíc reflektuje, že podobně jako značku objevila i kvalitu luxusních
kabelek: „Teď.. vyhledávám kvalitní věci. Preferuji spíš kvalitu než kvantitu. Provedení,
materiály, to mi přijde všechno úžasné. Člověk se hned lépe cítí, je to jako lék.“ Prvního,
čeho si na kabelce všimla, byly zipy a cvočky, dále pak šití rukojetí, korpus kabelky,
„všechno je na ní precizní, není na ni žádný defekt“. Podobně Petra si přestala kupovat
levné kabelky právě kvůli kvalitě. „Tak mě uchvátilo to zpracování, že jsem žádný paskvil
už nechtěla. To jsem si radši žádnou nekoupila.“ Kabelka donutila ženu utrácet za další
kabelky více peněz, protože od teď se už nechce snížit ke koupi kabelky nižší kvality.
Informátorku Petru zaujalo, jak byla kabelka lehká, prostorná, jaký měla nádherný zlatý
zip, který se dal lehce zavírat, jak voněla kůží a jakou měla strukturu.
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S kvalitou provedení pak souvisí design. Značková kabelka má moc přesvědčit
majitelky o extravaganci. Alespoň řada žen na tento aspekt kabelky kladla velký důraz.
Extravagance zde souvisí s budováním výjimečnosti ženy. Kateřina v těchto pojmech také
uvažuje, když obhajuje svoji volbu kabelky: „Celkově kabelka působila extravagantně, ale
zároveň moc nekřičela, že je od V.“
Poslední z trojice charakteristik, které bychom mohly spojit s určováním směnné
hodnoty značkové kabelky, je cena. Cena není nikdy zvažována sama o sobě. Takto Jana
říká jedním dechem o své Vuittonce, že je „výjimečná už jenom tím svým designem a tou
cenou“. Majitelky značkových kabelek vědí, že cena je spojena s kvalitou a značkou (viz
též výše). Dokonce jim přijde nepatřičné značkové kabelky zlevňovat. Kateřina tady
dokonce chválí cenovou politiku LV:„Jediné, co dělá

V dobře oproti jiným luxusním

značkám jako je Prada nebo Fendi, že nedělají slevy.“
Nicméně některé informátorky cena trochu odrazovala. Snažily se jí pořídit levněji.
Marcela se přiznává: „A taky jsem ji viděla asi 2 měsíce před tím v obchodě na letišti. Tam
jsem si ji nekoupila, protože jsem si myslela, že bude v prodejně na příkopech lacinější.
Nakonec nebyla lacinější, ale i přes to jsem si ji koupila.“ Informátorku Marcelu kabelka
donutila koupit si ji i za vyšší cenu, protože po ní velmi toužila.
Jiné ženy mohou zvažovat, zda kvalita odpovídá ceně „Byla totiž plátěná.“, což
Petru překvapilo. Vzhledem k tomu, že nebyla kožená, ji cena kabelky připadala
přemrštěná. „Ale manžel mi řekl, ať se na cenu nekoukám a vyberu si takovou, jaká se mi
líbí.“ Ještě se dívala na černou koženou, ale ta byla třikrát dražší. „Takovou kabelku bych
se i bála nosit.“ I přes svoji vysokou cenu ale kabelka stejně ženy láká k vlastnictví.
Ovšem překonat svoje limity pod tíhou stresu a obav z nošení tak drahé kabelky jim ani
nedovolí si ji koupit. „Neměla jsem ani tušení, jak je to drahá věc.“ Značková kabelka
tedy vtáhla do hry porovnání cen. Petra si rozhodně skrze toto zkušenost uvědomila, jak
žijí lidé, kteří si nemohou takovou kabelku koupit.
Kabelka má svoji cenu, kterou majitelky respektují. Jana, a ani jiné informátorky
nezpochybňují finanční nákladnost: „Stála sice ranec, ale byla jsem z ní tak nadšená, že
jsem do toho šla.“
Značková kabelka je definována značkou, kvalitou (originalitou) a cenou.
Vystupuje jako konstanta, která se nepřizpůsobuje. Podřídit se jí musí ti, kteří o ni stojí.
Kdyby se podvolila, ztratila by na významu. Přestala by být oporou pro ženu, přestala by
být důkazem její výjimečnosti.
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Prodej
Atmosféra výjimečnosti je také v samotném prodeji. Informátorky rozhodně
popisují nákup či výběr kabelky jako událost života. Např. Bella říká: „Pro mě ten první
nákup byl velký zážitek, takový velký wow.“ Některé informátorky byly ohromeny
estetikou prodejny. Například Jasmíně hovořila o sladěném interiéru obchodu, outfitu
asistentek prodeje, jejich krásné uniformě, „byly pěkně sladěné a byly na úrovni“.
Interpretovala to opět v pojmech luxusu:„Šel z toho respekt a působilo to hodně luxusně a
vznešeně.“
Důležité je ale i chování asistentek prodeje: Jana byla nadšená z přístupu
prodavače, který ji všechno vysvětlil, ukázal a krásně zabalil. Jasmína dokonce hovořila o
vysoké úrovni prodeje. Požádala prodavačku, aby ji ukázala některé druhy kabelek, které
se ji líbily. Přinesla je v rukavičkách, to ji zaujalo. „Bylo to úplně wow, wow, wow, na
úrovni.“ vzpomíná Jasmína. Luxusní kabelky si vynucují zacházení jako na operačním
sále: manipulovat s nimi mohou prodejci výhradně v bílých bavlněných rukavičkách, což
kabelkám dodává na vzácnosti. Markéta dokonce má pocit, že má s prodavačkou hlubší
vztah. Svou oblíbenou prodavačka LV chválí. Má pocit, že je prodavačka zaangažovaná na
Markétině šatníku:„se tam o mě hezky stará, takže mi posílá fotky nových kolekcí.“ Tuto
zkušenost reflektují i jiné ženy.
Značková kabelka si vynucuje adekvátní předvedení a informátorky jsou si toho
vědomy. Prodejna je součástí míst, kde je konzumován luxus, resp. kde se odehrává život
v luxusu. Prodavači a zákazníci zde uzavírají alianci výjimečnosti. To také svádí
dohromady lidi z různých sociálních vrstev a vytváří vztah důvěry a uznání. Kabelka tedy
v rámci prodejny dovoluje ženě zažít pocit exkluzivity face to face.
2.5 Kabelka jako vzácná věc
Nedotknutelná kabelka
V oddílu výše jsem psala o prodavačích v rukavicích, kteří podporují iluzi
vzácného zboží. To se promítá také do zabalení kabelky po nákupu. Hodnotě zboží zde
konkuruje estetika ambaláže. Informátorka Marcela vzpomíná, jak byla zaskočená
nádherou balení kabelky. „Poprvé, když jsem kupovala kabelku u V, tak to jsem byla ku
vytržení. Tam mi to dali do takovýho plátěnýho sáčku a do tý jejich krásný tašky.“
Na kabelku dostala informátorka Bella v obchodě ochranný vak neboli prachový
obal a papírovou tašku, ucha byla zavázána mašličkou a při předání u pokladny ji
gratulovali k nákupu. „Složili účet do takových obrendovaných desek. Všechno mělo ty
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hezký nápisy.“ Potom časem, když si informátorka Bella kupovala dražší kabelky, tak „ty
už dávali do takovejch jejich hezkejch krabic obrendovanejch“ a do speciálních tašek.
Informátorka Jana si luxusní kabelku objednávala přes internet, přišla ji luxusně
zabalená, s ohromnou mašlí, ve 3 krabicích, během jednoho týdne od objednání přímo
z Milána. Velmi intenzivně popisuje, jak nádherně přišla kabelka zabalená, byla ve velkém
hedvábném pytli. Přes pytel byla ohromná mašle, v krásné krabici, přes krabici byla další
ohromná mašle a všechno bylo zasypané bublinami v transportní krabici. Ještě si
vzpomíná, že „k tomu byla jakoby kartička s blahopřáním, jako že ti děkujou za nákup a
takový ty kecy, co tam bývaj“.
„Kabelka se dá nejdřív do látkového sáčku, i s tím sáčkem se umístí do pevné
krabice, krabice se převáže stuhou a pak se vloží do papírové do tašky, která se také
převáže stuhou“, říká informátorka Kateřina. Cítila se skvěle, protože „takovou věc si
člověk nekupuje každý den“. Kateřina považuje za nejluxusnější značkou Chanel.
„Kabelka od Chanel, kterou jsem od manžela dostala byla ještě dražší. Tu si ukládám do
krabice, od ní mám schovaný i obal. Značku Chanel vnímám mnohem luxusněji. Kabelky
od Chanel nejsou tak rozšířené.“ Informátorka zaujatě popisuje, kde podle ní udělal LV
chybu, že v jejích očích ztratil pozici nejvyšší mety. Podle ní tím, že rozšířil nabídku i o
levnější řadu. „Tím se stal „masovější“ a ztratil punc exkluzivity. Jediné, co dělá V dobře
oproti jiným luxusním značkám jako je Prada nebo Fendi, že nedělají slevy.“
Informátorka Jasmína říká, že „to je jako ze všech těch pohádek o Pretty woman,
hezkých holek, které dostávají kupu růží a takové dárky“. Zabalení kabelky označila za
nádherné, dokonalé, v pevné krabici s emblémy LV, která vypadala téměř jako skříňka,
nahoře byla mašle, prostě jako z pohádky. „Ani jsem to nechtěla rozbalovat, jak se mi to
líbilo.“
Všechny informátorky uvádějí, jaké měly svoje luxusní kabelky dokonalé balení.
Luxusní kabelka je tak vzácná, že si vynucuje vysoký standard v obalových materiálech,
způsobu zabalení i designovém vzhledu balení. Balení je tak úchvatné, že se ho některé
informátorky ani nechtějí dotknout natož obaly poničit. Kabelka si tak u informátorek
vynucuje pocity nedotknutelnosti. I informátorka Markéta hodnotí balení kabelky jako moc
krásné. „Zabalili mi ji do takového látkového pytlíku, a do krabice s mašlí a do tašky. Moc
se mi to líbilo.“ I informátorka Kamila hodnotí balení kabelky jako „luxusní a precizní
stejně jako kabelka sama.“
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Nikdo jiný ji nemá
Vzácnost kabelky spočívá také v tom, že je neopakovatelná. V kompozici
s extravagancí posiluje výjimečnost ženy. Kateřina si chtěla koupit kabelku, která bude
něčím jiná, než se nabízí v Čechách, „něco, co nikdo jiný mít u nás nebude, něco
extravagantního“. Oči informátorky, která se obléká striktně podle dress code business
casual (elegantně, pohodlně a minimálně provokativně, konkrétně v bílé halence a přesně
střiženém černém kostýmku se sukní těsně pod kolena a v lodičkách na úzkém středně
vysokém podpatku) se rozzářily. „Vybírala jsem si mezi luxusními vyššími řadami, ne ze
základní.“ Výběr z těchto vyšších řad v Čechách moc velký. Dívala se po černé kabelce,
protože má ráda univerzální kabelky. Zaujalo ji černé večerní psaníčko zdobené ohromnou
zlatou sponou. „Takou kabelku jsem u nás neviděla prodávat.“ Loga měla méně nápadná,
protože byla do kůže pouze vytlačená a ne nijak barevná, takže na první pohled loga
nebyla tak čitelná a to se ji na ní líbilo. „Celkově kabelka působila extravagantně, ale
zároveň moc nekřičela, že je od V.“ Kabelku si nechala ukázat a od prodavačky dostala
informace, z jaké kůže je vyrobena, jak se o ní starat. Velkou roli při rozhodování o koupi
luxusní kabelky hraje pro informátorku její příběh a její vzácnost. „Také mě zaujme, pokud
se od prodavačky dozvím, že se jedná o kousek z fashion show a takových kousků je
v prodeji málo. Nebo pokud je taková kabelka k dostání pouze v Paříži a nemají ji ve všech
obchodech, prostě nějaká exkluzivita.“
Informátorka Markéta zašla do obchodu LV, kde má svoji oblíbenou prodavačku,
která „se tam o mě hezky stará, takže mi posílá fotky nových kolekcí. Takto mi poslala pár
fotek a mě tam jedna kabelka strašně oslovila.“ Byla to menší, růžová kabelka s kytičkami,
taková, kterou „ještě opravdu nikdo nemá a byla i v omezeném množství“. Přišla se na ni
podívat a moc se jí líbila, hned si říkala, že takovou kabelku ještě opravdu nemá a že ji jen
tak na někom neuvidí. Kabelka nutí Markétu vyhledávat takové kabelky, kterými by se
odlišila od svého okolí, čímž by byla ještě zajímavější. Jelikož je majitelkou velkého
množství luxusních kabelek, netouží na rozdíl od ostatních informátorek po praktické
kabelce, ale po takové, kterou by se co nejvíce odlišila. Kabelka tak Markétu vybočuje
z řady a vytváří z ní ikonu, která diktuje nové trendy. Když by si ojedinělou extravagantní
kabelku nekoupila, nemohla by se stát trendem. „Některé kamarádky řekly, že by si ji
koupily také, některé zase řekly, že to není pro ně, že jim to přijde moc lesklé, a
přeplácané.“
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Žádná napodobenina!
Je-li značková kabelka chápána jako konstanta, která určuje povahu světa luxusu, je
zřejmé, že ji napodobeniny nemohou u informátorek toužících po vlastní výjimečnosti,
vytlačit. Informátorky se shodují:„Nikdy bych si fejkovou kabelku nekoupila“. Někdy
vedou i ekonomické úvahy o vynaložených prostředcích. Bella si myslí, že i napodobenina
stojí určitou sumu a přijde ji lepší investovat do značky, která třeba není až tak drahá, ale je
to originál. „Než tady podporovat nějaký fejkování. Nemám to ráda.“ Fejkovou kabelku by
poznala Bella podle zpracování, podle prošití, podle umístění loga, podle modelů, ale
záleží to i na ceně napodobeniny nebo padělku, ale většinou se to dá poznat.
Petra neví, podle čeho se dá napodobenina poznat, „asi podle zpracování a jak se
rychle materiál odře, podle zipů a tak. Ale nevím, jaké jsou znaky originálních kabelek, já
bych to asi nepoznala.“ Petra nesleduje originální kolekce, nemá tolik zkušeností
s luxusními kabelkami, jelikož je majitelkou zatím jediného kousku. „Vím, že se V hodně
napodobuje, jednu napodobeninu měla kamarádka, rychle se odřela barva. Asi bych si
napodobeninu nekoupila, bála bych se, že to někdo pozná. A nechci ani podporovat
kopírování. Když bych měla vlastní značku, tak by se mi taky nelíbilo, že ji někdo
kopíruje.“ Jelikož informátorka Petra okusila kvalitu luxusní kabelky LV, natolik jí byla
ovlivněna, že by si nekvalitní napodobeninu nikdy nekoupila. Kabelka ženu nutí šetřit si na
další novou luxusní kabelku, která již neklesne pod úroveň té první. „Mám ráda vůni
nových věcí. Nikdy jsem si nekoupila použité auto ani boty. Možná jen jednou použité
oblečení, na nějaký karneval. V seconhandech se mi zvedá kufr, strašně to tam smrdí. Jsem
citlivá na cizí pachy. I když půjčím kamarádce nějaké oblečení a vrátí mi ho vyprané,
stejně to znovu přeperu. A kabelka moc vyprat nejde. Třeba kabelka kuřáka smrdí na sto
honů, to bych zvracela.“ Informátorka Petra je velmi citlivá na pachy okolí, použitá
kabelka ženu nutí k vyprázdnění žaludku.
Informátorka Markéta si myslí, že se dá někdy poznat napodobenina lehce podle
použitého materiálu, podle změny loga nebo podle nekvalitních kovových doplňků.
„Někdy jsou bohužel padělatelé, tak šikovní, že originál od padělku můžeme rozeznat
pouze přirovnáním těchto dvou produktů.“ Markéta by si nikdy padělanou kabelku
nekoupila. „Nechci to podporovat a pokud na originál nemám, tak si to prostě nekoupím.“
Padělanou kabelku by si informátorka Kateřina za žádných okolností nekoupila ani ji
nenosila. Raději by upřednostnila kabelku neznačkovou.
Podle zdobného prošití, kvality zipů a kováni, ozdobné štepováni, kvalita vnitřní
látky, podšívka a její zapracování ve švech a ke kůži, provedení loga dané luxusní značky
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by informátorka Jana stejně jako Kateřina poznala fejkovou kabelku. Informátorka Petra si
jednou vzala luxusní kabelku LV do Chorvatska na pláž, kamarádky na ni koukaly „jako
na exota a myslely si, že je to fejk.“ Takovou kabelku by si Jana koupila jen v případě, že
by se jí takový model hodil na jednorázovou akci, např. maškarní, tematický večírek nebo
do legrační tomboly, kde by bylo jasné, že je to fejk pro pobavení a ne na reprezentaci a
seriózní použití.
Informátorka Bella si myslí, že se značka LV líbí hodně lidem a protože si
nemůžou dovolit koupit originál, tak si kupují napodobeninu někde v Turecku nebo někde
na tržišti. „Takže když někdo takovou kabelku vidí, tak si 90% z nich myslí, že to není
originál.“ Informátorka Kamila by si napodobeninu nikdy nekoupila, „nepoznala bych to
asi“. Nepoužívala by ji a neměla by dobrý pocit z fejku.
Informátorka Marcela by si také napodobeninu značkové kabelky nikdy nekoupila,
proto chodí jenom do značkových obchodů. „Když si ji koupím v Egyptě na tržnici tak to je
jasný, že je to Fejková. Ale když půjdu do Pařížský do V, tak to vím, že tam fejkovou
nekoupím. To bych ji radši neměla. Než značkovou v uvozovkách kabelku. To si radši
koupím nějakou plátěnou, než fejka jako.“ Ani Michaela by si napodobeninu nikdy
nekoupila. „Samozřejmě že se to dá poznat podle šití, tvaru, kvality, formy a někdy podle
nápisů. Za žádných okolností bych si ji nekoupila, nepoužívala bych takovou kabelku.“
Indicie jak poznat fejk jsou negací charakteristik, které dokládají výjimečnost
značkové kabelky. Špatně umístěné logo, nízká kvalita, nízká cena, špatné prostředí
prodeje (viz níže), kopírování starých modelů a sériovost této produkce. Fejky jsou určeny
nižším sociálním vrstvám. Možná je typické, že by si Jana vzala fejkovou kabelku na
karneval, kde dochází k převrácení hodnot (Bachtin). Stejně tak nedodržení kontextu
vhodného pro kabelku může naopak navozovat představu fejku. Opět se potvrzuje, jak
kabelka dokáže udržet řád luxusu.
Jedna kabelka přitahuje druhou
S nakupováním značkových kabelek podle informátorek nelze skončit. Není tady
přítomen postoj střední třídy, jednu kabelku na celý život. Kontexty, do nichž kabelka
vstupuje, si vynucují další nákupy, resp. jedna kabelka se nenechá „zotročit“ pro všechny
příležitosti, stejně jako její život může podléhat dynamice módních trendů. Kateřina
přiznává, že se snaží držet krok s módou: „Tu mi plno lidí pochválilo, že je hezká, je na
mě hodně barevná, ale líbí se mi, jak vždycky všechno rozzáří. Taky se mi na ni líbí, že je
z jarní kolekce a já jsem ji měla jako jedna z prvních, tudíž jsem byla teď na jaře aktuální.
Kabelka nutí Kateřinu být neustále aktuální, sledovat trendy a nakupovat stále častěji.
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Informátorka Jana našla luxusní kabelku na internetu a řekla si, „že si ji asi
zasloužím, když už jsem ji takhle pěkně objevila“. „Kabelek nikdy není dost, takže vždycky
potřebuješ novou kabelku.“ Přestože je Jana majitelkou několika luxusních kabelek,
s každou novou kabelkou je nucena si kupovat další. Stejný názor zastává i informátorka
Kamila. „Styl, kvalita, sen každé ženy, kabelek není nikdy dost, netřeba dlouho vybírat,
musíte je mít všechny.“ Kabelky, které Markéta vlastní, si vybírala sama pro sebe a má je
ráda. „Pokud už se mi přestanou líbit, spíše je někomu daruji, než abych je vyměňovala.“
Jakmile žena podlehne kouzlu luxusní kabelky, nemá jich nikdy dost, naopak zatouží po
další, kterou bude mít na jinou příležitost. Luxusní kabelka dokáže ženu donutit
k neustálému procesu rozmnožování sbírky.
Nepotřebné kabelky
„Kabelky, které mě přestanou bavit, tak vyřazuji. Kabelky ráda nosím, ale že bych
je měla ráda? Asi je mám ráda, protože by mě mrzelo, když bych ji zničila nebo ztratila.
Tak asi jo, mám kabelku ráda.“ Kateřina se jemně podiví a zároveň pousměje. Připouští,
že silný emoční vztah má jen k mé první kabelce od LV, protože byla první. Emoční vazbu
má pro ni spíše jen samotný okamžik, kdy se ji snažil udělat partner radost, než na věc
samotná.
Oblibu jiných kabelek ovlivněnou nově nabytým vlastnictvím luxusní kabelky se u
informátorky Petry projevilo vyhozením dvou starých světlých letních kabelky, které už
dosluhovaly. „Jsem sběratel, nerada cokoliv ze svého šatníku vyhazuju.“ Přes to, že
informátorka Petra sebe označila za sběratele, který se nerad zbavuje svých věcí, donutila
kabelka informátorku z vyhození dvou kabelek. Stejně tak Marcela zásadně nic
nevyhazuje, spíš kabelku daruje nebo prodám. „Ale většinou kabelky sbírám.“
Kateřina darovala kamarádce svoji starší kabelku LV, jelikož tento model už
nenosila. Jinou zkušenost s vyměňováním kabelek nemá. „Udělalo mi radost, že ji
kamarádka ještě unosí a neleží ve skříni.“ Jasmína by se vyměňování kabelek účastnit
nechtěla, „v tomhle případě bych brala odpovědnost za cizí majetek a i mně se moc nelíbí
když půjčuju moje věci.“ Informátorka se na chvíli odmlčí a pak ještě dodává „opravdu jen
v nutných situacích by to dávalo smysl“. Jana sama sebe ujišťuje, že potřebovala novou
černou kabelku, takže nějakou starou obyčejnou černou vyřadila, „putovala k mé sestře“.
Kabelka nutí ženu, aby hledala řešení, co s ní, když už ji nechce. Kabelka si tak hledá
nového majitele.
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Příběh kabelek
Značkové kabelky se vymykají běžně spotřebním věcem i tím, že na sebe váží
příběhy, které si ženy pamatují a reprodukují. Příběh kabelky činí nejen z kabelky, ale
především z ženy individualitu, mimořádnou bytost zapletenou do pozitivních vztahů,
odkazují na úspěchy a pozitivní emoce. Značkové kabelky, byť s tím prvoplánově ženy
nesouhlasí, dokáží evokovat okamžiky, které byly důležité. Zvýznamňují ženu a její vztahy
k sobě a druhým.
Takto např. vzpomínala Kateřina na nákup své poslední Vuittonky, kterou si
přivezla ze služební cesty z Paříže, kde si na podzim prodloužila pobyt na oslavu 5. výročí
svatby. „Šli jsme po Chams-Élysées, kde má

V ohromný několikapatrový obchod.

Překvapila nás fronta, která před obchodem byla, což u nás nebývá. ákalo nás se podívat
se dovnitř, protože v zahraničí mívají větší výběr než u nás.“ Byla nadšená, že jí manžel
kabelku k výročí koupil.
Informátorka Kateřina i informátorka Markéta shodně uvedly, že si novou kabelku
vzaly hned první den večer. „Cítila jsem se velmi luxusně a měla jsem pocit, že ta kabelka
celý můj outfit povznese“, řekla Kateřina. Informátorka Jana si snaží vzpomenout, kdy si
kabelku vzala poprvé. „Následující den, nebo za tři dny, nebo v momentě, když jsem šla do
práce nebo někam mimo domov.“ Co nejdříve. Informátorka Kamila si kabelku vzala hned
druhý den do práce. I informátorka Michaela použila hned kabelku druhý den, když šla
cvičit. Kabelka donutila informátorky ihned používat, bleskově vymyslet vhodný outfit,
který by ke kabelce seděl, což jim zabralo několik hodin zkoušení před zrcadly.
Když si kabelku Bella přinesla domů, vybalila si ji z tašky i z prachového obalu a kochala
se s ní. Užívala si chvilku jenom s kabelkou, před zrcadlem si zkoušela, jak to vypadá,
když si ji vezme jenom do ruky nebo dá na předloktí. Poprvé si novou kabelku vzala
informátorka Bella hned druhý den ráno do práce. Cítila se, „jako že mám něco novýho,
něco hezkýho a takovoej pocit, že si toho musí určitě každej všimnout, že mám něco
hezkýho“. Oblékla si na sebe něco světlého, jednoduchého, odlehčeného tak, aby ji kabelka
outfit doplnila. Až časem začala uvažovat i jinak. Zjistila, že není vhodné nosit společně se
světlou kabelkou tmavé džíny, protože kabelku obarví.
Svoji LV kabelku dostala informátorka Petra jako vánoční dárek. Protože to byla
letní kabelka, tak si ji poprvé vzala „až někdy na jaře“. Kabelka ženu nechala čekat až
přijde jaro, aby si ji poprvé mohla vzít do společnosti. „Bylo první den nádherné počasí,
oblékla jsem si světle zelené kalhoty a bílou halenku. Kabelka přímo svítila!“
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Když přišla luxusní kabelka informátorce Janě poštou opatrně si všechny mašličky
rozvázala.

íkala si: „musí se mi líbit!“. Jana kabelku ještě ani neviděla a už jí kabelka

nutila, aby se jí líbila.
Informátorka Marcela musela schovat kabelku před manželem do skříně, nechtěla,
aby ji neviděl. „Byla tam do té doby, než jsem šla asi za 14 dní do divadla.“ Kabelka nutila
ženu k tajnostem před manželem a na své první vyvětrání čekala ve skříni delší dobu, tudíž
kabelka přinutila Marcelu nosit jinou starší kabelku.
Emoce
Kabelka je součástí ženy. Je zrcadlem její výjimečnosti a dokáže i skrze svoji
výjimečnost na sebe vázat příběhy, které jsou důležité a situují ženu v sociální realitě, resp.
jí dávají identitu. Právě proto některé ženy chápou kabelku jako něco víc než jen spotřební
věc. Mají k ní emoční vztah. Jana přiznává, jaká euforie je s nákupem spjata. Hned v první
kavárně si kabelku vybalila a „trochu jsem se s ní mazlila“, a zároveň naznačí, jak si
kabelku přikládá pomyslně k tváři a jak si k ní přivoní. Oči slastně otočí ke stropu, jako by
si vybavila vůni luxusní kůže.
Určitě dokážou i truchlit, když o kabelku přijdou: Jako jediná z dotazovaných
informátorek zažila Michaela odcizení kabelky. „Když mi ukradli kabelku, takže to bylo
strašné! To bylo jako kdyby kus ze mě ukradli. To bylo fakt strašný. A taky V peněženka.
To byla moje peněženka, byla černá a byla jsem z toho úplně zhroucená. Strašné!“
Mladší informátorky Jasmína a Michaela sdílí svoje emoce pomocí sociálních sítí.
Michaela zachytí svoji radost a okamžitý projev emoce hned, když vyjde před obchod na
ulici. „Vždycky se na Pařížské nejdřív vyfotím s krabicí a pak jedu domů.“ Když přišla
domů, vybalila si kabelku, znovu si ji vyfotila, „možná jsem poslala na Instragram, možná
ne, a potom jsem si ji prohlížela asi půl hodiny a zkoušela jsem ji k věcem, které se mi
hodí. Byl to úplně nejlepší pocit.“ Jasmína považuje pořízení snímku nové kabelky za
přirozenou. „Samozřejmě jsem si to vyfotila.“ Ale na facebooku Jasmína drahé dárky
nezveřejňuje, je opatrnější než mladší a možná nezkušenější Michaela. Fotku poslala jen
své nejlepší kamarádce. Žádná ze starších informátorek nemá potřebu fotit se s novou
kabelkou a okamžitě sdílet fotografii s přáteli a celým světem. Není tedy třeba
zdůrazňovat, že značková kabelka jitří city svých majitelek.
Přes to, že ženy na detaily nekladly vysoké nároky, jelikož jsou přesvědčeny o tom,
že je LV na detaily klade vysoké nároky, považují je za samozřejmost a nevěnují jim
zvýšenou pozornost. Nejmladší informátorka Michaela naopak k citu pro detail přikládá
vysokou pozornost. Fakt, že ženy značku LV snadno poznají ji nechává chladnou, ale
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pokud si někdo všimne výjimečného detailu, pak je nadšená. Stalo se ji, že když si šla
koupit kávu, „tak tam mám ty iniciály MD a hnedka se mě ptala, jak se jmenuju a říká mi,
no já jsem viděla ty iniciály na té kabelce, tak jsem nevěděla, jestli Míša nebo jak. Bylo to
příjemné, bylo to super, že si toho všimla. Je to úplně super, že si můžu kabelku takhle
personalizovat, že si ji vlastně úplně osvojím. Ne každý je schopný si to dát na tu kabelku.
Cítím, že to je opravdu moje kabelka, že mi ji nikdo nesebere.“ Kabelka donutila Michaelu
k umístění vlastního iniciálu, aby se o ni nemusela bát, že ji kabelku někdo sebere.
Informátorka Bella toužila po konkrétním barevném vzoru, bílé kostce, která se
střídá s béžovou. Nejedná se o koženou, ale plátěnou letní kabelku se světlými uchy. Když
zjistila, že je to velmi nepraktická barva, tak kabelku asi po roce prodala. Byl to model,
který „vypadal jako truhlička nebo pokladnička“, naznačovala informátorka Bella rukama.
Popisuje ji jako střední lékařskou brašnu s malými uchy. „Nešla dát ani přes rameno, k
tomu se musel koupit takový popruh, ale ten jsem si nekoupila.“ Líbilo se ji, že je světlá a
že se bude hodit na léto. Celkově ji přišla praktická, že není ani velká, ani malá, je na zip,
takže se nemusí bát o věci uvnitř kabelky. Dlouho přemýšlela, jestli si má dokoupit popruh
přes rameno. „Ale vzhledem k tomu, že byla světlá, tak to bylo hrozně nepraktický.“
Obarvila se ji od tmavých džín, když je měla na sobě a tak musela hodně přemýšlet, s čím
bude kabelku kombinovat, aby jsem si ji nezničila. Pro informátorku Bellu to bylo
obrovským zklamáním. Začalo ji u kabelky chybět dlouhé ucho přes rameno. Viděla tu
možnost na obrázku, v reklamě, i párkrát na někom jiném, „tak jsem si říkala, že by to bylo
fajn. Ale bylo to už v době, kdy jsem ji měla obarvenou. Takže jsem si říkala, že je to stejně
tak nepraktický, že bych to stejně nepoužívala, že to nepotřebuju“, dodává s jistým tónem
hlasu o svém správném rozhodnutí. Bellu kabelčina nepraktičnost donutila k jejímu prodeji
a změnila tak pohled na nákup budoucích kabelek.
Značková kabelka je silný hráč v životě oslovených žen. Ustanovuje hodnoty, které
ženy přijímají. Spoluvytváří životní styl. Podílí se na identitě ženy. Má moc dotknout se
jejích citů. Je výjimečná a svou výjimečnost propůjčuje i své majitelce. Zdálo by se tedy,
že majitelky značkových kabelek, žijí v jejich diktátu. Je tomu tak?
Kabelka si diktuje provozní řád
Jestliže značková kabelka má schopnost učinit ženu výjimečnou, protože ona sama
je výjimečná, snaží se majitelka tuto výjimečnost udržet ve hře co možná nejdéle a
nejdůsledněji. Majitelka respektuje, že je třeba se o kabelku starat a přizpůsobit jí prostředí
v němž se nachází.
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Kabelka nutí ženu, jak se má o ni starat
Vzácná značková kabelka chce chránit. Vše je kombinací šetrného zacházení a
péče. Šetrné zacházení spočívá v dohledu a ohledu, které zabrání tomu, aby se kabelka
poničila, péče v ošetřování kabelky.
„Určitě kabelku opečovávám a dávám si pozor, abych do ní nedala něco, co by ji
mohlo poškodit“, říká informátorka Markéta. Kamila přesně ví, jakou péči její luxusní
kabelka potřebuje. „Starám se o ni tak, aby se nepoškrábala, nepotrhaly se uši, zbytečně ji
nepřetěžuji, dávám ji do obalu, v kterém jsem ji dostala, aby se na ni neprášilo, když ji
chvíli nenosím.“ Slovo „špína“ se opakuje v každém rozhovoru a stejně tak strach z toho,
že se kabelka umaže. Michaela říká, že „když bych třeba věděla, že jdu na nějaký festival,
je tam strašně moc bláta a nevím, ale za to by mi to nestálo ukázat, že na to mám, že bych
si ji potom zničila, to by mě mrzelo.“ Když Jasmína kabelku rozbalila, bála se na ni
sáhnout, aby ji nepoškodila nehty, „prostě bláznovství“. Protože se bála, že ji používáním
poškodí, asi 2 měsíce ji nevyndala ze skříně. Informátorka Kateřina popisuje, jak se o
kabelku stará: Dávám si pozor, kam ji pokládám, co do ni dávám, aby se neponičila, aby se
mi na ní nenalepila žvýkačka. Ukládám ji tak, aby na ní nic neleželo, aby se nepomačkala
a nepomuchlala.“ Svoji nejoblíbenější kabelku nosí velmi často, prakticky obden a ani ji
neukládá do látkového vaku. Jasmína říká, že „nikdy jsem je nedala do čistírny“.
Maximálně je otře hadříkem a to je všechno. Velké kabelky mají svoje původní pouzdra a
svoje místo. Také Petra svoji luxusní kabelku vždy uloží do plátěného vaku a dává si
pozor, aby nepoškrábala kování u zapínání a nedává na ni nic těžkého. Petra se bála, že je
kabelka moc světlá a bude tak náchylná na umazání. Ale řekla si, že určitě existují nějaké
čistírny, které si s tím poradí. Kabelka nutí ženu vyhledávat speciální služby a trávit tak
více času s výběrem čistírny a s péčí o kabelku.
Kabelku je také třeba správně užívat, resp. neohrožovat její stav.„Nedala bych do
ní nikdy nic, co by ji mohlo nějak poškodit nebo zašpinit. Nikdy bych do ní nedala nic
ostrého, žádné jídlo“, říká Kateřina. Stejné obavy z pošpinění kabelky jídlem má většina
informátorek. Nikdy by informátorka Bella do kabelky nedala jídlo a nic, z čeho by měla
pocit, že ji může nějak zašpinit nebo znehodnotit. Kabelka nutí všechny informátorky
k vyšší obezřetnosti, ohleduplnosti a opatrnosti jak při manipulaci, používání, tak při
ukládání kabelky. Kabelka si vynucuje umístění do prachového obalu, na který žádná
z informátorek nezapomíná.
Nebezpečí číhá i ze strany jiných lidí. I vůči nim je třeba být obezřetný. Když
informátorka Kateřina navštíví restauraci, tak protože kabelka nemá ucho, hledá vhodné
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místo, kam ji položit. Musí ji buď někam položit na stůl, čímž riskuje, že „mi ji někdo
polije, nebo si ji musím dát za sebe na židli, ale jen v případě, že má židle plné opěradlo a
vždy tak, abych cítila, že ji mám stále za zády“. Často se bojí, že jí někdo jiný kabelku
pošpiní. „Jednou jsem ji musela v baru položit na stůl, bála jsem se, že si ji umažu a v ten
moment někdo rozlil víno a já měla strach, aby se nezničila. Musím si ji vždy položit tak,
abych na ni viděla.“ Informátorku Kateřinu kabelka nutí být neustále ve střehu a
navštěvovat pouze podniky s perfektní čistotou. Stejné nucené chování můžeme pozorovat
u většiny informátorek.
Obdobně popisuje péči o luxusní kabelky Bella. Na všech akcích hodně řeší, kam si
kabelku odloží. Dává si na ni pozor, aby na ni pořád viděla a měla ji pořád u sebe. Nikdy
by ji nedala do šatny. Ani když chodí cvičit, nenechává ji v šatně, ale bere si ji sebou do
sálu. V baru nebo v hodně zaplněných prostorech si ji nechává pořád u sebe, přes ruku
nebo přes rameno, nebo si ji dává „na háček pod bar a dám přes ní bundu, aby nebyla
vidět, aby to nelákalo nikoho“. Kabelka nutí Bellu schovávat ji. Stejně tak jako vstupenku
do kina u vchodu ukážete a potom schováte, nutí kabelka udělat Bellu to samé.
Zajímavé je, že některé informátorky si vyčítaly, že se o kabelky nedostatečně
starají: „Je to se mnou špatné, nestarám se o ni.“, kaje se nejen Kateřina. Podobně o tom
mluví i Jana Asi jsem bordelář a moc se o kabelky nestarám. Ty dražší balím do
speciálních sáčků, mám na ně takovou speciální krabici, do který je dávám. Tam pak hrabu
a hledám v těch sáčkách tu správnou. Zrovna v tom nejsem ten typ, úplný pečlivky, která by
své kabelky vystavovala někde.“. Bella zase říká: Hodím ji do skříně, jednou za čas z ní
vyndám úplně všechny věci. Žádnou extra péči ji nevěnuju.“ Také Marcela uvádí, že se
nijak o kabelku nestará. Občas ji otře mokrým hadrem. „Řekni, že přípravkem na kůži“,
zažertuje Marcela. Možná právě tímto postojem majitelky značkových kabelek naznačují,
že se jim zotročení kabelkou nelíbí, ale zároveň že respektují její diktát. Druhou
interpretací je, že luxusní kabelka si vynucuje u žen nadstandartní péči, která v jejich očích
nemůže být nikdy dostačující.
Při vyvolání představy, že by se s kabelkou něco stalo, napadá Kateřinu lítost,
protože byla kabelka hodně drahá. Zatím takovou situaci nezažila. Když však o tom
hlouběji přemýšlí ví, že peníze by nebyly problém. Myslí si, že když by kabelku zničila,
tak by „mi asi chtěl manžel ztrátu nějak nahradit a koupil by mi novou, nebo podobnou,
stejnou určitě ne“. Mrzelo by ji to, ale ne nijak výrazně. „Řekla bych si, tak co, je to
jenom věc, o nic nejde.“ Při příležitosti, když by se jí hodila a neměla by ji, tak by ji to
mrzelo. „Možná i měsíc, nebo do té doby, než bych dostala novou.“ Podobně uvažuje i
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Bella:„Jsem opatrná na svoje věci, protože vím, že byly drahé. Snažím se, aby se jim nic
nestalo, ale může přijít situace, když se může něco stát. Samozřejmě to mrzí, je to
nepříjemný.“
Roli by mohly hrát ale i emoce – viz výše, popř. životní styl (viz níže). Strach
z poškození je velmi často uváděn. Kabelka nutila informátorku Petru, aby se o ni bála víc
„než o život“ a když zjistila, že ji v ní vypadla konturovací fuchsiová tužka na rty, která se
otevřela „a pěkně po dně kabelky rozpatlala“, bála se to manželovi říct, snažila se to nějak
vyčistit, ale nešlo to. „Byla jsem na sebe naštvaná, že jsem tak neopatrná. Pak jsem ji moc
nenosila.“ Také Jasmína vzpomínala, jak se velmi polekala, když si na kabelku omylem
sedla, ale kabelce se nic nestalo, držela pevně a nepoškodila se. Kabelka ženu vystraší a
stresuje z obavy, že se poškodí.
Kabelka organizuje šatník
Starání se o kabelku ale není jediný diktát, který si luxusní věc vynucuje. Ženy
podlehly luxusu nově koupené věci a reorganizovaly šatník, ba dokonce i bytové zařízení a
provoz domácnosti.
Jasmínu kabelka donutila vyřadit ze svého šatníku dvě nebo tři kabelky, které už
byly potrhané. Zbavila se i oblečení a všeho, co už se ke kabelce nehodí. „Pošouplo mě to
na jinou úroveň oblékání.“ Oproti tomu informátorka Kamila nevyřadila žádnou kabelku,
ale jen je umístila „ve spodní části hromádek“. Nová luxusní kabelka přinutila Kamilu
posunout starší kabelky na dno své skříně.
Informátorku Markétu donutily značkové kabelky LV k vyřazení kabelek nižší
úrovně, „tak jsem si už nakoupila více těch

V kabelek a pak jsem všechny ty Guess

kabelky vyřadila.“ Kabelky od značky Guess vidí Markéta jako značku pro mladé, tudíž ji
kabelka LV řadí mezi starší ženy a ubírá tak na jejím mladistvém vzhledu. Podobně
donutila luxusní kabelka informátorku Michaelu vyřadit svoje starší kabelky. „Vyřadila
jsem svoji starou sportovní tašku. Vlastně postupně vyřazuji všechny levnější kabelky a
nosím už jen ty V. Všechny neznačkové vyřazuji a nosím jen ty značkové.“
Informátorku Janu kabelka nutila ke koupi, resp. dokoupení dalších věcí. „Nutně
jsem potřebovala malé psaníčko jako doplněk k šatům od Natali Ruden.“ K jednoduchým
černým saténovým šatům hledala něco výrazného. Vzhledem k tomu, že byla černá, tak
k ní nemusela nic moc ladit. Ale musela si do ní dokoupit koupit organizér, protože nemá
vnitřní kapsičky, kromě jedné zipové. „To mi na ni nevyhovovalo.“ Svoji prvotní odpověď
informátorka Jana upravuje a dodává, že si ji možná nevzala hned, protože ji na ní
nevyhovovalo, že do ní musí koupit organizér, „tak jsem googlila, kde mají organizéry“.
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Asi by si už žádnou kabelku bez organizéru nekoupila. Dalším nákupem byl tedy nákup
organizéru. Navíc kabelka informátorku Janu nutila ke koupi dalších doplňků, bez kterých
nebyla kabelku ochotna používat. Aby ji tedy vůbec mohla nosit, donutila ji kabelka trávit
čas vyhledáváním organizéru a tak donutila ji utratit další peníze za důležitou věc, bez
které by kabelku nepoužívala.
Nákup značkové kabelky ovlivnil další nákupy informátorky Belly natolik, že už si
nechtěla pořídit podobný model. Vadilo ji, že nejde dát přes rameno a že je plátno slabé a
nestabilní, „nemělo vlastně vevnitř tu podšívku, takže to vůbec nedrželo tvar, jakej to mělo
na těch hezkejch fotkách“. Od té doby si vybírá něco jiného, volí kožené kabelky a musí
mít možnost vzít je přes rameno, dává přednost praktičnosti a větším rozměrům. Ze svého
šatníku vyřadila Bella všechny světlé kabelky.
Možná výjimečné, nikoliv však nelogické je přání Kateřiny, která by si přála
speciální skříň jenom na kabelky. Její kamarádka má takovou skříň, každá kabelka tam má
svoje ramínko a na něj je věší. „To je krása.“
Kabelka nutí ženu si pořídit účelový nábytek. Aby bylo o kabelku dobře postaráno,
je dobré zabezpečit celý prostor, v němž kabelky žijí. Většina informátorek, například
Kateřina, Marcela nebo Petra svoji péči o kabelku, potažmo o úklid považují za
nedostačující. Kabelka může být jedním z mnoha aspektů, které vedou k rozhodnutí
najmout si uklízečku. Značkové kabelky jsou součástí kompozice, která se bez paní na
úklid neobejde.
Kabelka ženě určuje, co může a nemůže dělat, když ji má
Na konci minulého oddílu jsem napsala, že značková kabelka je součástí
kompozice. Je doplňkem, který podléhá normativitě a tato normativita materializovaná ve
značkové kabelce, zas a znova vstupuje do rozhodování a jednání majitelek kabelek.
Kompozice je pak určena vztahem k lidem, s nimiž se majitelka kabelky setkává, povahou
události, jichž se účastní, a svým vlastním statusem. Ve hře je fyzický prostor, sociální
prostor, povaha aktivity, resp. příležitost, funkčnost kabelky a jakási vnitřní koheze prvků,
tedy souhra jednotlivých materiálních prvků, které spolu vytvářejí celek (sladění).
Dokonale to reprezentuje narativ Kateřiny a Petry. Tyto majitelky LV kabelek
uvažují, jak výše uvedené aspekty ustanovují kompozi, do níž se kabelka hodí. Kateřina
říká: „Nejvíc to souvisí s tím, jaký je dress code, co budu mít na sobě. Nejdřív uvažuji o
šatech, jaké si na sebe vezmu a pak volím kabelku podle toho, která se k nim hodí a také
k příležitosti, protože je to večerní kabelka.“ Nikdy by si ji nevzala na denní nošení,
protože je to večerní kabelka. Nevzala by si ji na školní sraz do hospody IV. kategorie.
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Kabelka tedy ženě určuje, kam může jít a kam ne a ovlivňuje, co si vezme na sebe. Žena,
když má v ruce značkovou kabelku, se tedy nemůže svobodně rozhodnout, jakou kategorii
restaurace navštíví. Podobnou zkušenost líčí i informátorka Petra. Jednou si vzala omylem
kabelku LV do klasické pivní zakouřené hospody. Měla tam sraz se spolužáky ze základní
školy po několika letech, v malém rodném městě, kam moc často nejezdí. „Spolužačka
vybrala nějakou pro mě neznámou restauraci na hlavním náměstí, která se jmenovala Na
Hradě. Říkala jsem si podle názvu, že to bude asi něco pěkného a že bych měla na
spolužáky zapůsobit, když je ze mě teď ta Pražanda.“ Celý svůj outfit dokonale vyladila,
vzala si boty na vysokém podpatku, které moc často nenosí a dokonce si i natočila vlasy.
„Uvnitř na mě čekali spolužáci málem v teplákách a s pivem, přes cigaretový dým jsem je
ani pořádně neviděla. Bylo tam narváno, kabelku jsem si ani neměla kam odložit, tak jsem
ji měla na klíně, držela jsem ji pevně a střežila jako miminko. Vůbec jsem tam nezapadla.
Jeden spolužák se na mě podíval a jen pronesl: „je vidět, že se máš dobře“. Připadla jsem
si trapně. I když dobře.“ Kabelka LV má neuvěřitelnou moc. Ať už chce žena zazářit nebo
chce být nenápadná, kabelky si vždycky někdo všimne. Kabelka donutila informátorku
Petru k tomu, aby se k ní chovala jako k novorozenci. Přehnaně ji musela ochraňovat
v prostředí, do kterého nepatří. Otázkou je, jestli informátorka sama do takového prostředí
patří nebo ne.
Sociální adekvátnost je zmiňována často. Nejen Petře je jasné, že kabelka chce jistý
okruh lidí (viz též kapitola o statusu). Kateřina by nikdy neřekla, že volí kabelku podle
toho, s kým jde, ale když se nad tím zamýšlí, tak tu možnost připouští. „Teď právě, jak
chodím na školní srazy, tak to tak dělám, protože tam nechci přijít s drahou kabelkou.“
Svoje rozhodnutí přizpůsobí nejen místu, kam jde, ale i s jakými lidmi se tam sejde. Když
se chystá sejít s lidmi, o kterých ví, že takové možnosti nemají, „asi budu volit něco míň
extravagantního“. Stejně uvažuje i informátorka Petra. „Nechci si hrát na někoho, kdo se
má líp než ostatní nebo naopak kdo se snaží dosáhnout do toptenu.“ Nejraději si kabelku
LV bere, když jde někam s manželem nebo s kamarádkou, která moc neřeší, jestli je to
kabelka od Bati nebo od Chanel.
Informátorka Jasmína, když někde pracuje jako hosteska, tak nechce působit
okázale a proto značkovou kabelku nechává doma „jako že vydělávám 1.500 a pak přijdu
s kabelkou za 50.000“. To by považovala za kontrast. Navíc by se bála ji nechávat v nějaké
společné šatně. Jasmínu kabelka omezuje, do jaké sociální vrstvy si ji může vzít a do jaké
ne. Zároveň potvrzuje, že je nadána vycítit sociální hranice.
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Značkové kabelky patří do urbánního prostoru. Mantra špíny připomíná, jak
špinavá (nepřípadná Douglas) je pro luxusní zboží příroda. Kabelka nutí ženy pohybovat
se výhradně v čistých místech, nemůžou si kabelku vzít na výlet. Krom umazání roli hraje i
nefunkčnost kabelky. Jelikož by do ní nedaly ani lahev s pitím, hrozila by výletníkům
dehydratace. Podobně ohrožuje značkovou kabelku i nákup. Markéta by do kabelky nedala
nákup, nebo něco špinavého, něco co by mohlo kabelce ublížit. Markétu nutí kabelka
chodit nakupovat v jinou dobu, než má právě u sebe kabelku LV. Kabelka nutí Markétu,
aby přemýšlela, jaké aktivity bude dělat. Jasmína se velmi se polekala, když si na ni
omylem sedla, ale kabelce se nic nestalo, držela pevně a nepoškodila se. Kabelka ženu
vystraší a stresuje z obavy, že se poškodí. Luxusní kabelku by si Jasmína rozhodně nevzala
na nákup potravin ani na sport, „na věci, kdy ji nezužitkuji a kdy se to nehodí“. Kabelka
nutí ženu selektovat činnosti, které může a které nemůže dělat. Dovolené jsou právě
aktivity spojené s luxusem. Kabelka nutí ženu selektovat činnosti, které může a které
nemůže dělat.
Kabelky jsou konstruované k určitým typům jednání. Proto dokáží za určitých
okolností vzdorovat svým majitelům. Když si Kateřina začne vybavovat zajímavé zážitky,
které s touto luxusní kabelkou zažila, začne se hlasitě smát, až si musí zakrýt otevřená ústa
rukou, na které se ji zaleskne prstýnek s diamantem o velikosti hrášku. Protože nemá tato
večerní kabelka žádné ucho, tak ji „na toaletě musím držet mezi koleny“. (SMÍCH)
Kabelka tedy informátorku Kateřinu omezuje při základní biologické potřebě, nutí ji
posilovat nohy, jelikož je celkem těžká. Kabelka může způsobit, že žena bude chodit na
toaletu méně často a nebo více často do posilovny, aby měla silné nohy.
Zároveň ženy mluví o víceúčelových kabelkách, které by mohly nosit v podstatě
všude. I když by si Markéta kabelku LV nevzala do lesa nebo když půjde na procházku
s dětmi a manželem, „ale jinak co se týče společnosti, tak to neřeším. Můžu si ji vzít
kamkoli, jenom když se bavím opravdu o extrému, kam si nevzít luxusní kabelku, jako třeba
do lesa.“
Informátorka Jana popisuje kabelku jako velkou, která není na večerní nošení, ale
na denní nošení, takže ji používá když jde do práce, nebo když jde do města. Vzhledem
k tomu, že je černá, nosí ji většinou na podzim a v zimě. Tím, že je veliká, dává do ní
„strašně velký množství věcí, které nutně potřebuju“. Jsou to různé klíče, šminky,
hygienické ubrousky, papírové kapesníčky, peněženky, doklady. „A když je nejhůř, tak se
mi tam třeba vejde i sáček se třema houskama a krabice s mlíkem.“ Nikdy by do ni nedala
nějaké ostré věci, nebo věci, o kterých by věděla, že ji tu kabelku nějak poškodí. Ale běžně
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v ní nákup nenosí. Kabelka nedovoluje ženě ji vzít do divadla, protože je příliš velká a až
moc praktická, tudíž se z luxusního kousku stává nákupní taška a kabelka nutí ženu koupit
si další kabelku, kterou si bude moct vzít do divadla.
Velmi důležitá je pro Janu praktičnost, protože „když už si pořídíš kabelku za tyhle
peníze, tak nechci, aby to byla kabelka, kterou si vezmu jednou za rok, protože se mi bude
hodit jen k jedné věci“. Ale chtěla, aby ji mohla využívat „jakoby“ co nejvíce a aby byla
„taková jako“ univerzální a vydržela ji dlouho. „Buď na to mám a koupím si to co si
představuji a nebo nic.“ Luxusní kabelka se přirozeně brání univerzálnosti a všednímu
použití.
Je zajímavé si uvědomit, že ačkoliv je kabelka podřízena šatům a příležitosti,
šperky naopak se řídí i kabelkou. Kabelka diktuje ženám, jaké si mají obléct šperky.
„Protože mám kabelky, které mají zlaté nebo stříbrné kování,“ říká Bella, musí tedy
přizpůsobit šperky do stylu kabelky. Kabelka nedovoluje ženě vzít si šperky, jaké chce.
Kabelka Kateřiny má zlatou sponu a „protože většinou nosím bílé zlato“, nemůže nosit
svoje oblíbené šperky.
Značková kabelka však dokáže proměnit i ženu, která s ní jde. Když nosí
informátorka Petra kabelku LV, cítí se s ní vzácně, luxusně, vyrovnaně a to i fyzicky.
„Když si ji beru, úplně mě nutí se narovnat a prezentovat se stejně, jaká ta kabelka je.“
Kabelka má tedy pozitivní vliv na držení těla ženy, ženu nutí, aby se nehrbila a aby zářila
stejně jako její kabelka. Kabelka dokáže měnit člověka.
Kabelka nutí ženu šetřit (si na ni)
Informátorka Michaela si na svoji vysněnou kabelku LV musela šetřit asi tak půl
roku, aby si mohla udělat radost a koupit si ji. „Dostala jsme peníze od maminky a od
tatínka, abych si udělala radost. Tak jsem si koupila krásnou tašku, kterou mi každý závidí,
(SMÍCH) když někam jedu a je praktická.“
Když by se s luxusní kabelkou něco stalo, tak by to informátorku Janu mrzelo dost,
protože přeci jenom „takovouhle věc člověk nekoupí každej tejden, každej měsíc“. Nejde
jenom o peníze, ale i o čas, který vyžaduje koupě jiné, hledání, vytypovávání, i to by ji
mrzelo. „Už se mi stalo u spousty výrobků, že ty, co jsem měla oblíbený, se najednou
přestaly vyrábět. Jseš na ně zvyklá, vyhovuje ti to něčím, najednou výrobci začnou dělat
něco jiného a to už ti tak nevyhovuje a to je pak problém.“ Pokud by se jí s kabelkou něco
stalo, tak by se poohlédla po jiné. Ale myslí si, že by se tím zas až tak nestresovala, že by
to přebil nějaký hezký zážitek, klidně i nehmotné povahy.
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Informátorce Markétě by bylo líto, když by se s kabelkou něco stalo. Výběrem
kabelky trávila nějaký čas a udělala ji velkou radost, když si ji koupila. Taková ztráta se
nedá nahradit. „Ale že bych to musela nějak extrémně prožívat, to ne, nezhroutila bych se.
Koupila bych si novou, nějakou jinou zase“ Informátorky nutí kabelka najít si záminku pro
koupi nové kabelky například v případě jejího zničení. Opačně by uvažovala Marcela.
„Hrozně by mě to mrzelo. Proto kabelky ani neprodávám, protože k nim mám silný emoční
vztah. A i když vím, že už vypadá hrozně, tak ale se s nima nerada loučí. Hrozně by mě to
mrzelo, kdyby se s nima něco stalo. Na své věci si dávám pozor. S nějakou lepší kabelkou
se mi ještě nic nestalo, ale asi by mě to dlouho mrzelo. A když by se něco stalo, tak bych si
šla koupit novou, nějakou jinou.“ Takže výsledek by byl stejný – důvod k pořízení nové
kabelky je na světě.
Bella při nákupu zvažovala, „jestli tolik peněz stojí za to dát za kabelku“.
Přemýšlela, co by za tolik peněz mohla mít jiného, „než to dát za kabelku“. Do skříně se jí
určitě vejde. „Ta touha mít takovouhle kabelku mi pomohla rozhodnout se.“ Informátorku
Bellu nutila kabelka počítat, co by si za peníze, které za ní utratí, mohla pořídit jiného,
takže ji svým způsobem omezila v nákupu dalších věcí. Zná holky, které „utratí celou
svoji výplatu, nebo šetří hrozně dlouho, aby si mohly svoji první luxusní kabelku koupit“.
Takové ženy svoji jednu jedinou kabelku považují za úplný poklad. „Pro mě je to prostě
jen kabelka.“
Kabelka by přinutila maminku informátorky Marcely, aby se nedívala nikam jinam,
pouze na kabelku, protože říká, že „mamka by ji nespustila z očí a ta by jí opatrovala jako
oko v hlavě. Protože oni vědí, kolik ta kabelka stojí a podle toho by s ní zacházely.“
„Byla totiž plátěná.“ To informátorku Petru překvapilo. Vzhledem k tomu, že
nebyla kožená, ji cena kabelky připadala přemrštěná. „Ale manžel mi řekl, ať se na cenu
nekoukám a vyberu si takovou, jaká se mi líbí.“ Ještě se dívala na černou koženou, ale ta
byla 3x tak dražší. „Takovou kabelku bych se i bála nosit.“ I přes svoji vysokou cenu
kabelka ženy láká ke svému vlastnictví. Ovšem překonat svoje limity pod tíhou stresu a
obav z nošení tak drahé kabelky jim ani nedovolí si ji koupit. „Neměla jsem ani tušení, jak
je to drahá věc.“ Kabelka donutila informátorku Petru zjistit hodnotu kabelky a
porovnávat ji s ostatními značkami, které doposud nosila.
2.6 Kabelka a sociální status
Hlavní důvod, proč ženy touží po luxusních kabelkách jsou u informátorek velmi podobné.
Luxusní kabelka totiž o ženách na první pohled prozradí jejich sociální postavení. Ať už na
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věc pohlížíme jako na důkaz stávajícího vysokého postavení, na hierarchii ve společnosti
nebo jako potvrzení úspěšného získání pomyslné mety.
Kabelka potvrzuje sociální status ženy
„Cítila jsem se velmi luxusně a měla jsem pocit, že ta kabelka celý můj outfit
povznese.“ Žena kabelkou umocní svůj luxusní vzhled a je si vědoma toho, co jí kabelka
nařizuje, aby mohla vyniknout a nebyla ničím zastíněna. „Není důležité mít k takové
kabelce drahé oblečení, naopak ta kabelka můj outfit posune a vypadá luxusněji a
elegantněji“, potvrzuje Kateřina. Když by si na sebe ženy oblékly honosné šaty, kabelka
by neměla prostor vyniknout, stejně ani přitáhnout obdivné pohledy, jaké zažila Jana, když
„několik zainteresovaných mladíků kabelku obdivně až žárlivě prohlíželi“. Jana ani
Kateřina netoužily získat nový status pomocí kabelky, kabelka jim jejich současný status
demonstrativně potvrdila.
Poprvé si kabelku LV vzala Jasmína na velmi honosný večer, na přehlídku Top
secret v hotelu Hilton. „Takže jsem si říkala, že chci zazářit, tak jsem si ji vzala s sebou.“
Cítila se jako luxusní dáma, „že mám na to a že jsem hned o několik tříd výš“, že vzbuzuji
respekt a přišlo mi, že se tak ke mě i lidi chovali“. Luxusní kabelka Jasmínu povznesla
vysoko mezi horní vrstvy společnosti, přesně tam, kam žena mířila. Jasmína ještě neměla
možnost zazářit ve společnosti svými úspěchy nebo činy a proto vsadila na kouzlo svojí
nové kabelky. Jejím cílem bylo změnit chování vyšší společnosti, změnit jejich názor a být
přijata do žádané sociální skupiny a to se ji povedlo. Cítila, že „vzbuzuji respekt a přišlo
mi, že se tak ke mě i lidi chovali“, je vidět, že jí kabelka dodala sebevědomí, čehož si
všimlo i okolí.
Rozdílný názor na zapůsobení na své okolí kabelkou má informátorka Jana. „Jako
aby holky čuměly? Tak to ne.“ Zkušená žena, která je finančně nezávislá a stojí za ni
úspěšná kariéra dává svému okolí na obdiv svoji ženskost, kterou její luxusní kabelka
jenom potvrzuje. Pokud by šla „třeba s partou skautů do vyhlášené restaurace, tak si ji
klidně vezmu, protože co je skautům do toho, jakou já mám kabelku“. Spíš volí kabelku
podle místa kam jde, jaká je to událost, jaké je roční období než podle toho s kým jde. Není
přesvědčena o tom, že by „na někoho udělala kabelkou dojem, to opravdu ne“. Tato žena
svůj status nepotřebuje dokazovat luxusní kabelkou, její status ovšem vlastnictví kabelky
sám o sobě potvrzuje.
Informátorka Bella chtěla luxusní kabelku, protože „ se v té době začali pohybovat
v takový společnosti, kde většina těch lidí kolem nosila podobný značky, podobný brand,
podobný věci. Takže jsem měla pocit, že když to nebudu mít, takže nebudu mezi ty lidi
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zapadat.“ Informátorka Bella si myslí, že po kabelce toužila, aby si získala nějakou
prestiž. Luxusní kabelka Belle potvrdila její sociální status vyšší společenské úrovně.
Kabelka byla vstupenkou do elitní skupiny přátel, do které se bez ní nedostanete. Kabelka
si tak vynutila post potřebné věci, bez které by nebyla Bella do společnosti přijata. Když
mě někdo uvidí, aby si nepamatoval, že jsem měla třeba červenou s černýma puntíkama,
ale že jsem konzervativní.“
Kamarádka informátorky Petry, se kterou se o nákupu luxusní kabelky radila, tak ji
její koupi hned pochválila. ekla ji: „hezká kabelka“ usmála se a dodala „škoda jen, že je
to z té nejlevnější kolekce“. Byla z její reakce jako opařená. Divila se, že přestože byla tak
drahá, v očích její kamarádky to byla vlastně ta nejlevnější řada, takže nic extra. „Myslela
jsem, že v jejich očí stoupnu, nebo spíš náš společenský status stoupne, a namísto toho
naopak klesl.“ Její výraz mluvil za vše: „sice máš Vuittonku, ale tu nejlevnější. Ach jo,
byla jsem smutná.“ Luxusní kabelka sice může být prostředkem do VIP světa, ale špatně
zvolená luxusní kabelka může způsobit vyřazení ženy na okraj cílené skupiny. Nestačí si
jen koupit nějakou luxusní kabelku, kabelka si žádá, aby žena měla přehled o různých
řadách, kolekcích a novinkách. Luxusní kabelka může totiž stejně rychle zvýšit status ženy
jako i snížit a dokonce i ženu ponížit. Naopak přístup kamarádek Kamily byl odlišný.
„Kamarádky záviděly.“ Podobné pocity jako Kamila má i informátorka Michaela.
„Myslím, že se líbí hodně, protože se vždycky všichni dívají, co to mám za kabelku. Hlavně
ve škole se všichni dívají, že jsem studentka a že mám dražší kabelky. Nechci se cítit jako
nadřazená, ale vidím, že jim to tak jakoby přijde.“ Oproti tomu Markéta, která vlastní
luxusních kabelek několik, se necítí být nákupem další kabelky ovlivněna. „Každá má
svoje určité místo.“ Informátorka Kamila už nechce slevit z požadavků a nároků na svoje
kabelky. „Nosím i jiné kabelky, od jiných značek, každopádně vždy to musí být vkusné a
luxusní.“ Kabelka ženám nasadila vysokou laťku, pod kterou není ochotna žádná sejít, byť
by to bylo za cenu toho, že to bude jejich poslední kabelka.
Informátorka Markéta se cítí s kabelkou LV výjimečná tím, „že jsem možná jediná
v celé ČR, kdo tu kabelku má, tak se cítím hodně výjimečná. Cítím se ženštěji, když ji mám.
Cítím se taková, že mám luxusní věc, podle mě každý, kdo má na sobě luxusní věc, tak ho
to nadzvedne pocitově, že se cítí jakoby lepší, přidává to hodnotu.“ Kabelka opravdu
dokáže zvýšit hodnotu svojí majitelky, proto by si Markéta do vyšší společnosti vzala
luxusní kabelku, na které by bylo jasně vidět, že je to LV. „Měla bych větší pocit, že tam
do té společnosti zapadám. Cítila bych se lépe.“ Kabelka umí prozradit svůj původ, aniž
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by uměla mluvit. Svojí nadpřirozenou mocí vplouvá do požadovaných sociálních skupin a
plní tak přání svých majitelek.
Michaela může upozornit na sebe a svůj sociální status tím, že si nechá vyrazit
vlastní iniciály na kabelku, což dokazuje určitou úroveň a rozhodně výjimečnost této
nadstandartní služby, kterou může žena využít v LV, který s touto možností přišel jako
první na světě. „Mám tam svoje iniciály, všichni říkají, že mi strašně sedí, že když mě vidí
bez té kabelky, jako kdyby mi něco chybělo. Je to prostě součást mě.“ Kabelka nutí
Michaelu, aby ji přijmula za svoji součást a bez ní nikam nevycházela, protože by mohla
vypadat nedokonale.
Naopak Kateřina má svůj sociální status natolik potvrzený, že si ho nepotřebuje
více potvrzovat tím, že její kabelka musí křičet, že je to drahá Vuittonka, „hlavně jestli
loga moc nekřičí, nejsou prvoplánově vidět.“ Kabelky od LV na ni působí moc
„obrendovaně“, jsou na nich velmi čitelně rozpoznatelná loga, je jich tam moc a to ji na
nich vadí. Dnes vyhledává takové luxusní kabelky, u nichž „není prvoplánově vidět, od
jaké značky jsou“. Preferuje takové luxusní kabelky, které pozná jen člověk, který se
orientuje v nabídce luxusních kabelek.
Kabelka Jasmíny byla jiná než standartní s kostkou nebo logy LV, tak na ni nebylo
hned vidět, že je od LV. Nikdy se ji nelíbil design s logy LV. „Nelíbila se mi
kostka/šachovnice, ale líbili se mi lakované věci, protože nejsou tak nápadné a logo je tam
napsané psacím písmem a to mi přijde strašně elegantní a francouzské. To je můj styl.“
Jana zaujímá podobný postoj jako Kateřina. Chce, aby kabelka „nebyla vyloženě
taková, že by na ní bylo vulgárně vidět ze všech stran a řvala ta značka“. Ale je velmi
decentní, to informátorka Jana zdůraznila. Vzhledem k tomu, že kabelka nemá viditelnou
značku, takže není to takový typ kabelky vyzývavý, „kde na každém rohu je vidět, to je
tahle značka, tahle značka, tahle značka“. Informátorka Jana důrazně vysvětluje, že je
kabelka hodně neutrální a myslí si, že „se lidi podívaj, řeknou si: hezká kabelka, ale
nehledaj v tom právě tu značku jako úplně“. Takže nikdo na ulici „neomdlel“ kvůli této
kabelce, „toho jsem si nevšila“. Cítí se s ní pohodlně, luxus z ní necítí. Má ji proto, že je
příjemná a splňuje všechno, co potřebovala. Klasické hnědé kabelky, „co má V s těma
logama“, tak to je verze, kterou informátorka Bella nemá příliš ráda. „Přijde mi to takový
moc výrazný. Nelíbí se mi, že je to model, který se nejvíc napodobuje.“ Bella, Kateřina i
Jasmína svůj status nepotřebují potvrzovat velkými logy LV, ale volí spíše nenápadnost.
Když Bella otočí kabelku z druhé strany, tak na ni není vidět logo Prada. „Vepředu má
takovej malinkatej nápis, ne nápis, ale kování.“
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Úplně důležitá viditelnost loga na kabelce LV pro Markétu není, ale „když si
vzpomenu, co všechno mám za kabelky, tak si uvědomím, že většinou to na nich vidět je.
Ale myslím si že to je i tou značkou která to logo hodně používá.“
Naprostým opakem je informátorka Michaela, když hovoří o klasickém
kostičkovém vzoru LV. „Moje maminka nemá moc ráda tyhle kostičky, ale to je jedno,
protože tu kabelku nosím já. Mně se kostičky líbí. Je na nich hned poznat, že je to značka
V.“ Kabelka nutí Michaelu, aby se smířila s tím, že bude mít podobnou kabelku hodně
lidí, jelikož si vybrala velmi často prodávaný vzor, zřejmě pro svoji čitelnost, o jakou
značku se jedná. „Pro mě je důležité, že V je trendy a že tu značku každý pozná. Ve světě,
všude, asi to. Asi bych si nechtěla koupit kabelku na které není poznat, že je to V.“ Je
zřejmé, že cílem Michaely je dosáhnout určitého statusu, ve kterém by bez kabelky LV
nebyla, proto vyhledává jasnou rozpoznatelnost a čitelnost značkového zboží.
Mladé vs. starší
Starší ženy si myslí, že jsou značkové kabelky spojeny s linearitou života. Jejich
čas přichází až v určitém období dospělosti a zralosti. I tak může být pohlíženo na určitý
status – status zralé ženy. Informátorka Petra by své čtrnáctileté dceři, která se chystá na
luxusní svatbu jednoho našeho příbuzného do Rakouska, kabelku LV nepůjčila. „Na své
věci není moc opatrná a ani by její hodnotu neocenila. Bála bych se, že ji zničí nebo někde
zapomene. Navíc by to v jejím věku mohlo působit příliš povýšeně.“ Petra si nepřeje, aby i
když vypůjčená, ale přes to značková luxusní kabelka LV nějak ovlivnila mínění
příbuzných o statusu čtrnáctileté dcery. Stejně jako Petra vnímá i Markéta nezralost pro
luxusní kabelky u dcery. „Zaprvé oni z toho nemají rozum a za druhé není dobré je hned
vychovávat k tomu aby měli jen luxusní věci.“ Obě informátorky považují své malé dcery
za dívky, které musí ještě vyrůst, aby zodpovědnost k luxusu mohly beze strachu unést.
Tíhu luxusu si obě ženy – matky uvědomují a nechtějí ji na své děti přenášet zbytečně
dříve.
Kabelku by své desetileté dceři Kateřina nepůjčila. Obávala by se, že by se ji s ní
špatně nakládalo, nemá ucho a je poměrně těžší a bála by se, že ji někde zapomene nebo
zničí. Svoji dceři by kabelku informátorka Jana asi půjčila. „Asi proto, že jde asi někam,
kde je to vhodné, kde se chce asi trochu ukázat, tak bych ji to půjčila, protože bych jí tím
udělala určitě velikou radost.“ Potvrzuje, že by se o kabelku bála, ale víc by se bála o
svoje dítě a přísně se na mě podívá. S důrazným tónem hlasu mě poučuje, že přeci jenom i
když je to luxusní kabelka, pořád je to „jenom“ kabelka. „Ovšem nemám nic proti
zapůjčení.“ Její kamarádky si mezi sebou kabelky nevyměňují. „Nejsem si jistá, že po
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něčem takovém toužím. Je to osobní věc nemalé hodnoty a asi by mě něco takového
nelákalo.“
Informátorka Marcela by klidně svoji luxusní kabelku svojí dceři půjčila, „ale ona
by si ji stejně nikdy půjčit nechtěla, protože má ráda sportovní věci. Ale když by mě o to
požádala, tak bych ji klidně půjčila. Dceři a mamce jo, jinak nikomu jinému.“ Nebála by se
o ní. Jasmína nemá zkušenosti s vyměňováním věcí, navíc takto drahých. „Pokud bych
měla tu možnost, tak bych se nezúčastňovala takových akcí, v tomhle případě bych brala
odpovědnost za cizí majetek a i mně se moc nelíbí když půjčuju moje věci.“ Informátorka
se na chvíli odmlčí a pak ještě dodává „opravdu jen v nutných situacích by to dávalo
smysl“.
Kabelka potvrzuje usedlost, konzervativnost a již dosažený úspěch, což se u
mladých neočekává. Propůjčení kabelky je vlastně přeskočení pořadí - porušení pravidel
osobnostního růstu. Zároveň je to něco, v čem ženy cítí převahu, že již značkovým
kabelkám dorostli a že se mladí mají od nich co učit. Kabelka potvrzuje, že starší ženy
jsou vzory pro mladší, jak potvrzuje Jana, když říká, „mám těm mladým pořád ještě co
ukázat, čím je zaujmout. Když na to mám.“
Přesto, že je Petra zralou ženou, vysokoškolsky vzdělanou, může její kabelka na
okolí působit mladistvě a nezrale, možná i trochu povrchně. Jedna kolegyně informátorky
Petra se dokonce divila, když si kabelku LV jednou v létě vzala na obchodní jednání.
ekla ji: „to jsem teda překvapená, že zrovna ty máš kabelku od V. Vůbec mi k tobě
nesedí. Vuittonky nosí jen pipiny a to ty nejsi. Ale je krásná“ Smály se tomu. Kabelka LV
sice informátorku Petru v očích její kolegyně zařadila mezi „pipiny“, ale její povahové
rysy nezměnila.
Informátorka Marcela je starší žena, která je přesvědčena o tom, že je LV „taková
nobl značka“. Stejnou značku kabelky nocí i její kamarádka a zároveň zákaznice, které se
řadí do starší věkové skupiny.
Svoji první kabelku od LV si informátorka Bella nekoupila v obchodě, nebyla
nová, koupila si ji od své kamarádky, která se jí zbavovala a nabídla ji jejímu příteli k
prodeji. Přítel řekl, že kabelku koupí, a „tak to byla moje první kabelka od V“. Kabelka
se ji líbila, protože ji znala, byl to takový vak. Její první nová kabelka z obchodu byla
klasický styl kabelky jménem speedy (viz obrázek č. 2), bílá kostka. „To byl model, který
se mi hrozně líbil, hrozně dlouho jsem ji chtěla a dostala jsem ji k narozeninám.“ Jelikož
se jedná o nejlevnější řadu kabelky, spíše si ji kupují mladší zákaznice, jelikož jsou pro ně
cenově dostupnější. Tuto řadu kabelek si starší ženy, které mají již vybudovaný určitý
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sociální status nekupují, ani si je z důvodu jistého zesměšnění a znevážení jejich statusu
koupit nemohou.
Informátorka Jasmína toužila po kabelce LV, protože „je to nejpopulárnější značka
s koženým zbožím“. Vznešenost a luxus značky LV vnímá už od svých deseti let. Přes to,
že matky jako například Markéta a Petra se snaží zabránit tomu, aby jejich malé dcery
přišly do styku s luxusními kabelkami s ohledem na jejich nízký věk a nevyzrálost, tak
nám Jasmína dokazuje, že už od tak ranního věku si dívky uvědomují a vnímají luxus. O to
je potom kabelka získaná ve vyšším věku pro ženy cennější právě pro to, že si na svoji
vysněnou kabelku musely tak dlouho počkat.
Informátorka Kateřina, když byla ještě studentkou a neměla prostředky na koupi
drahé kabelky, tak po ní ani netoužila, „protože to pro mě bylo úplně mimo“. Cítila se
svobodně, „když jsem neměla touhy, ani jsem se netrápila pro to, že ji nemám“. Svoji první
kabelku od LV si sama nekoupila, ale dostala ji jako dárek od přítele, když studovala na
vysoké škole. Takovým dárkem byla oslněna. „Bylo to totiž něco, na co jsem v té době
jsem ani nepomýšlela, ani jsem na to neměla“.
Když informátorka Markéta vypráví o tom, proč miluje značku LV, je jasné, že do
obchodu chodí velmi ráda, cítí se tam moc dobře. „Kolikrát tam ani nejdu kvůli tomu, že
něco potřebuji, ale kvůli tomu, že to tam mám ráda, protože jsou tam všichni milí a je tak
hezká atmosféra, chodím si tam i jen popovídat, když mám čas.“ Ráda se chodí dívat, co je
nového, je lačná po novinkách. „V V se vždy cítím výjimečná a vítaná, všichni mě tam už
znají, líbí se mi to.“ V jiné zemi, kde ji nikdo nezná už tak dobrý pocit nemá. Už to pro ni
není takový zážitek a už nemá z nakoupených věcí takovou radost. „Já vlastně do jiných
obchodů ani nechodím. V mám nejradši a mám v nich důvěru, vždy mi krásně poradí,
když se nedokážu rozhodnout. Ke konkurenci moc nechodím a nevyhledávám to. Jednou
jsem si koupila kabelku u Diora a pak jsem měla dokonce výčitky že jsem byla

V

nevěrná.“ Ženu nutí kabelka mít k ní tak silný vztah, že jí nedovoluje koupit si někde
nějakou jinou kabelku aniž by z toho neměla výčitky. Kabelka si vynucuje závislost na
jediné značce. Když dostala informátorka Kamila svoji první kabelku LV, byl to pro ní tak
silný zážitek, „že jsem s ní první den i spala, před tím jsem se asi tisíckrát prohlížela v
zrcadle a zkoušela ji k mým nejlepším šatům.“ Kabelka nutí Markétu i Kamilu, aby se k ní
chovaly jako k milenci. Obě informátorky by kabelku ani nikomu nepůjčily, což status
milence navíc potvrzuje. Tím, že kabelku nikomu nepůjčí předcházejí žárlivým scénám.
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Kabelka může reprodukovat tradiční genderové role nebo naopak
Ženská vynalézavost a rafinovanost, jak na oko pasivním přístupem závislé ženy
dostat od aktivního muže kabelku, se prolínala většinou rozhovorů. Cesty a formy získání
luxusní kabelky byly u každé informátorky jiné a přes to měly stejný cíl – ženy se staly
majitelkou luxusního kousku. V rozhovorech mi ženy vyprávěly svoje příběhy úplně první
kabelky značky LV. Kateřině se zaleskly oči při vzpomínkách na svoje školní léta „chtěl
mě oslnit“, Petra pyšně vyprávěla o svém hrdinovi, Jasmína neskrývala svoje taktiky. Svoji
vytouženou kabelku dostala informátorka Jasmína od svého přítele, o které mu „říkala
snad tisíckrát“, její přítel ji vybíral sám a „totálně se trefil“. Kabelku dostala informátorka
Jasmína na ulici, její přítel vytáhl z kufru obrovskou papírovou tašku, kterou hned podle
monogramů LV poznala. „Cítila jsem strašné vzrušení, jako kdyby lítali kolem motýlci.
Jako setkání s něčím živým, napínavé, vzrušující. Rozbušilo se mi srdce a byla jsem strašně
šťastná, že konečně ji mám.“ Tady vidíme, jak silné emoce dokáže kabelka v ženě
probudit. Pomaloučku dárek rozbalovala, nechtělo se ji obal porušit, protože to bylo velmi
krásně zabalené. Jako z pohádky. Kabelka umí navodit pohádkovou atmosféru jako
mávnutím kouzelného proutku.
Když byla informátorka Bella úplně poprvé v prodejně LV, vzpomíná, že „když
jsme přišli před vstupní skleněné dveře, byl tam pán, který mi otevřel dveře, vešli jsme
dovnitř. Tenkrát tam bylo hrozně moc turistů, hrozně moc Asiatů, Vietnamců a Korejců,
kteří tam hrozně nakupovali ve velkým.“ Informátorka Bella byla překvapená, že všichni
prodavači byli zaměstnaní, takže„to byl docela zvláštní pocit, protože nikdo na nás neměl
čas, nikdo se nás na nic moc nezeptal. Každý byl zaměstnaný někým, něčím. Každý něco
ukazoval, něco dělal.“ Takže si prošli obchod sami. Chvíli

stáli a marně čekali na

obsloužení a po chvíli si řekli, že raději přijdou jindy a odešli. Je vidět, že celé prostředí ve,
kterém se luxusní kabelka nachází vzbuzuje u nezkušené ženy respekt, neodváží se podívat
se na kabelku sama ani sáhnout na ni bez pomoci prodejce. Radši odejde pryč a přijde
jindy, až na ní bude mít prodejce čas. Přizpůsobí se situaci. Po kabelce tolik touží, že díky
ní překonává překážky, vrátí se do obchodu znovu i přes neúspěšný první pokus. „Když
jsme tam přišli podruhé, to už bylo lepší, to už tam nebylo tolik lidí.“ Informátorka Bella
popisuje, jak se jim věnovala prodavačka. „Řekli jsme ji, že se koukáme po kabelkách.“
Prodavačka jim ukázala různé modely a dovolila je vyzkoušet. „Zkusila jsem si, jak se nosí
na ruce.“ Rozhodovala se mezi všemi velikostmi. Zeptali se na cenu a „tenkrát přítel řekl,
že jestli se mi teda líbí, že mi ji koupí“. Dostala ji k narozeninám.
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Informátorka Petra po kabelce od LV nikdy netoužila, tak její kamarádky. „I když
se mi líbil jasně rozpoznatelný rukopis, hlavně cestovních tašek. Ale přišlo mi, že je to
předražená věc, kterou nepotřebuji. Pořád je to jenom kabelka, i když krásně vypracovaná
a se slavným jménem.“ Ale když se jejímu manželovi začalo víc dařit v práci a začal
vydělávat víc peněz, chodili spolu do společnosti, kde takové kabelky byly běžné a Petra si
připadala, „že když ji nemám, jsem něco míň“. To nám znovu poukazuje na schopnost
kabelky potvrdit sociální status. Petra si uvědomila, že by si také měla pořídit luxusní
kabelku, až když se manželovi začalo lépe dařit, dříve jí to vůbec nenapadlo. Šla se jednou
s manželem do LV obchodu podívat a jednu si vybrala. Pak ji dostala jako dárek
k vánocům. Kabelka nutí ženu myslet si o sobě, že když ji má, je o třídu výš postavená.
Bez kabelky se její hodnota snižuje. Kamila patří k těm informátorkám, které kabelky
zásadně dostávají. „Pokud na ni máte, je nemožné si ji nekoupit. Je to láska na první
pohled.“ Aby kabelku dostala, používala „ženské zbraně“, aby ji jednoho hezkého dne
mohl přítel „překvapit”.
Jasmína kabelku rozhodně volí podle toho, s kým jde a zároveň používá jistou
formu ženských zbraní stejně jako Kamila. Dřív si říkala, že se může její současný přítel
cítit trapně, tak „bych se bála, že bych ho dostala do nějaké stísněné situace, jako že na mě
nemá, nebo něco podobného“. Nevzala by si ji na rande s klukem, který na takou kabelku
nemá. Ale naopak, pokud na to má, tak by si ji vzala, „abych ho motivovala, že na mě
nemá šetřit, aby se víc projevoval“, říká koketně informátorka Jasmína. Před kamarádkami
to neřeší, je ji úplně jedno, co si vezme.
Informátorka Michaela je toho názoru, že když někdo vlastní kabelku LV, „tak je
to jako že jsi něco dokázala, nebo já nevím. Je to takový debilní názor, ale myslím si, že to
tak je, že tím ukazuješ, že už jsi na nějaké úrovni. Když si koupíš V kabelku, tak ukazuješ,
že už jsi na nějaké úrovni, ne každý si to může dovolit samozřejmě.“ Luxusní kabelka má
moc posunout Michaelu na vyšší úroveň i přesto, že je Michaela pouze studentka,
vlastnictvím kabelky LV cítí, že něco dokázala.
Informátorka Kateřina označuje za scestnou iluzi, že když si někdo koupí drahou
kabelku od LV, bude ji nosit do konce života. Tahle myšlenka už ji „opustila a naštěstí i
mého manžela“. Její nejoblíbenější kabelka je ta, co doslala naposledy. Dostala ji
k vánocům od manžela, který ji sám vybral a chtěl ji překvapit „a povedlo se mu to“.
Kabelka nutí přítele a partnery žen, aby byly použity jako nástroj k jejich uspokojení.
Tak jako může kabelka reprodukovat tradiční genderové role, stejně tak může ženu
přesvědčovat o její nezávislosti. „Jednou budeš chtít koupit nějakou drahou luxusní
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kabelku, tak ze začátku třeba nemusíš mít tolik financí, takže si na tu kabelku musíš
našetřit.“, říká Markéta. Část informátorek přijímá fakt, že kabelka má být darována např.
Kamila říká, že „kabelky zásadně dostávám“ a Kateřina „vždy jsem ji dostala jako dárek“
či alespoň hrazena z peněz manžela, tak jako Marcela. „Tak dlouho jsem do manžela
hučela, až mi dal na ni peníze, abych si ji mohla koupit.“
Muži v těchto příbězích vystupují jako galantní a velkorysí nebo naopak jako
partneři, kteří se nezajímají o libůstky ženy „ať si koupím co chci“, říká Jana, ale jsou
ochotni to hradit. „Řekla jsem mu, ať neutrácí, ale on mi ji koupil“, vypráví Kateřina.
Kabelka tak ženu přesvědčuje, že její partner je ten pravý. Mezi informátorkami jsou i
ženy nezávislé jako Bella, „chtěla jsem si udělat radost a odměnit se“ či ženy usilující o
nezávislost jako například Jasmína. „Myslím si, že mít kabelku V zařadí člověka do určité
skupiny. Pro ně je kabelka výrazem, že si mohou dělat co ony uváží nebo že mají strategie,
jak manžela obejít. „Někdy když si něco koupím, tak to na pár měsíců schovám, a až pak
mu to ukážu, nebo dělám, že už tu věc mám dlouho“, říká Markéta.
Konfrontace s partnerem a jeho představou o hospodaření je také jediný moment,
kdy značková kabelka vystupuje jako nesmyslná investice, která může ženu usvědčit z
jejího rozmařilého a neuváženého chování. Ona však ví, že prostředky za kabelku jsou
vždy vynaloženy rozumně.
Kabelka nutí Markétu na kabelku ušetřit z vlastních prostředků, tudíž se musí
omezit například v utrácení peněz za relaxaci po náročné práci. Koupila si kabelku na
doporučení jedné kamarádky, „hrozně se mi líbila, byla z takové hezké kůže, kde je logo
laserem perforované a z této kůže jsem ještě žádnou kabelku neměla a ono jich ani moc
neexistuje, a tento model mě moc zaujal a i barva taková šedá co se mi hodí ke spoustě
věcí, taková univerzální“. Informátorka Marcela si svoje kabelky kupuje sama. „Viděla
jsem ji ve výloze a už jsem šla na jisto. Já když už se pro něco rozhodnu, tak nepotřebuju
aby víš co mě někdo nějak přesvědčoval. To já už musím být přesvědčená o tom už když jdu
do toho obchodu.“
Sociální prostředí
Vejít do obchodu s luxusním zbožím se informátorka Jasmína bála, „že na mě
budou koukat tak, že na to nemám“. Připadala si stísněně a bála se delší dobu zdržovat u
určitého zboží. Styděla se, protože „sama jsem v tu dobu na to neměla peníze, ale moje
rodiče ano“. V obchodě se ji zdály být asistentky prodeje oproti jiným obchodům velmi
milé. „Necítila jsem se, že jsem nějaká myška, která na to nemá. Rozpoložili mě k tomu, že
jsem se cítila v pohodě, vítaná.“
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Informátorka Petra byla „strašně nervózní“, než do obchodu LV vůbec šla.
Prodavačka ji hned u vchodu „zrentgenovala pohledem, ani se na mě neusmála, jen stroze
pozdravila“. Vůbec se v luxusním obchodě necítila dobře. Bylo tam hodně lidí, převážně
cizinců, kteří tam nakupovali drahé luxusní zboží, „jako kdyby to byli preclíky v pekárně“.
Podívala se na cenu jedné kabelky a na další už raději ani ne. Kabelka ženu limituje
v získávání informací o ni samotné. Kabelka ji stresuje svoji vysokou cenou a Petru nutila
si připadat méněcenně, obrazně ji jakoby svlékala oblečení. „Když jsem se podívala okolo
sebe, všude kolem byli luxusně oblečení lidé a já jsem si připadala jako na plese bez šatů.“
Vůbec se ji v obchodě nelíbilo, necítila se tam dobře. „Připadala jsem si, jako že tam
nepatřím.“ Měla pocit, že bude muset odpovídat na nějaké nepříjemné otázky a ukázat stav
svého konta, potila se. Přítomnost luxusních kabelek informátorku vystavila vysokému
stresu, nedovolila ji nakupovat v příjemné atmosféře. Podobnou první zkušenost měla i
informátorka Michaela. Když byla poprvé v obchodě LV tak to pro ni bylo strašné,
„protože všichni na mě viděli, že jsem tam poprvé“. Prodavačky se k ní nechovaly jako
k zákaznici. „Ale když jsem poznala tebe, tak už se tam vždycky těším. Pěkně se o mě
postaráš, naliješ mi šampaňské, všechno mi doneseš, ukážeš, objednáš. Úplně nejlepší
servis.“ S ostatními značkami tak to se nedá vůbec porovnat. „Vždycky je to v V pěkné
odpoledne. Je to vidět, že je to nakupování na úrovni. I reklamace se vyřídí hned, to je
super.“

Pokud doposud nejste majitelkou žádné luxusní kabelky, tak vás všechny

vystavené kabelky v obchodě donutí, že si o sobě ženy myslí, že jsou nějak níže postavené.
Pro ženy, které se obávají nepříjemných pocitů z neznámého prostředí existuje
elegantní způsob, který použila například Jana a tím je nakupování přes internet. Svoji
poslední luxusní kabelku si informátorka Jana koupila, když byla doma mezi vánočními
svátky a neměla co dělat, do emailu ji stále chodily nějaké nabídky, od kamarádek
dostávala typy na různé luxury eshopy a „tak jsem na tom jednom brouzdala a brouzdala,
našla jsem tam krásnou kabelku Fendi“. Protože už bylo po vánocích, objevily se i slevy,
„bylo mi to podezřelé, nicméně jsem se k tomu několikrát vrátila“. V tomto období se ji
ani nechtělo nikam chodit.
Luxusní obchod Prada na informátorku Bellu nepůsobil ani tak moc luxusně, jako
spíš hodně světle, měl prosklené podlahy, světlé stěny a všechno bylo hodně nasvícené.
Dobře se jí tam nakupovalo. „Pamatuju si, že jsme tam tenkrát koupila tuhle černou, pak
jsem si tam koupila ještě jednu plátěnou, takovou hnědou a peněženku. Kamarádka taky,
koupily jsme si stejnou peněženku k tý kabelce s tím kováním. Vidím to jak dneska.“
Informátorka Bella popisuje, jak se před nimi otevřely velikánské skleněné dveře a že si
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mohly zboží sami vzít, podívat se, vyzkoušet a vrátit. Když chtěly vědět něco víc, tak se
zeptaly někoho z prodávajících ti se k nim chovali velmi příjemně, „hrozně mile“. Když
srovnává chování prodejců Prady s chováním prodejců u LV, tak Pradu hodnotí mnohem
lépe. Jednu dobu přestala do LV chodit „kvůli tomu jejich chování a aroganci“ a přestala u
nich nakupovat. Asi 4 roky si u LV nic nekoupila, díky „jejich nepříjemnému přístupu“.
„Teď už tam pracuje moje oblíbená prodavačka, tak tam zase chodím moc ráda. Je to o
lidech.“ Tady vidíme, jak kabelka pomáhá navazovat sociální vztahy. S jiným úhlem
pohledu na sociální vztahy pohlíží Markéta, která by si použitou originál kabelku koupila
jen v případě, že by znala původního majitele. Věří totiž v přesun energie z člověka na věc.
„Pokud toho člověka neznám, tak nemůžu vědět jaká energie v kabelce je a nerada bych
riskovala mít doma negativní energii.“ Markéta byla jediná z informátorek s tímto
názorem.
Sociální vztah a důvěra se prolínají i v dalším rozhovoru. Dobrá kamarádka nabídla
informátorce Petře možnost si od ní luxusní kabelku vypůjčit, protože neměla na žádnou
vhodnou na speciální událost. „Je to „voňavá“ kamarádka a má plno věcí, takže na nich
ani není poznat, že jsou nošené. Pro ni jsou to „jen věci“ a ráda mi je půjčí. Taky jsem
párkrát půjčila kabelku, ale jen těm nejlepším kamarádkám, o kterých vím, že se k nim
budou chovat „slušně“. Takže ano, tahle možnost je vítaná. Pro mě je to důkaz nejvyššího
levelu přátelství a projevení důvěry.“ I vypůjčená kabelka dokáže posunout přátelství dvou
žen na vyšší úroveň, ale zároveň tím přátelství vystavuje zkoušce. Co když by kamarádka
kabelku své přítelkyni nedovolila použít? Co by se stalo, když by se s vypůjčenou
kabelkou něco stalo? Kabelka by tak mohla v jedné rovině přátelství posílit, ale i krásný
vztah velmi rychle rozbít.
Ve společnosti, ve které se denně Bella pohybovala, nikdo nerozuměl a nikdo
nechápal, co je to LV. „A když bych řekla, kolik ta kabelka stála, tak si všichni zaťukají na
čelo a řeknou si, že jsem blázen.“ Přítelovi i sestře se kabelka líbila. Rodiče k tomu měli
podobný vztah, nepochopili by hodnotu „té věci“. „Jako že je to nesmysl, dát tolik peněz
za kabelku. Ani jsem ji k nim nevozila.“
Rozhovory jsem vedla se ženami, které dávají kabelky na odiv jako Michaela
„každý mi tu tašku závidí“, snaží se být nenápadné jako Jana: „mám ji proto, že mi je
příjemná a splňuje všechno, co jsem potřebovala“, jsou vázány na kabelku jako Kamila:
„jsem s ní první den i spala“ a nebo nejsou „je to jen věc“ říká Kateřina, zmiňují finance
jako Petra: „cena kabelky mi připadala přemrštěná“. Kabelku ženy vnímají jako atribut
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feminity se vším všudy - hezké šaty ale hlavně obdivující muž. Kabelka je atribut jejího
osobního úspěchu a výraze nezávislosti.
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3 ZÁVĚR
Předmětem zkoumání této bakalářské práce je otázka vztahu mezi zákazníkem a věcí
prodeje, resp. ženou a její luxusní kabelkou. Luxusní zboží představuje distinkci
vytvářející pomyslné hranice mezi lidmi a jejich sociálními skupinami. Na luxusní
ikonické kabelky značky Louis Vuitton je zde pohlíženo jako na věci, které mají nad
ženami určitou moc. Vstupují do jejich života ale proto, že mají i svůj vlastní život, nutí
své majitelky rozhodovat se a jednat v intenci, kterou kabelka směruje.
Studie ukazuje, že aktérství kabelky vystupuje v několika rovinách, které směřují
k identitě majitele, jeho jednání a v neposlední řadě ho zařazují do společnosti. Kabelka
přesvědčuje svou majitelku o tom, že ona sama je výjimečná a že tato výjimečnost je
samozřejmá. Značková, luxusní kabelka a její následovnice vstupují do života žen jako
nedílná součást jejich osobnosti, identifikují se s ní např. skrze narace, které zařazují
kabelku do osobní historie ženy. Ženy se nebrání kabelku přijmout, přestože její vlastnictví
vyžaduje velké oběti. Finanční oběť není obětí jedinou. Respekt, který si vynucují, vede
k specifickému zacházení, resp. na oplátku za svoji vzácnost a dobrou pověst kabelky
vyžadují specifické zacházení. Kabelka chce být stále jako nová a ve vynikající kondici.
Když již nestačí držet krok s požadavky na outfit, musí se smířit, že nebude brána do
společnosti. Nicméně její vzácnost a do jisté míry i emoční vztah, který s majitelkou
navázala, brání, aby byla jednoduše vyhozena jako jakékoliv spotřební zboží. Okázalá
spotřeba, o níž píše Veblen, tedy má své limity. Aby kabelka si udržovala dobrou kondici,
nutí svou ženu, aby se k ní adekvátně chovala: dohlížela na ni (ve smyslu kontroly), měla
k ní ohledy (ve smyslu spotřeby) a pečovala o ni (prodlužovala její životnost). Nicméně
hlavně oblast péče v ženách vyvolává frustraci, vyčítají si, že jejich disciplína není vlastně
dostatečná. Všechny tři aspekty pak mění život ženy. Nutí ji prožívat sociální realitu jinak,
resp. jinak se chovat, jinak se pohybovat, uvažovat o prostředích, do nichž vstupuje.
Kabelka tedy ženu kultivuje či dokonce disciplinuje. Žena je spoutávána věcí, která
původně měla sloužit. Vzniká oboustranné pouto. Ovoce, které tato vytoužená závislost
ženy s sebou nese, je sklízeno v podobě statusu. Ženy nezastírají, že značková kabelka je
distinkcí úspěšné ženy, resp. že ji přináší vysoký status. Statusy, které lze skrze značkovou
kabelku vyjednat, je nejen členství ve vyšší či vysoké vrstvě společnosti. Dávají ženě
jistotu zkušené a ekonomicky nezávislé, stejně jako obdivované a obletované v její
ženskosti. Dokonce i vyšší věk je v kontextu značkových kabelek něčím jiným. Je to etapa
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života, kdy je žena vybroušena v diamant a může se tak stát vzorem mladším, které
luxusním kabelkám dosud nedorostly.
Značkové kabelky mají velkou moc nad svými majitelkami. Nelze zastírat, že
ovládly i mě. Zapříčinily totiž, že jsem našla krásné a zajímavé téma pro svoji bakalářskou
práci, ale také jsem se díky nim seznámila s neobyčejnými ženami.
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Přílohy
Příloha č. 1 – Otázky pro rozhovor
1. Vyprávějte mi, jak se stane, že si koupíte kabelku Louis Vuitton?
2. Vyprávějte mi jak jste si koupila svoji poslední kabelku?
3. Za jakých okolností jste šla do obchodu?
4. Podle čeho jste si ji vybrala? Co Vás zaujalo?
5. Mluvila jste o tom s prodavačkou?
6. Radila jste se o tom s někým?
7. Co jste při nákupu zvažovala? Mám na to? Vejde se mi do skříně? Bude se manžel
zlobit? K čemu se mi hodí? Nutně potřebuji něco nového?
8. Co jste si prohlížela na kabelce?
9. Jak vám ji zabalili?
10. Jak jste ji nesla domů?
11. Vyprávějte, co jste udělala, když jste si ji přinesla domů?
12. Kdy jste si ji vzala poprvé?
13. Vyprávějte jaké to bylo, když jste si ji vzala poprvé?
14. Máte s ní nějaký zajímavý zážitek?
15. Jak ovlivnila vaše další nákupy?
16. Jak ovlivnila vaši oblibu jiných kabelek?
17. Nevyřadila jste kvůli tomu něco z šatníku?
18. Jak se líbila vašim blízkým v rodině?
19. Jak se líbila vašim kamarádkám?
20. Jak se líbí na veřejnosti?
21. Jak se s ní cítíte?
22. Jak ji používáte. co v ní nosíte, co byste do ní nikdy nedala?
23. Uvažujete o tom, zda se bude kabelka hodit k příležitosti, na jakou jdete? Jak?
24. Kam byste ji rozhodně nevzala?
25. Volíte kabelku podle toho s kým jdete?
26. Půjčila byste ji dceři? Proč? Co by to znamenalo?
27. Může mít člověk k věci emoční vztah? Máte kabelku ráda?
28. Jak by vás mrzelo, kdyby se s ní něco stalo?
29. Jsou i jiné příležitosti – na ty nosíte jiné kabelky, podle čeho si je volíte?
30. Vyprávějte mi o Vaší nejoblíbenější kabelce?

31. Proč ji máte nejraději?
32. Jak ji máte dlouho? Jak jste ji získala? Jak se o ní staráte?
33. Kdy si jí berete?
34. Kdybyste byla pozvána na reprezentační ples např. velvyslanectví, jakou byste si
vzala kabelku?
35. Prodávají se i fejkové kabelky. Podle čeho se to dá poznat? Za jakých okolností
byste si ji koupila? Jak byste ji používala?
36. Koupila byste si použitou originál kabelku?
37. Někdy si holky šaty a doplňky vyměňují? Stalo se Vám to někdy s kabelkou? Jak to
bylo? Jak byste to brala, kdybyste měla tu možnost?

Příloha č. 2 - Rozhovory
Informátorka Kateřina, 38 let, spolumajitelka obchodní společnosti
1. Vyprávějte mi, jak se stane, že si koupíte kabelku Louis Vuitton?
Když jsem byla mladá, neměla jsem prostředky na koupi tak drahé kabelky, tak jsem po ní
ani netoužila, protože to pro mě bylo úplně mimo. Což bylo pro mě dost osvobozující,
když jsem neměla touhy, ani jsem se netrápila pro to, že ji nemám. Svoji první kabelku od
LV jsem si sama nekoupila, ale dostala jsem ji jako dárek od přítele, když jsem byla na
vysoké škole. Chtěl mě takovým dárkem oslnit a to se mu i povedlo. Bylo to totiž něco, na
co jsem v té době jsem ani nepomýšlela, ani jsem na to neměla. Kabelku od LV si sama ani
v budoucnu nechci kupovat, protože je to pro mě věc, kterou chci dostávat jako dárek.
2. Vyprávějte mi jak jste si koupila svoji poslední kabelku?
Nikdy jsem si kabelku od LV sama nekoupila, vždy jsem ji dostala jako dárek. Kabelky od
LV na mě působí moc obrendovaně, jsou na nich velmi čitelně rozpoznatelná loga, je jich
tam moc a to mi na nich vadí. Dnes vyhledávám takové luxusní kabelky, u nichž není
prvoplánově vidět, od jaké značky jsou. Preferuji takové luxusní kabelky, které pozná jen
člověk, který se orientuje v nabídce luxusních kabelek, proto nyní nakupuji spíše u jiných
značek jako je Chanel nebo Fendi. Ale když jsem si byla vybírat svoji poslední kabelku,
kterou od LV mám, bylo to společně s mým manželem, když jsme byli na služební cestě
v Paříži, prodloužili jsme si tam pobyt na oslavu našeho 5. výročí svatby. Výběr
v pařížských obchodech je mnohem větší než je v Praze na Pařížské.
3. Za jakých okolností jste šla do obchodu?
Bolo to právě na naše výročí svatby, když jsme s manželem byli v Paříži. Šli jsme po
Chams-Élysées, kde má LV ohromný několikapatrový obchod. Překvapila nás fronta, která
před obchodem byla, což u nás nebývá. Lákalo nás se podívat se dovnitř, protože
v zahraničí mívají větší výběr než u nás.
4. Podle čeho jste si ji vybrala? Co Vás zaujalo?
Hledala jsem něco jiného, než mají u nás, něco, co nikdo jiný mít u nás nebude, něco
extravagantního. Vybírala jsem si mezi luxusními vyššímu řadami, ne ze základní. Výběr
z těchto vyšších řad v Čechách moc není. Dívala jsem se po černé kabelce, protože mám
ráda univerzální kabelky. Zaujalo mě černé večerní psaníčko zdobené ohromnou zlatou
sponou. Takou kabelku jsem u nás neviděla prodávat. Loga měla méně nápadná, protože
byla do kůže pouze vytlačená a ne nijak barevná, takže na první pohled loga nebyla tak
čitelná a to se mi na ní líbilo. Celkově kabelka působila extravagantně, ale zároveň moc
nekřičela, že je od LV.

5. Mluvila jste o tom s prodavačkou?
Ano, kabelku jsem si nechala ukázat a od prodavačky jsem dostala informace, z jaké kůže
je vyrobena, jak bych se o ní měla starat a celý „příběh“ tam během diskuze proběhl. Když
si kupuji takovýto luxusní produkt, tak u rozhodování o nákupu tam pro mě hraje „příběh“
velkou roli. Také mě zaujme, pokud se od prodavačky dozvím, že se jedná o kousek
z fashion show a takových kousků je v prodeji málo. Nebo pokud je taková kabelka
k dostání pouze v Paříži a nemají ji ve všech obchodech, prostě nějaká exkluzivita.
6. Radila jste se o tom s někým?
Samozřejmě, radila jsem se se svým manželem, jelikož já jsem si ji nekupovala. Sama
bych se k nákupu takto drahé kabelky neodhodlala. Takže jsem se radila s manželem,
respektive mi ji kupoval on, takže jsem se zeptala, jestli mi ji koupí, řekl že ano.

ekla

jsem mu, ať neutrácí, ale on mi ji kopil.
7. Co jste při nákupu zvažovala? Mám na to? Vejde se mi do skříně? Bude se manžel
zlobit? K čemu se mi hodí? Nutně potřebuji něco nového? ……
Určitě jsem ji nutně nepotřebovala, ani jsem neřešila, jestli se mi vejde do skříně. Ale
toužila jsem po ní jako po nějakém luxusním kousku, který se mi bude hodit. Chtěla jsem
už dlouho nějakou večerní kabelku a hledala jsem něco zajímavého. Nechtěla jsem si ji
koupit „za každou cenu“, ale čekala jsem, až mě něco nadchne.

ekla jsem si, že je

nadčasová a že se mi bude hodit ke všemu. Byla i taková příležitost k našemu 5. výročí, že
mi ji manžel chtěl koupit. Při nakupování jsem si ji prohlížela a zjistila jsem, že nemá
žádné ucho, ale protože si často kupuji podobné věci a když si chci koupit něco luxusního,
mělo by to být něco jiného a tím jestli má nebo nemá ucho jsem se nenechala ovlivnit.
Spíše jsem přemýšlela o její ceně, protože byla velmi drahá. Hlavou se mi honilo, jestli ji
využiji, jak ji využiji, jak dlouho ji budu nosit, prostě jestli ji s ohledem na její cenu
zužitkuji.
8. Co jste si prohlížela na kabelce?
Prohlížela jsem si, z jakého je materiálu, jaké je tam logo a jestli je nenápadné, jestli je
kabelka dost prostorná, to mě na ní zaujalo. Líbilo se mi, že je překládací a vejde se do ní
víc než jen mobil a klíče. Líbila se mi výrazná zlatá spona. Hlavně jestli loga moc nekřičí,
nejsou prvoplánově vidět.
9.

Jak vám ji zabalili?

Balení v LV je vždycky velmi krásné. Kabelka se dá nejdřív do látkového sáčku, i s tím
sáčkem se umístí do pevné krabice, krabice se převáže stuhou a pak se vloží papírové do
tašky, která se také převáže stuhou.

10. Jak jste ji nesla domů?
Nesla jsem si ji domů sama, chtěla jsem si ten pocit užít. Cítila jsem se u toho skvěle,
protože takovou věc si člověk nekupuje každý den.
11. Vyprávějte, co jste udělala, když jste si ji přinesla domů?
Když jsme přišli na hotel, hned jsem si krabici rozbalila, kabelku si vyzkoušela a hned tem
samý den jsem si ji vzala na večeři. Ten večer jsme šli s manželem na představení do
Moulin Rouge. Doma jsem si ji uklidila do skříně mezi ostatní kabelky a při první
příležitosti jsem si ji vzala večer do společnosti. Protože jsem si kabelku koupila na
podzim, pak hned přišla zima, takže jsem ji nosila velmi často do společnosti.
12. Kdy jste si ji vzala poprvé?
13. Vyprávějte jaké to bylo, když jste si ji vzala poprvé?
Cítila jsem se velmi luxusně a měla jsem pocit, že ta kabelka celý můj outfit povznese.
Není důležité mít k takové kabelce drahé oblečení, naopak ta kabelka můj outfit posune a
vypadá luxusněji a elegantněji.
14. Máte s ní nějaký zajímavý zážitek?
Těch mám hodně. Protože nemá žádné ucho, tak ji na toaletě musím držet mezi koleny.
Také se mi několikrát stalo, že když mi spadla, tak se mi z ní všechno vysypalo. Nemá
moc praktické zavírání. Když jsem v restauraci, tak protože nemá ucho, tak ji musím buď
někam položit na stůl, čímž riskuji, že mi ji někdo polije, nebo si ji musím dát za sebe na
židli, ale jen v případě, že má židle plné opěradlo a vždy tak, abych cítila, že ji mám stále
za zády. Jednou jsem ji musela v baru položit na stůl, bála jsem se, že si ji umažu a v ten
moment někdo rozlil víno a já měla strach, aby se nezničila. Musím si ji vždy položit tak,
abych na ni viděla.
15. Jak ovlivnila vaše další nákupy?
Tato kabelka má zlatou sponu, což mi vadí, protože většinou nosím bílé zlato. Tak jsem si
řekla, že už si se zlatou sponou nic nekoupím, protože k tomu nemůžu nosit svoje oblíbené
šperky. Takže jsem si řekla, že už na žádné další kabelce nechci mít zlatou sponu. Toto
byla zatím poslední kabelka, kterou jsem si od značky LV koupila.
16. Jak ovlivnila vaši oblibu jiných kabelek?
Ani ne, protože měla tak jako každá jiná kabelka svoje období, kdy jsem ji hodně nosila a
pak mě stejně tak jako jiné kabelky omrzela. Zase přišlo něco jiného, co jsem si oblíbila.
Skončila zima a já jsem zatoužila po nové kabelce z jarní kolekce. Pro mě je mnohem
luxusnější značkou Chanel. Kabelka od Chanel, kterou jsem od manžela dostala byla ještě
dražší. Tu si ukládám do krabice, od ní mám schovaný i obal. Značku Chanel vnímám

mnohem luxusněji. Kabelky od Chanel nejsou tak rozšířené. LV udělal podle mě chybu, že
rozšířil nabídku i o levnější řadu. Tím se stal „masovější“ a ztratil punc exkluzivity. Jediné,
co dělá LV dobře oproti jiným luxusním značkám jako je Prada nebo Fendi, že nedělají
slevy.
17. Nevyřadila jste kvůli tomu něco z šatníku?
Ne, nevyřadila. Pokud mi nešlo ke kabelce něco zkombinovat, tak jsem si prostě vzala
jinou kabelku.
18. Jak se líbila vašim blízkým v rodině?
Manželovi se líbila, ten mi ji vybral. Mamince se také líbila.
19. Jak se líbila vašim kamarádkám?
Mým blízkým kamarádkám se také moc líbila, ale moc kamarádkám jsem ji neukazovala.
20. Jak se líbí na veřejnosti? Jak se s ní cítíte?
Cítím se s ní tak, že celý outfit působí luxusně. Nevzpomínám si, že by mi ji někdo na
veřejnosti pochválit. U jiných se mi to stalo, ale u této ne. U poslední kabelky, kterou mám
od Fendi mi to řekla spousta lidí, protože je mnohem extravagantnější.
21. Jak ji používáte. co v ní nosíte, co byste do ní nikdy nedala
Nosím v ní pouze večerní věci, peněženku, mobil, klíče, malovátka. Nosím ji pouze do
divadla, do baru, na plesy. Není to kabelka na denní nošení. Tolik se do toho do ní nevejde.
Nedala bych do ní nikdy noc co by ji mohlo nějak poškodit nebo zašpinit. Nikdy bych do
ní nedala nic ostrého, žádné jídlo.
22. Uvažujete o tom, zda se bude kabelka hodit k příležitosti, na jakou jdete? Jak?
Určitě. Nejvíc to souvisí s tím, jaký je dress code, co budu mít na sobě. Nejdřív uvažuji o
šatech, jaké si na sebe vezmu a pak volím kabelku podle toho, která se k nim hodí a také
k příležitosti, protože je to večerní kabelka.
23. Kam byste ji rozhodně nevzala?
Vůbec bych si nevzala na denní nošení, protože je to večerní kabelka. Nevzala bych si ji na
školní sraz do hospody IV. kategorie. Nesnažím se ji nosit za každou cenu. Nechávám si ji
pouze na večerní příležitosti, ale musí mi ladit k oblečení. Nesnažím se ji nosit za každou
cenu. Žádnou kabelku takhle nemám.
24. Volíte kabelku podle toho s kým jdete?
Nikdy bych to neřekla, že jo, ale teď právě, jak chodím na školní srazy, tak to tak dělám,
protože tam nechci přijít s drahou kabelkou. Není to jen místem, kam jdeme, ale i s jakými
lidmi se tam sejdu. Když se mám sejít s lidmi, o kterých vím, že takové možnosti nemají,
asi budu volit něco míň extravagantního.

25. Půjčila byste ji dceři? Proč? Co by to znamenalo?
Nepůjčila. Mojí dceři je 10 let. Protože by se ji s ní špatně nakládalo, nemá ucho a je
poměrně těžší a bála bych se, že ji někde nechá. Půjčovala jsem ji jinou kabelku od LV,
menší a pro ni praktičtější. Když ji tuto kabelku půjčila, tak bych se bála, že ji někde
zapomene nebo zničí. Určitě bych obavy o kabelku měla.
26. Může mít člověk k věci emoční vztah? Máte kabelku ráda?
S kabelkou ne, se šperkem to tak mám. Každý šperk, který mám, tak souvisí s nějakou
významnou událostí. Narození dcery, zásnuby, desetileté výročí. Ale s kabelkou to tak
nemám. Kabelky, které mě přestanou bavit, tak vyřazuji. Kabelky ráda nosím, ale že bych
je měla ráda? Asi je mám ráda, protože by mě mrzelo, když bych ji zničila nebo ztratila.
Tak asi jo, mám kabelku ráda. Emoční vztah mám jen k mé první kabelce od LV, protože
byla první. Emoční vazbu mám spíše na ten okamžik, kdy se mi snažil udělat partner
radost, než na tu věc samotnou.
27. Jak by vás mrzelo, kdyby se s ní něco stalo?
Bylo by mi to líto, protože byla hodně drahá. Zatím jsem takovou situaci nezažila. Když o
tom přemýšlím, když bych si ji zničila, tak by mi asi chtěl manžel ztrátu nějak nahradit a
koupil by mi novou, nebo podobnou, stejnou určitě ne. Mrzelo by mě to, ale řekla bych si,
tak co, je to jenom věc, o nic nejde. Asi i u nějaké příležitosti, kdy by se mi hodila a
neměla bych ji, tak by mě to mrzelo. Možná i měsíc, nebo do té doby, než bych dostala
novou.
28. Jsou i jiné příležitosti – na ty nosíte jiné kabelky, podle čeho si je volíte?
Nosím hodně luxusní kabelky, snažím se mít většinu kabelek takhle luxusních. Vždycky to
volím podle příležitosti, podle oblečení, podle počasí. Mám kabelky letní i zimní, podle
sezóny. Nové kabelky nosím častěji, protože korespondují se současnými trendy. Takže
taková iluze, že si koupím drahou kabelku od LV, budu jí nosit do konce života, tak ta mě
už opustila a naštěstí i mého manžela.
29. Vyprávějte mi o Vaší nejoblíbenější kabelce?
Moje nejoblíbenější kabelka je ta poslední, co jsem teď dostala k vánocům od manžela.
Vybral mi ji sám, chtěl mě překvapit a povedlo se mu to. Je od Fendi, je malá, přes
rameno, crossbody, je šedivá a má ucho jako řetízek. Tu mu plno lidí pochválilo, že je
hezká, je na mě hodně barevná, ale líbí se mi, jak vždycky všechno rozzáří. Taky se mi na
ni líbí, že je z jarní kolekce a já jsem ji měla jako jedna z prvních, tudíž jsem byla teď na
jaře aktuální.
30. Proč ji máte nejraději?

Přesně pro to, jak jsem právě řekla.
31. Jak ji máte dlouho? Jak jste ji získala? Jak se o ní staráte?
Mám ji od vánoc, dostala jsem ji jako dárek od manžela. S péčí o kabelku je to se mnou
špatné, nestarám se o ni. Dávám si pozor, kam ji pokládám, co do ni dávám, aby se
neponičila, aby se mi na ní nenalepila žvýkačka. Ukládám ji tak, aby na ní nic neleželo,
aby se nepomačkala a nepomuchlala. Svoji nejoblíbenější kabelku nosím velmi často
(obden), tak ji ani neukládám do látkového vaku. Přála bych si mít speciální skříň jenom
na kabelky, to nemám. Moje kamarádka má takovou skříň, každá kabelka má svoje
ramínko a na něj je věší. To je krása. Pokud se mi kabelka umaže, vyčistím ji jen
v nejnutnějším případě, jinak ji dám do čistírny, ale to moc často nedělám. Jinak se o ně
nijak speciálně nestarám. Ani v obchodě mi nikdy nenabídly možnost čištění.
32. Kdy si jí berete?
Obden.
33. Kdybyste byla pozvána na reprezentační ples např. velvyslanectví, jakou byste si vzala
kabelku?
Z těch kabelek, co doma mám, tak se mi pro takovou příležitost nehodí žádná. Volila bych
kabelku hodně jednoduchou, hodně elegantní a aby na ni nebyla vidět žádná značka. Takže
bych asi do LV nešla, šla bych někam, kde nejsou loga tak vidět. Asi bych šla do Fendi
nebo do Chanelu. I když v Chanelu taky mají kabelky s viditelným logem, ale jen
decentně. Asi bych šla nejdříve do Fendi. Vybírala bych si ji podle trendů, co se teď nosí.
Ale ne zase až tak moc extravagantní trend, který sezónu nepřežije. Rozhodla bych se
podle toho, co se mi líbí. Co nosí celebrity je mi jedno. Podle obrázku bych si ji nekoupila.
Kabelka mi musí být příjemná do ruky, musí se ke mně hodit. Musí se mi barva kabelky
líbit v reálu, fotka vždy skresluje. Musí mi být příjemný materiál a potom se taky
rozhodnu.
34. Prodávají se i fejkové kabelky. Podle čeho se to dá poznat? Za jakých okolností byste
si ji koupila? Jak byste ji používala?
Poznám podle špatného zpracování, neoriginálního materiálu, také sleduji aktuální kolekce
a ty většinou nejsou padělané. Padělanou kabelku bych si za žádných okolnosti nekoupila
ani ji nenosila. Raději bych upřednostnila kabelku neznačkovou.
35. Koupila byste si použitou originál kabelku?
Pokud by byla jen málo nošená a aktuální, pak ano.
36. Někdy si holky šaty a doplňky vyměňují? Stalo se Vám to někdy s kabelkou? Jak to
bylo? Jak byste to brala, kdybyste měla tu možnost?

Dávala jsem kamarádce svou starší kabelku LV, jelikož tento model jsem již nenosila.
Jinou zkušenost nemám. Udělalo mi radost, že ji kamarádka ještě unosí a neleží ve skříni.
Informátorka Jasmína, 28 let, designérka, modelka, hosteska
Vyprávějte mi, jak se stane, že si koupíte kabelku Louis Vuitton?
Dostala jsem ji od svého přítele. Byla to moje vysněná vytoužená kabelka, o které jsem mu
říkala snad tisíckrát. Dostala jsem ji před pěti lety k narozeninám. Toužila jsem po ni,
protože je to nejpopulárnější značka s koženým zbožím. Od svých deseti let, když jsem
začala vnímat značky, viděla jsem emblém LV a vždy z toho čišila vznešenost a luxus.
Lesklá, tmavě vínová, trojúhelníkového tvaru.
Vyprávějte mi jak jste si koupila svoji poslední kabelku?
Kabelku od LV jsem si sama nekoupila, dostala jsem ji jako dárek od svého přítele.
Vybíral ji sám a totálně se trefil. Ani neměl nějaké specifické požadavky, jen jsem ho
požádala, aby to byla nějaká střední velikost, aby to nebylo malinké psaníčko.
3.

Za jakých okolností jste šla do obchodu?

Jednou neplánovaně, když jsem šla s přítelem po Pařížské ulici, tak jsme šli okolo LV a
chtěla jsem se tam jít podívat. V obchodě si přítel všiml, že se mi líbí lesklé kabelky.
Působily na mě hodně honosně. Připadalo mi, že se taková kabelka nikdy nezničí. Poprvé
jsem byla v obchodě LV v Paříži. Zrovna tam byla nějaká akce, všude byly balónky, byla
tam zajímavá dekorace. Vzhledem k tomu, že je to obchod s luxusním zbožím, tak jsem se
bála, že na mě budou koukat tak, že na to nemám. A trošku jsem si připadala stísněně a
bála jsem se delší dobu zdržovat u určitého zboží. Styděla jsem se. Sama jsem v tu dobu na
to neměla peníze, ale moje rodiče ano. V obchodě byly asistenty prodeje oproti jiným
obchodům velmi milé. Necítila jsem se, že jsem nějaká myška, která na to nemá.
Rozpoložili mě k tomu, že jsem se cítila v pohodě, vítaná.
4.

Podle čeho jste si ji vybrala? Co Vás zaujalo?

Chtěla jsem lesklou kůži. Překvapilo mě to, že bylo v obchodě hodně lidí z Asie. Čekala
jsem, že tam budou spíše Evropané a že bude atmosféra v obchodě spíše komornější. Byl
tam nával a hodně lidí. Líbil se mi krásně sladěný interiér obchodu. Líbily se mi asistentky
prodeje, protože měly na sobě krásnou uniformu, byly pěkně sladěné a byly na úrovni. Šel
z toho respekt a působilo to hodně luxusně a vznešeně.
7. Mluvila jste o tom s prodavačkou?
Požádala jsem prodavačku, aby mi ukázala některé druhy kabelek, které se mi líbili.
Přinesla mi je, měla rukavice, to mě zaujalo. Bylo to úplně wow, wow, wow, na úrovni.

Mohla jsem si vybírat kolik jsem chtěla a nepoznala jsem na ni, že ji tím otravuji, že na to
nemám nebo že bych ji prudila.
Zaujalo ji to, že měla dostatek času na výběr, na rozmyšlenou.
6.

Radila jste se o tom s někým?

7.

Co jste při nákupu zvažovala? Mám na to? Vejde se mi do skříně? Bude se manžel

zlobit? K čemu se mi hodí? Nutně potřebuji něco nového? ……
Jednoznačně to byla prestiž. Bylo mi jedno, jestli se mi vejde do skříně nebo ne. Myslím
si, že LV má vždycky místo ve skříni každé ženy. Věděla jsem, že na to nemám, ale věřila
jsem, že dřív nebo později ji určitě dostanu od rodičů nebo od přítele, nebo si na to prostě
vydělám sama. Myslím si, že mít kabelku LV zařadí člověka do určité skupiny. A člověk
má z toho dobrý pocit, že ji má. Další věc, co se mi líbí, je kvalita. Poslední dobou si
začínám všímat, že vyhledávám kvalitní věci. Preferuji spíš kvalitu než kvantitu.
Provedení, materiály, to mi přijde všechno úžasné. Člověk se hned lépe cítí, je to jako lék.
8. Co jste si prohlížela na kabelce?
Prvního, co jsem si na kabelce všimla, byly zipy a cvočky, šití rukojetí, korpus kabelky,
všechno je na ní precizní, není na ni žádný defekt. Vždy si všímám detailů.
9. Jak vám ji zabalili?
To je jako ze všech těch pohádek o Pretty woman, hezkých holek, které dostávají kupu růží
a takové dárky. Zabalené to bylo nádherně, do pevné krabice s emblémy LV, vypadalo to
téměř jako skříňka. Zabaleno to bylo dokonale, nahoře byla mašle, prostě jako z pohádky.
Ani jsem to nechtěla rozbalovat, jak se mi to líbilo.
10. Jak jste ji nesla domů?
11. Vyprávějte, co jste udělala, když jste si ji přinesla domů?
Kabelku jsem dostala na ulici, přítel vytáhl z kufru obrovskou papírovou tašku, takže jsem
věděla, že je to dárek pro mě, protože na obalu byly emblémy LV. Cítila jsem strašné
vzrušení, jako kdyby lítali kolem motýlci. Jako setkání s něčím živým, napínavé,
vzrušující. Rozbušilo se mi srdce a byla jsem strašně šťastná, že konečně ji mám.
Pomaloučku jsem ji rozbalovala, nechtělo se mi porušit obal, protože to bylo velmi krásně
zabalené. Jako z pohádky. Samozřejmě jsem si to vyfotila. Ale na fb takové drahé dárky
nedávám, fotku jsem poslala jen mé nejlepší kamarádce. Když jsem kabelku rozbalila, bála
jsem se na ni sáhnout, abych ji nepoškodila nehty, prostě bláznovství. Prohlížela jsem si ji
zevnitř, zvenku, před zrcadlem jsem se vykrucovala, zkoušela jsem oblečení a potom jsem
ji asi 2 měsíce nevytáhla ze skříně, protože jsem se ji bála použít, aby se mi nepoškodila.
12. Kdy jste si ji vzala poprvé?

Už je to pár let, ale bylo to asi po dvou měsících po tom, co jsem ji dostala. Šla jsem na
velmi honosný večer, na přehlídku Top secret v Hiltonu, takže jsem si říkala, že chci
zazářit, tak jsem si ji vzala s sebou.
13. Vyprávějte jaké to bylo, když jste si ji vzala poprvé?
Cítila jsem se, že jsem luxusní dáma, že mám na to a že jsem hned o několik tříd výš, že
vzbuzuji respekt a přišlo mi, že se tak ke mě i lidi chovali.
14. Máte s ní nějaký zajímavý zážitek?
Jednou jsem si na ni sedla, ale vůbec se nic nestalo, ona opravdu držela. Nepoškodila se.
Velmi jsem se lekla.
15. Jak ovlivnila vaše další nákupy?
Byl to takový průlom. Cítila jsem se, že už mám na tokové luxusní kabelky. Že už to není
kabelka z Manga, ale můžu si dovolit něco dražšího. Jako kdyby se otevřela nová etapa
života do luxusního světa.
16. Jak ovlivnila vaši oblibu jiných kabelek?
LV je velmi specifická značka, má svoji dlouhou tradici. Je unikátní. Úplně ji nespojuji
s ostatníma brendama, protože mi přijde, že je jiná.
17. Nevyřadila jste kvůli tomu něco z šatníku?
Vyřadila jsem dvě nebo tři kabelky, které už byly potrhané. Vyřadila jsem i oblečení,
prostě všechno, co už se k ní nehodí. Pošouplo mě to na jinou úroveň oblékání.
18. Jak se líbila vašim blízkým v rodině?
Nádherně. Všichni z toho byli nadšení. Moje mamka není úplný znalec, tak na to moc
nepotrpí, ale všichni obdivovali mého přítele.
19. Jak se líbila vašim kamarádkám?
Taky, ale musím říct, že některé kamarádky se k tomu vůbec nevyjádřily. Jako kdyby se
toho ani nevšimly. Bylo mi to divné. Ale někdo si na to nepotrpí a nezajímá ho to. Ale
očekávala jsem, že si toho všimnou. Protože se nerada chlubím, tak jsem ani nedala fotku
na Instagram.
20. Jak se líbí na veřejnosti?
Přišlo mi spíše dost nevšímavě. Ale když si někdo všimnul, tak byli nadšení. Často jsem se
setkala s tím, že LV neznají, a asi proto, že tahle kabelka byla jiná než standartní s kostkou
nebo logy, tak na ni nebylo hned vidět, že je od LV. Nikdy se mi nelíbil design s logy LV.
Líbila se mi kostka/šachovnice, ale líbili se mi lakované věci, protože nejsou tak nápadné a
logo je tam napsané psacím písmem a to mi přijde strašně elegantní a francouzské. To je
můj styl.

Jak se s ní cítíte?
21. Jak ji používáte. co v ní nosíte, co byste do í nikdy nedala
Vzhledem k tomu, že je poměrně hodně velká, tak v ní dosím kosmetiku, telefon, občas i
nabíječku, hodinky, občas i skládací přezůvky. Asi bych do ní nikdy nedala zavařené
okurky nebo nějaké jídlo. Uzavřenou vodu v pet lahvi ano.
Uvažujete o tom, zda se bude kabelka hodit k příležitosti, na jakou jdete? Jak?
Spíš přemýšlím, jestli se mi hodí k nějakému outfitu. Například když někde pracuji jako
hosteska, tak nechci působit jako že vydělávám 1.500 a pak přijdu s kabelkou za 50.000.
To by byl kontrast. A taky bych ji nechtěla nechávat v nějaké společné šatně.
Kam byste ji rozhodně nevzala?
Na nákup potravin. Na sport. Na věci, kdy ji nezužitkuji a kdy se to nehodí.
Volíte kabelku podle toho s kým jdete?
Ano. Dřív jsem si říkala, že můj současný přítel by se cítil trapně, tak bych se bála, že bych
ho dostala do nějaké stísněné situace, jako že na mě nemá, nebo něco podobného. Nevzala
bych si ji na rande s klukem, který na takou kabelku nemá. Ale i naopak, pokud na to má,
tak bych si ji vzala, abych ho motivovala, že na mě nemá šetřit, aby se víc projevoval. Před
kamarádkami to neřeším, je mi úplně jedno, co si vezmu.
22. Půjčila byste ji dceři? Proč? Co by to znamenalo?..............
Určitě blízkým lidem ano. Jenom na začátku, když je ta věc nová, tak mám strach, aby se
ta věc nepoškodila. S časem mi to přestane vadit. Mám to tak s každou novou věcí, bez
ohledu na to, jak je luxusní nebo levná.
23. Může mít člověk k věci emoční vztah? Máte kabelku ráda?
Určitě. Mám to tak u každé nové věci první dva měsíce, pak to vnímám jako věc kterou
používám. Kabelku mám ráda, nevyjde nikdy z módy, je nadčasová.
důležitou roli hraje věc, která je nová. Použitou kabelku by si nekoupila.
24. Jak by vás mrzelo, kdyby se s ní něco stalo?
I když ji mám už pár let, tak by mě to mrzelo. Všechno, co mi dobře slouží, by mně
mrzelo.
25. Jsou i jiné příležitosti – na ty nosíte jiné kabelky, podle čeho si je volíte?
Volím velikost. Když budu hodně tancovat, nebo podle outfitu, třeba barevnou.
26. Vyprávějte mi o Vaší nejoblíbenější kabelce?
Je napůl tygrovaná, zlatozelená, od Fendi, ta se hodí ke všemu a má optimální velikost.
27. Proč ji máte nejraději?
Kvůli velikosti a kvůli tomu, že se hodí téměř k všemu.

28. Jak ji máte dlouho? Jak jste ji získala? Jak se o ní staráte?
Dostala jsem ji od přítele, kterého jsem měla hodně ráda, takže tam je taková souvislost.
Mám ji 3 roky. Dostala jsem ji nečekaně, byla jsem s přítelem v obchodě Fendi, kde si
něco vybíral pro sebe. Tahle se mu líbila a řekl mi, že mi ji koupí. Přiznám se, že i když
mám ráda luxusní kabelky, tak se o ně moc nestarám. Nikdy jsem je nedala do čistírny.
Maximálně je otřu hadříkem a to je všechno. Velké kabelky mají svoje původní pouzdra,
svoje místo.
29. Kdy si jí berete?
Většinou na večer, na party.
30. Kdybyste byla pozvána na reprezentační ples např. velvyslanectví, jakou byste si vzala
kabelku?
Asi tu od LV. Ta se na to perfektně hodí. Elegance, honosnost, vznešenost, luxus. Určitě
tuto.
31. Když by hořelo a ze svého šatníku bych mohla zachránit jen jednu věc, která by to
byla?
Kabelku od LV, protože je nejluxusnější a je i nejdražší a od člověka, kterého mám ráda.
32. Prodávají se i fejkové kabelky. Podle čeho se to dá poznat? Za jakých okolností byste
si ji koupila? Jak byste ji používala?
Podle mě se dají poznat podle zipu a vnitřní podšívky. Asi i požívají místo pravé kůže,
umělou koženku.
33. Koupila byste si použitou originál kabelku?
Pokud by byla v dobrém stavu a za dobrý peníze, tak ano.
34. Někdy si holky šaty a doplňky vyměňují? Stalo se Vám to někdy s kabelkou? Jak to
bylo? Jak byste to brala, kdybyste měla tu možnost?
Pokud bych měla tu možnost, tak bych se nezúčastňovala takových akcí, v tomhle případě
bych brala odpovědnost za cizí majetek v tomhle případe a i mně se moc nelíbí když
půjčuju moje věci. Opravdu jen v nutných situacích by to dávalo smysl.
Informátorka Jana, 56 let, hlavní ekonom ve vlastní společnosti
1. Vyprávějte mi, jak se stane, že si koupíte kabelku Louis Vuitton?
Svoji jedinou a asi poslední kabelku od LV jsem si koupila, když jsem byla v Paříži
s kamarádkou na módní show její dcery. Lákalo mě navštívit několikapatrový dům LV na
vyhlášené nákupní třídě v centru Paříže. Byly jsme pozvané na slavností zakončení stáže,
kde se předávaly ceny začínajícím módním návrhářům. Nutně jsem potřebovala malé
psaníčko jako doplněk k šatům od Natali Ruden. Šaty jsou jednoduché černé, saténové, tak

jsem hledala něco výrazného. Padla mi do oka krásná barevná kabelka, kombinovaná
z několika druhů kůže. Stála sice ranec, ale byla jsem z ní tak nadšená, že jsem do toho šla.
Nadchl mě přístup prodavače, který mi všechno vysvětlil, ukázal, krásně zabalil. Hned
v první kavárně jsem si kabelku vybalila a trochu se s ní mazlila. Hned večer jsem si ji
pyšně nesla na galavečer. Jelikož to byla módní akce, tak mi několik zainteresovaných
mladíků kabelku obdivně až žárlivě prohlíželi. íkala jsem si, že mám těm mladým pořád
ještě co ukázat, čím je zaujmout. Když na to mám.
2.

Vyprávějte mi jak jste si koupila svoji poslední kabelku?

Když jsem byla doma mezi vánočními svátky a neměla jsem co dělat, do emailu mě stále
chodily nějaké nabídky, od kamarádek jsem dostávala typy na různé luxury eshopy a tak
jsem na tom jednom brouzdala a brouzdala, našla jsem tam krásnou kabelku Fendi. A
protože už bylo po vánocích, tak tam byly i slevy, bylo mi to podezřelé, nicméně jsem se
k tomu několikrát vrátila. Protože jsem byla ta webová stránka v angličtině, tak jsem
k tomu přizvala manžela, aby mi to přeložil. Manžel mi řekl, že ho to fakt nezajímá a ať se
objednám co chci. A tak jsem si v duchu říkala: až zjistíš tu cenu, aby tě to teda nemrzelo.
A tak jsem si ji objednala. Kabelka mi přišla luxusně zabalená, s ohromnou mašlí, ve 3
krabicích, během týdne jsem ji tady měla a odesílali to z Milána.
3.

Za jakých okolností jste šla do obchodu?

4.

Podle čeho jste si ji vybrala? Co Vás zaujalo?

Zaujala mě na ní praktičnost, protože byla velká dostatečně na všechny moje podstatné
věci. Byla černá, nebyla vyloženě taková, že by na ní bylo vulgárně vidět ze všech stran a
řvala ta značka. Ale je velmi decentní, takže i to bylo pěkný.
5.

Mluvila jste o tom s prodavačkou?

Ne, vše bylo dostatečně popsané a vidět na fotografiích.
6.

Radila jste se o tom s někým?

Ne, s nikým jsem se o tom neradila. ekla jsem si, že si ji asi zasloužím, když už jsem ji
takhle pěkně objevila.
7. Co jste při nákupu zvažovala? Mám na to? Vejde se mi do skříně? Bude se manžel
zlobit? K čemu se mi hodí? Nutně potřebuji něco nového? ……
V podstatě to byla kombinace všech těhlech otázek, protože každopádně kabelek nikdy
není dost, takže vždycky potřebuješ novou kabelku, to je jedna věc. Samozřejmě ta
praktičnost je velmi důležitá, protože když už si pořídíš kabelku za tyhle peníze, tak
nechci, aby to byla kabelka, kterou si vezmu jednou za rok, protože se mi bude hodit jen

k jedné věci. Ale samozřejmě jsem chtěla, abych ji mohla využívat jakoby co nejvíc a aby
byla taková jako univerzální a vydržela mi dlouho.
8.

Co jste si prohlížela na kabelce?

9.

Jak vám ji zabalili?

Nádherně! Nádherně, byla v takovém velkém hedvábném pytli. Přes ten pytel byla
ohromná mašle, bylo to daný v krásný krabici, přes tu krabici byla další ohromná mašle a
všechno bylo zasypané bublinama v transportní krabici. A ještě myslím že k tomu byla
jakoby kartička s blahopřáním, jako že ti děkujou za nákup a takový ty keci, co tam bývaj.
10. Jak jste ji nesla domů?
Přišla mi poštou do práce a já jsem si ji nesla tu krabici jsem si z práce nesla do auta, z auta
domů, a doma do ložnici a tam jsem si ji rozbalila.
11. Vyprávějte, co jste udělala, když jste si ji přinesla domů?
Hned jsem si ji rozbalila a byla jsem uchvácená. Opatrně jsem si všechny mašličky
rozvázala. íkala jsem si: musí se mi líbit!
12. Kdy jste si ji vzala poprvé?
Následující den, nebo za tři dny, nebo v momentě, když jsem šla do práce nebo někam
mimo domov. Co nejdřív. Měla jsem z ní radost, protože jsem si říkala, že takovou kabelku
si už hodně dlouho nekoupím. I to to, že se to povedlo, i když jsem si ji koupila přes
internet, že odpovídala mým představám.
13. Vyprávějte jaké to bylo, když jste si ji vzala poprvé?
Vzhledem k tomu, že je černá, tak jsem k ní nemusela nic moc ladit. Ale musela jsem si do
ní dokoupit koupit organizér, protože nemá vnitřní kapsičky, kromě jedné zipové. To mi na
ni nevyhovovalo. Tak jsem si ji možná nevzala hned, protože mi na ní nevyhovovalo, že
do ní musím koupit organizér, tak jsem googlila, kde mají organizéry.
14. Máte s ní nějaký zajímavý zážitek?
Asi jediné, že neměla organizér, který jsem si musela dokoupit. Asi jiný zajímavý zážitek
s ní nemám. Dalo by se říct, že mimořádná zážitek byl ten, že jsem si ji vybrala přes
internet a naplnila moje představy.
15. Jak ovlivnila vaše další nákupy?
Asi že bych si už žádnou kabelku bez organizéru nekoupila, to jedině. Dalším nákupem byl
tedy nákup organizéru. Ale na druhou stranu si myslím, že Fendi je dobrá značka a že bych
si od nich další kabelku klidně koupila. Celkem umím si při nakupování přes internet
odhadnout, jestli to podle fotografií a popisu odpovídá mým představám. Byl to můj první
nákup luxusního zboží přes internet.

16. Jak ovlivnila vaši oblibu jiných kabelek?
Trvám na tom, aby byla kabelka na zip, aby mi nikdo z ní nemohl sebrat věci. Nelíbí se mi
ty moderní otevřené kabelky.
17. Nevyřadila jste kvůli tomu něco z šatníku?
Určitě jsem potřebovala novou černou kabelku, takže jsem nějakou starou obyčejnou
černou vyřadila, putovala k mé sestře.
18. Jak se líbila vašim blízkým v rodině?
Vzhledem k tomu, že mám doma samé chlapy, tak bych řekla, že to tak neprožívaj. Sestře
se kabelka líbila.

ekla mi, že je pěkná, praktická, dobře vypadající, bytelná, řemeslně

dobře zpracovaná, výborný.
19. Jak se líbila vašim kamarádkám?
Kamarádkám se líbila moc, říkaly mi, že to byl opravdu dobrý kup. Ukazovala jsem ji asi
třem, čtyřem kamarádkám, takovému okruhu, které se o to zajímají, nebudeš to ukazovat
někomu, komu jsou takové věci úplně šumák.
Kolegyni v práci jsem ji neukazovala, ona by to neocenila, není moc ten typ, navíc ji
značky moc nezajímaj. Ale kámošky to ocenily.
20. Jak se líbí na veřejnosti?
Vzhledem k tomu, že nemá opravdu viditelnou značku, takže není to takový typ kabelky
vyzývavý, kde na každém rohu je vidět, to je tahle značka, tahle značka, tahle značka. Ona
je opravdu hodně neutrální, tak si myslím, že se lidi podívaj, řeknou si: hezká kabelka, ale
nehledaj v tom právě tu značku jako úplně. Takže nikdo na ulici neomdlel kvůli mé
kabelce, toho jsem si nevšila.
Jak se s ní cítíte?
Pohodlně. Luxus z ní necítím. Mám ji proto, že mi je příjemná a splňuje všechno, co jsem
potřebovala. Oproti zbylým kabelkám, které mám, je výjimečná už jenom tím svým
designem a tou cenou.
21. Jak ji používáte. co v ní nosíte, co byste do ní nikdy nedala
Je to velká kabelka, takže není na večerní nošení, ale na denní nošení, takže ji používám
když jdu do práce, nebo když jdu do města. Vzhledem k tomu, že je černá, takže ji nosím
většinou víc podzim, zima. Tím, že je veliká, takže do ni dávám strašně velký množství
věcí, které nutně potřebuju. Jsou to různé klíče, šminky, hygienické ubrousky, papírové
kapesníčky, peněženky, doklady. A když je nejhůř, tak se mi tam třeba vejde i sáček se
třema houskama a krabice s mlíkem. Nikdy bych do ni nedala nějaké ostré věci, nebo věci,
o kterých bych věděla, že mi tu kabelku nějak poškodí. Ale běžně v ni nákup nenosím.

Uvažujete o tom, zda se bude kabelka hodit k příležitosti, na jakou jdete? Jak?
Samozřejmě že o tom ženská uvažuje, když někam jde. Nemůžu si vzít kabelku, kterou
používám na denní nošení, když půjdu večer do divadla, nebo když půjdu na nějakej
koncert. Na to použiju jinou kabelku. A pokud si koupím luxusní kabelku do divadla, nebo
na nějakou party nebo na významnou společenskou událost, tak s ní naopak nebudu chodit
do práce. To se rozlišuje i vzhledově, rozměrově, a tak dále.
Kam byste ji rozhodně nevzala?
Na výlet pěší turistika, do Afriky, na chalupu, na pláž, do fitka. Prostě na místa, kam se to
nehodí, kde používám úplně něco jiného.
Volíte kabelku podle toho s kým jdete?
Jako aby holky čuměly? Tak to ne. Asi do čtyřky hospody bych si ji nevzala. Ale pokud
bych šla třeba s partou skautů do vyhlášené restaurace, tak si klidně vezmu, protože co je
skautům do toho, jakou já mám kabelku. Spíš volím kabelku podle místa, kam jdu, jaká je
to událost, jaké je roční období než podle toho s kým jdu. Nejsem přesvědčena o tom, že
bych na někoho udělala kabelkou dojem, to opravdu ne.
22. Půjčila byste ji dceři? Proč? Co by to znamenalo?..............
Asi ano. Asi proto, že jde asi někam, kde je to vhodné, kde se chce asi trochu ukázat, tak
bych ji to půjčila, protože bych jí tím udělala určitě velikou radost. Samozřejmě že bych
se o kabelku bála, ale víc bych se asi bála o to svoje dítě. Přece jenom i když je to luxusní
kabelka, pořád je to jenom kabelka.
23. Může mít člověk k věci emoční vztah?
Já mám zatím ráda jenom Bohouška (robotický vysavač). Já si myslím, že pakliže nemá
někdo dostatek emočních vztahů k lidem, tak může mít emoční vztah i k takovýhle věci.
Samozřejmě že by mě mrzelo, kdyby mě to někdo poškodil, ukradnul, kdyby prostě nám
vyhořel byt, tak samozřejmě že by mě tyhle věci mrzely. Na druhou stranu, když nejde o
život,...
Máte kabelku ráda?
Určitě, mám ráda všechny svoje kabelky. Já mám ráda spoustu svých věcí. Ale nemám ji
ráda jako svoje děti nebo jako anglickou slaninu, tu mám radši.
24. Jak by vás mrzelo, kdyby se s ní něco stalo?
Určitě by mě to mrzelo dost, protože přece jenom takovouhle věc člověk nekoupí každej
tejden, každej měsíc. Takže by mě to mrzelo, nejde jenom o ty peníze, ale i o ten čas, si
koupit jinou, hledat, vytypovávat, i to by mě mrzelo. Už se mi stalo u spousty výrobků, že
ty, co jsem měla oblíbený, se najednou přestaly vyrábět. Jseš na ně zvyklá, vyhovuje ti to

něčím, najednou výrobci začnou dělat něco jiného a to už ti tak nevyhovuje a to je pak
problém. Pokud by se mi s kabelou něco stalo, tak bych cílila a koukala se po jiný. Ale
myslím si, že bych se tím zas až tak nestresovala, že by to přebyl nějakej hezkej zážitek,
klidně i nehmotnej.
25. Jsou i jiné příležitosti – na ty nosíte jiné kabelky, podle čeho si je volíte?
Podle dané příležitosti, podle její úrovně, podle oblečení, musí se mi to hodit k botičkám.
Problém mám s velikostí kabelky, protože potřebuji, aby se mi do ní vždycky vešla, pokud
jdu bez partnera, minimálně nějaká hotovost, zrcátko, rtěnka, mobil a klíče. A teď občas
potřebuju i brejle. Což do pidi psaníčka nenarveš, ani když by ses zbláznila. Když jdu
s partnerem, nepotřebuju sebou peníze.
26. Vyprávějte mi o Vaší nejoblíbenější kabelce?
Těch je X. Nemůžu říct, že ta nejdražší je ta nejoblíbenější. Právě teď mám nejoblíbenější
od Bati. Je bílá, vypadá jak krajková, je kožená, je opět velká, takže velmi praktická a je
taková vzdušná a letní a tak ji mám ráda, že vypadá tak jako jemně. Mám ji teď nejradši,
protože se jednak teď hodí na léto a jednak je zase praktická a je mi pohodlná. Dám tam
všechno, co potřebuju a přitom výborně vypadá.
27. Proč ji máte nejraději?
28. Jak ji máte dlouho? Jak jste ji získala? Jak se o ní staráte?
Mám ji asi měsíc a půl. Získala jsem ji tak, že jsem šla k Baťovi shánět něco úplně jinýho a
tam jsem ji objevila, tak jsem si ji koupila, zaplatila jsem ji u pokladny a odnesla jsem si ji
domů. Zatím se o ni starám tak, že ji nosím. Asi jsem bordelář a moc se o kabelky nestará,
Ty dražší balím do speciálních sáčků, mám na ně takovou speciální krabici, do který je
dávám. Tam pak hrabu a hledám v těch sáčkách tu správnou. Zrovna v tom nejsem ten typ,
úplný pečlivky, která by své kabelky vystavovala někde.
29. Kdy si jí berete?
Skoro každý den do práce. S výjimkou když zjistím, že se mi k oblečení hodí něco úplně
jinýho, tak ji vyměním. Ale protože tam mám strašně moc věcí a nerada je přehazuju, tak
se tomu vyhejbám.
30. Kdybyste byla pozvána na reprezentační ples např. velvyslanectví, jakou byste si vzala
kabelku?
Adekvátní k této příležitosti. Samozřejmě bych si nevzala vůbec kabelku, vzala bych si
psaníčko, který by mi ladilo k doplňkům, k oblečení, k botám. Takže je otázka, jestli bych
si vzala stříbrné, zlaté, černé. Na značku bych nehleděla. Vzala bych si klidně no name
psaníčko, které by se mi hodilo k luxusním šatům, ve kterých bych se luxusně cítila.

Rozhodně bych nestavěla svoji reprezentativnost na luxusnosti svého psaníčka, to
rozhodně ne.
31. Prodávají se i fejkové kabelky. Podle čeho se to dá poznat? Za jakých okolností
byste si ji koupila? Jak byste ji používala?
Podle čeho se to dá poznat? Podle zdobného prošití, kvality zipů a kováni, ozdobné
štepováni, kvalita vnitřní látky - podšívka a její zapracováni ve švech a ke
kůži, provedení loga dané luxusní značky. Pokud by se mi takový model hodil na
jednorázovou akci, např. maškarní, tematický večírek nebo do legrační tomboly, kde by
bylo jasné, že je to fejk pro pobavení a ne na reprezentaci a seriózní použití.
32. Koupila byste si použitou originál kabelku?
Myslím, že ne. Buď na to mám a koupím si to co si představuji a nebo nic. Ovšem
nemám nic proti zapůjčení.
33. Někdy si holky šaty a doplňky vyměňují? Stalo se Vám to někdy s kabelkou? Jak to
bylo? Jak byste to brala, kdybyste měla tu možnost?
Ne, moje kamarádky si kabelky nevyměňují. Nejsem si jistá, že po něčem takovém toužím.
Je to osobní věc nemalé hodnoty a asi by mě něco takového nelákalo.
Informátorka Bella, 27 let, vedoucí grafického studia
1. Vyprávějte mi, jak se stane, že si koupíte kabelku Louis Vuitton?
Svoji první kabelku od LV jsem si nekoupila v obchodě, nebyla nova, koupila jsem si ji od
své kamarádky, která se jí zbavovala a nabídla ji mému příteli k prodeji. Přítel řekl, že jo, a
tak to byla moje první kabelka od LV. Líbila se mi, znala jsem ji, byl to takový vak.
2. Vyprávějte mi jak jste si koupila svoji poslední kabelku?
Tak to byla speedy, bílá kostka. To byl model, který se mi hrozně libel, hrozně dlouho
jsem ji chtěla a dostala jsem ji k narozeninám.
3. Za jakých okolností jste šla do obchodu?
Viděla jsem ji v katalogu, nejdřív na obrázku, v katalogu a líbil se mi ten vzor a barva.
Potom jsem hledala podle webových stránek, jaké mají tvary a velikosti. Byla jsem se
podívat asi někdy o víkendu se svým přítelem v Praze na Pařížské. Domluvili jsme se,
když jsme spolu byli ve městě, že se tam půjdeme podívat. Byla jsem tam úplně poprvé.
Když jsme přišli před vstupní skleněné dveře, byl tam pán, který mi otevřel dveře, vešli
jsme dovnitř. Tenkrát tam bylo hrozně moc turistů, hrozně moc Asiatů, Vietnamců a
Korejců, kteří tam hrozně nakupovali ve velkým. Všichni prodavači byli zaměstnaní, takže
to byl docela zvláštní pocit, protože nikdo na nás neměl čas, nikdo se nás na nic moc
nezeptal. Každý byl zaměstnaný někým, něčím. Každý něco ukazoval, něco dělal. Ta že

jsme si prošli ten obchod. Chvíli jsme tam stáli a čekali a pak jsme si řekli, že tam půjdeme
jindy a tak jsme odešli. Když jsme tam přišli podruhé, to už bylo lepší, to už tam nebylo
tolik lidí.

Přišla tam paní, zeptala se, co chceme.

ekli jsme ji, že se koukáme po

kabelkách. Tak nám ukázala, podívali jsme se na ty modely, vyzkoušeli jsme je. Nebo spíš
já jsem je vyzkoušela. Zkusila jsem si, jak se nosí na ruce. Jestli ten větší nebo ten
nejmenší model nebo střední. Zeptali jsme se na cenu a tenkrát přítel řekl, že jestli se mi
teda líbí, že mi ji koupí. Dostala jsem ji k narozeninám.
4. Podle čeho jste si ji vybrala? Co Vás zaujalo?
Líbil se mi ten barevný vzor, bílá kostka se střádala s béžovou. Nebyla kožená, ale plátěná,
letní kabelka se světlýma uchama. Pak jsem zjistila, že je to strašně nepraktický, takže
jsem ji asi po roce prodala. V té době to byl model, který vypadal jako truhlička, nebo
pokladnička. Jako taková střední lékařská brašna s malýma uchama. Nešla dát ani přes
rameno, k tomu se musel koupit takový popruh, ale ten jsem si nekoupila. Byla na zip.
Líbilo se mi, jak je světlá a že bude na léto dobrá. Celkově mi přišla praktická, že nebude
ani velká, ani malá, že má ten zip, takže jsem se nemusela bát o ty věci. Dlouho jsem
přemýšlela, jestli si mám dokoupit popruh přes rameno. Ale vzhledem k tomu, že byla
světlá, tak to bylo hrozně nepraktický. Třeba se mi obarvila od tmavých džín, když jsem je
měla na sobě a tak jsem musela hodně přemýšlet, s čím to budu kombinovat, aby jsem si ji
nezničila.
5. Mluvila jste o tom s prodavačkou?
Pro mě ten první nákup byl velký zážitek, tokový velký wow. Ale byla jsem překvapená,
protože mi nepřišlo z jejich strany že by to bylo nějak zajímavý obchod. Pro ně to bylo
jako nic, protože jsem si tam kupovala ten nejlevnější model. Pro mě to byl svátek a pro ně
tak vice méně jako nic. Tenhle přístup se hodně změnil, protože když jsem tam začala
kupovat ty dražší kabelky, tak se to otočilo, tak to bylo jiný. Ale ze začátku to bylo hodně
divný. Kabelky mi přinesla, dala to na ten pult, takový prosklený, tam to položila, nechala
mě, abych se podívala dovnitř, rozepla, ukázala. Ani mi nevysvětlila, z jakého je to
materiálu. Jen mě nechala kabelku si zkusit vzít do kury. Možná se mě zeptala, jestli se
chci na něco k tomu zeptat. Chtěla jsem vidět ještě stejnej model ve větší velikosti. Když
jsme se rozhodli, že si ji koupíme, tak mi řekla, že to není kůže, ale plátno.
6. Radila jste se o tom s někým?
S přítelem.
7. Co jste při nákupu zvažovala? Mám na to? Vejde se mi do skříně? Bude se manžel
zlobit? K čemu se mi hodí? Nutně potřebuji něco nového? ……

Jestli tolik peněz stojí za to dát za kabelku. Přemýšlela jsem, co bych za tolik peněz mohla
mít jinýho, než to dát za kabelku. Do skříně se mi určitě vejde. Ta touha mít takovouhle
kabelku mi pomohla rozhodnout se. Chtěla jsem ji, protože jsme se v té době začali
pohybovat v takový společnosti, kde většina těch lidí kolem nosila podobný značky,
podobný brand, podobný věci. Takže jsem měla pocit, že když to nebudu mít, takže
nebudu mezi ty lidi zapadat. Asi abych získala nějakou prestiž.
8.

Co jste si prohlížela na kabelce?

9.

Jak vám ji zabalili?

Dostala jsem takový ochraný vak, takovej prachovej obal a papírovou tašku, ucha zavázali
takovou jako mašličkou a tak to předali u pokladny a že mi gratulují k nákupu. Složili účet
do takových obrendovaných desek. Všechno mělo ty hezký nápisy. Potom časem, když
jsem si kupovala dražší kabelky, tak ty už dávali do takovejch jejich hezkejch krabic
obrendovanejch. Do speciálních tašek potom. Tohle bylo v takovým jenom pytlíku.
10. Jak jste ji nesla domů?
Hrdě a pyšně a měla jsem radost. A mám takovej pocit, že jsme šli pak na skleničku rovnu.
1.

Vyprávějte, co jste udělala, když jste si ji přinesla domů?

Vybalila jsem si ji z tašky i z prachového obalu a kochala se s ní. Užívala jsem si chvilku
jenom s kabelkou, před zrcadlem jsem si zkoušela, jak to vypadá, když si ji vezmu jenom
do ruky nebo dám na předloktí.
12. Kdy jste si ji vzala poprvé?
Druhej den ráno do práce. Cítila jsem se, jako že mám něco novýho, něco hezkýho a
takovoej pocit, že si toho musí určitě každej všimnout, že mám něco hezkýho. Ve
společnosti, ve které jsem se denně pohybovala, tak samozřejmě nikdo nerozuměl a nikdo
nechápal, co to LV je. A když bych řekla, kolik ta kabelka stála, tak si všichni zaťukají na
čelo a řeknou si, že jsem blázen.
13. Vyprávějte jaké to bylo, když jste si ji vzala poprvé?
Vzala jsem si na sebe něco světlého, jednoduchého, odlehčeného, jak aby kabelka můj
outfit doplnila. Až pak časem jsem to začala brát i jinak. Zjistila jsem, že je špatně si brát
džíny, protože tu kabelku obarví.
14. Máte s ní nějaký zajímavý zážitek?
Obrovské zklamání, když se mi obarvila. Taky jsem si říkala jsem si, že mi chybí dlouhé
ucho přes rameno. Viděla jsem to na obrázku, v reklamě, i párkrát na někom, tak jsem si
říkala, že by to bylo fajn. Ale bylo to už v době, kdy jsem ji měla obarvenou. Takže jsem si
říkala, že je to stejně tak nepraktický, že bych to stejně nepoužívala, že to nepotřebuju.

15. Jak ovlivnila vaše další nákupy?
Asi jo, protože jsem si řekla, že už nechci podobný model. Tím, že nejde dát přes to
rameno a tím, že to plátno bylo slabý a nestabilní, nemělo vlastně vevnitř tu podšívku,
takže to vůbec nedrželo tvar, jakej to mělo na těch hezkejch fotkách. Takže jsem si potom
už vybrala něco jinýho. Teď si vybírám kožené kabelky a určitě přes rameno. Volím něco
praktičtějšího a většího.
16. Jak ovlivnila vaši oblibu jiných kabelek?
Vyřadila jsem všechny světlý kabelky. Někomu jsem je dala.
17. Nevyřadila jste kvůli tomu něco z šatníku?
Ne. Jen jsem k ní přestala nosit džíny.
18. Jak se líbila vašim blízkým v rodině?
Přítelovi se líbila, ségře se taky líbila. Naši k tomu měli podobnej vztah, nepochopili by
hodnotu té věci. Jako že je to nesmysl, dát tolik peněz za kabelku. Ani jsem ji k nim
nevozila.
19. Jak se líbila vašim kamarádkám?
Jo, tak ty věděly některý, že to byl dárek a říkaly mi, že je krásná.
20. Jak se líbí na veřejnosti?
Nevím, nikdo mi nic neřekl.
Jak se s ní cítíte?
Tak jak hrdě, že ji mám. Měla jsem potřebu ji pořád nosit, aby byla vidět.
21. Jak ji používáte. co v ní nosíte, co byste do ní nikdy nedala
Tuhle kabelku jsem nosila více méně běžně. Co do ní dávám? Určitě peněženku, klíče,
diář, telefon, kapesníky, líčení. Co bych do ní nikdy nedala? Určitě bych do ni nikdy
nedala jídlo a nic, co bych měla pocit, že ji může nějak zašpinit nebo znehodnotit.
Uvažujete o tom, zda se bude kabelka hodit k příležitosti, na jakou jdete? Jak?
Dneska už jo, protože jich mám tolik, tak když si kupuju nějakou novou nebo jinou, tak
vždycky přemýšlím, jak ji budu nosit, k čemu a proč. Jestli to bude kabelka na denní
nošení, tak musí být praktická, aby byla přes rameni, abych měla volné ruce, protože mám
dítě, aby se do ní vešlo víc věcí, aby něco vydržela. A aby, když ji zašpiním, aby to byla
kůže a když ji otřu, může fungovat dál. Aby byla trošku odolná. O večerní kabelce
přemýšlím jinak. Aby se mi hodila, protože nemám moc ráda výstřední věci, tak aby se mi
hodila co nejvíc, aby byla neutrální. Když mě někdo uvidí, aby si nepamatoval, že jsem
měla třeba červenou s černýma puntíkama, ale že jsem konzervativní. Třeba ty hnědý

kabelky, co má LV s těma logama, tak to je úplně verze, kterou nemám moc ráda. Přijde
mi to takový moc výrazný. Nelíbí se mi, že je to model, který se nejvíc napodobuje.
Kam byste ji rozhodně nevzala?
To nevím, asi na pláž ne. Určitě bych ji nebrala tam, kde se může zničit, nebo kde hrozí
nějaké poškození. Přeci jen je to drahá věc.
Volíte kabelku podle toho s kým jdete?
Dřív jsem to dělala, teď už ne. Dřív jsem měla pocit, že se musím lidem, se kterými se
stýkám, nějak rovna. Nebo že tím ukazuji, že jsem na tom podobně, jako oni. Teď to
neřeším. Spousta lidí nepozná, většina z nich nemá tušení hodnotu té věci. Hodně lidem se
líbí LV a protože si nemůžou dovolit koupit originál, tak si kupují napodobeninu někde
v Turecku nebo někde na tržišti. Takže když někdo takovou kabelku vidí, tak si 90% z nich
myslí, že to není originál.
22. Půjčila byste ji dceři? Proč? Co by to znamenalo?
Pokud by znala hodnotu té věci, uměla by to ocenit a vážila by si toho, tak s tím nemám
problém. Asi by to záleželo na mnoho věcech. Protože dceru nemám, ani nikdo nikdy po
mě půjčit kabelku nechtěl, tak si to nedovedu moc představit. Ale vzhledem k tomu, že
těch kabelek mám v tuhle chvíli několik, tak to není pro mě problém. Ale když bych měla
takovou luxusní kabelku jen jedinou, nemohla bych bez ní být, byla by to pro mě taková
modla, tak bych ji asi nepůjčila.
23. Může mít člověk k věci emoční vztah?
Myslím si, že může a že spousta lidí má. Znám holky, které utratí celou svoji výplatu, nebo
šetří hrozně dlouho, aby si mohli svoji první luxusní kabelku koupit. Mají jednu jedinou a
je to pro ně úplně ten poklad. Pro mě je to prostě jen kabelka. Je fajn, že je hezká, že je
značková, ale dneska to vidím jinak, než před 10 lety.
Máte kabelku ráda?
Ano, mám, všechny.
24. Jak by vás mrzelo, kdyby se s ní něco stalo?
Asi by mě to mrzelo, ale že bych kvůli tomu musela truchli, to ne. Je to prostě materiální
věc, může se stát cokoliv. Může se stát něco s autem, hodinkami, stejně tak se může něco
stát s kabelkou. Jsem opatrná na svoje věci, protože vím, že byly drahé. Snažím se, aby se
jim nic nestalo, ale může přijít situace, když se může něco stát. Samozřejmě to mrzí, je to
nepříjemný.
25. Jsou i jiné příležitosti – na ty nosíte jiné kabelky, podle čeho si je volíte?

Podle oblečení, jak se obléknu. Podle příležitosti, na jakou jdu. Jestli je to vevnitř nebo
venku. Podle terénu, jestli si vezmu podpatky, nebo sportovní obuv, nebo víc elegantní.
Jestli je to v létě, nebo v zimě. A podle doplňků. Protože mám kabelky, které mají zlaté
nebo stříbrné kování. Podle náušnic, náramků nebo podle toto jaké si vezmu hodinky, tak
ladím, jakou si vezmu kabelku, jakou barvu. Mám ráda jednoduché věci, nevýrazné,
sportovní eleganci s praktičností. Takže to, co mám, si můžu vzít více méně na jakoukoliv
příležitost.
26. Vyprávějte mi o Vaší nejoblíbenější kabelce?
Je to kožená černá kabelka od Prady. Je to univerzální střední velikost, můžu ji vzít do
ruky. Má popruh přes rameno, takže ji můžu vzít i jako cross body. Je úplně jednoduchá,
vůbec nic na ní není. Když ji otočím z druhé strany, tak na ni ani není vidět, že je to Prada.
Vepředu má takovej malinkatej nápis, ne nápis, ale kování. Koupila jsem si, když jsem
byla v Americe. Byla jsem tam na dovolené s kamarádkou. Měly jsme to jako nakupovací
dovolenou. Půjčily jsme si auto, byly jsme 14 dní na Floridě a objížděly jsme každý den
různé outlety, co tam jsou. Pak jsme si udělaly výlet do velikánskýho nákupního centra a
tak byl obchod Praha. Tak jsme se šly podívat dovnitř, strávily jsme tam asi ¾ hodiny.
Obchod nepůsobil ani tak moc luxusně, jako spíš hodně světle, prosklené podlahy, světlé
stěny a všechno hodně nasvíceně. Dobře se tam nakupovalo. Obcházely jsme to. Pamatuju
si, že jsme tam tenkrát koupila tuhle černou, pak jsem si tam koupila ještě jednu plátěnou,
takovou hnědou a peněženku. Chtěla jsem si udělat radost a odměnit se. Tenkrát jsem
skončila v práci, která byla poslední rok a půl hodně náročná. Kamarádka taky, koupily
jsme si stejnou peněženku k tý kabelce s tím kováním. Vidím to jak dneska. Otevřely se
velikánský skleněný dveře a bylo to takový, že jsem si sama mohla zboží vzít, podívat,
vykouše a vrátit. Když jsem chtěla vědět něco víc, tak jsem se zeptala někoho
z prodávajících, který se ke mě chovali velmi příjemně, hrozně mile. Když to srovnám
s chováním u LV, tak to bylo mnohem lepší. Jednu dobu jsem tam i kvůli tomu jejich
chování a aroganci přestala chodit a přestala u nich nakupovat. Asi 4 roky jsem si u nich
nic nekoupila, díky jejich nepříjemnému přístupu. Teď už tam pracuje moje oblíbená
prodavačka, tak tam zase chodím moc ráda. Je to o lidech.
27. Proč ji máte nejraději?
Protože mi přijde, že je praktická i po těch letech, co ji mám, tak mám na ni vzpomínky, na
tu Ameriku, na tu Floridu, na to místo, kde jsem si ji kupovala. Přijde mi, že se hodí úplně
ke všemu. Když mám podpatky a vezmu si ji přes ruku, tak působí elegantně. Když mám
tenisky a vezmu si ji přes rameno, tak je sportovní. Má malou kapsu vevnitř, je úplně

všechno, co potřebuju. Párkrát sice bylo období, kdy ji vystřídaly nějaké nové kabelky,
které jsem zrovna víc nosila, ale pořád je nejoblíbenější. Když ji nosím, tak se cítím hrozně
pohodlně, úplně přirozeně. Pro mě je to jako moje součást.
28. Jak ji máte dlouho? Jak jste ji získala? Jak se o ní staráte?
Tý jo, asi 4 a půl, 5, 6 a si 6,5 až 7 let. Nijak se o ni nestarám (smích). Teďka jí hodím do
skříně, jednou za čas z ní vyndám úplně všechny věci. Žádnou extra péči ji nevěnuju.
29. Kdy si jí berete?
Tak nějak podle nálady a příležitosti, podle toho co mám na sobě, kam jdu.
30. Kdybyste byla pozvána na reprezentační ples např. velvyslanectví, jakou byste si
vzala kabelku?
Asi malé psaníčko, vzhledem k tomu, že se na ples nosí černé šaty a boty a je to taková
kouzelná událost. Mám takové úplně jednoduché černé psaníčko, které má vpředu patent,
s černým koženým nevýrazným znakem a přívěskem s třásněma. Na takových a vlastně na
všech akcích hodně řeším, kam dám kabelku. Dávám si na ni pozor, abych na ni pořád
viděla a měla ji pořád u sebe. Nikdy bych si ji nedala do šatny. Asi když chodím cvičit, tak
si ji beru sebou do sálu, nenechávám ji v šatně. V baru nebo v hodně zaplněných
prostorech si ji nechávám pořád u sebe, přes ruku nebo přes rameno, nebo si ji dávám na
háček pod bar a dám přes ní bundu, aby nebyla vidět, aby to nelákalo nikoho.
31. Prodávají se i fejkové kabelky. Podle čeho se to dá poznat? Za jakých okolností
byste si ji koupila? Jak byste ji používala?
To záleží na ceně napodobeniny nebo padělku, ale většinou se to dá poznat podle
zpracování, podle prošití, podle umístění loga, podle modelů. Nikdy bych si fejkovou
kabelku nekoupila. Myslím si, že i ta napodobenina stojí nějaký peníze, ale přijde mi lepší
investovat do značky, která třeba není až tak drahá, ale je to originál. Než tady podporovat
nějaký fejkování. Nemám to ráda.
32. Koupila byste si použitou originál kabelku?
Nemám s tím problém. Pokud by to byla dobrá nabídka. V Praze existuje obchod
s použitýma kabelka, který se jmenuje Luxury bag a i jsem tam prodávala kabelku přes ně,
i jsem si tak koupila kabelku u nich.
33. Někdy si holky šaty a doplňky vyměňují? Stalo se Vám to někdy s kabelkou? Jak to
bylo? Jak byste to brala, kdybyste měla tu možnost?
Nikdy se mi to nestalo. Věci, co mám ráda, tak neměním. A když už je nemám ráda, tak je
prodám.

Informátorka Petra, 41 let, obchodní zástupce
1. Vyprávějte mi, jak se stane, že si koupíte kabelku Louis Vuitton?
Po kabelce od LV jsem nikdy netoužila, tak jako moje kamarádky. I když se mi líbil jasně
rozpoznatelný rukopis, hlavně cestovních tašek. Ale přišlo mi, že je to předražená věc,
kterou nepotřebuji. Pořád je to jenom kabelka, i když krásně vypracovaná a se slavným
jménem. Ale když se mému manželovi začalo víc dařit v práci a začal vydělávat víc peněz,
chodili jsme do společnosti, kde takové kabelky byly běžné a já jsem si připadala, že když
ji nemám, jsem něco míň. A tak jsem se šla jednou s manželem do jejich obchodu podívat
a jednu si vybrala a pak jsem ji dostala k vánocům.
2. Vyprávějte mi jak jste si koupila svoji poslední kabelku?
Nekoupila jsem si ji sama, ale koupil mi ji můj manžel. Bylo to v obchodě na Pařížské ulici
v Praze. Byla jsem strašně nervózní, než jsem do obchodu LV vůbec šla. Prodavačka mě
hned u vchodu zrentgenovala pohledem, ani se na mě neusmála, jen stroze pozdravila.
Vůbec jsem se tam necítila dobře. Bylo tam hodně lidí, převážně cizinců, kteří tam
nakupovali drahé luxusní zboží, jako kdyby to byli preclíky v pekárně. Podívala jsem se na
cenu jedné kabelky a na další už radši ani ne. Když jsem se podívala okolo sebe, všude
kolem byli luxusně oblečení lidé a já jsem si připadala jako na plese bez šatů.
3. Za jakých okolností jste šla do obchodu?
Domluvili jsme se s manželem, že by mě chtěl koupit kabelku od LV k vánocům, takže si
ji půjdu vybrat. Vůbec se mi tam nechtělo, necítila jsem se tam dobře. Připadala jsem si,
jako že tam nepatřím. Hned u vchodu mě zrentgenoval hlídač očima. Měla jsem pocit, že
budu muset odpovídat na nějaké nepříjemné otázky a ukázat stav konta nebo tak něco.
Potila jsem se.
4. Podle čeho jste si ji vybrala? Co Vás zaujalo?
Před tím, než jsem šla do obchodu, tak jsem se o tom radila s kamarádkou. Ta měla světlou
plátěnou, moc se mi líbila, jen mi vadilo, že není na zip. Takže jsem hledala stejný design,
ale na zip. Zaujalo mě, jak byla lehká, prostorná, jak se měla nádherný zlatý zip, který se
dal lehce zavírat, jak voněla kůží a jakou měla strukturu.
5. Mluvila jste o tom s prodavačkou?
Ano, hodně jsem se vyptávala. Nikdy jsem si takou kabelku nekupovala, tak jsem chtěla
vědět, co je to za materiál a jak se o něj starat. Byla totiž plátěná. To mě překvapilo.
Vzhledem k tomu, že nebyla kožená, mi cena připadala přemrštěná. Ale manžel mi řekl, ať
se na cenu nekoukám a vyberu si takovou, jaká se mi líbí. Ještě jsem se dívala na černou
koženou, ale ta byla 3x tak dražší. Takovou kabelku bych se i bála nosit.

6. Radila jste se o tom s někým?
Ano, se svoji kamarádkou a s manželem.
7. Co jste při nákupu zvažovala? Mám na to? Vejde se mi do skříně? Bude se manžel
zlobit? K čemu se mi hodí? Nutně potřebuji něco nového? ……
Bála jsem se, že je moc světlá a bude tak náchylná na umazání. Ale řekla jsem si, že určitě
existují nějaké čistírny, které si s tím poradí. Kolik stojí jsem také řešila. Neměla jsem ani
tušení, jak je to drahá věc. Ale můj manžel mi chtěl udělat radost, byl ochoten za ni
zaplatit, tak jsem cenu neřešila.
8. Co jste si prohlížela na kabelce?
Jak je velká, z jakého je materiálu, jestli má vnitřní kapsy. Všimla jsem si, jak má krásné
zlaté zipy a jak jsou lehce zapínat. Taky jsem si ji zkusila dát na rameno, velmi příjemně
na něm seděla, měla delší ucha, což mi vyhovuje, že není jen do ruky. Mám dvě děti a tak
potřebuji mít volné ruce. Trochu jsem váhala, jestli není příliš velká. Chtěla jsem, aby se
mi do ní vešly katalogy o velikosti A4, což splňovala, do menší by se mi už nevešly.
Z boku měla ještě dvě otevřené kapsičky, třeba na kapesníčky nebo malou vodu. Uvnitř tři
kapsičky, ale žádnou na zip, to mi trochu vadilo.
9. Jak vám ji zabalili?
No, to jsem ani neviděla, protože jsem si ji rozbalila až o vánocích. Bylo to vtipné, protože
pod stromečkem byla veliká hnědá krabice LV s mašlí, tak jsem ji celá natěšená otvírala.
Ale to zklamání! V krabici bylo oblečení za lyže! Manžel zavtipkoval, že na kabelku už
nezbylo. Až po rozbalení úplně všech dárků mi dal ještě jeden a v ní byla, jen v plátěném
vaku moje vysněná kabelka! Měla jsem velikou radost.
10. Jak jste ji nesla domů?
Nenesla, dostala jsem ji.
11. Vyprávějte, co jste udělala, když jste si ji přinesla domů?
12. Kdy jste si ji vzala poprvé?
Protože to byla letní kabelka, tak myslím, že až někdy na jaře.
13. Vyprávějte jaké to bylo, když jste si ji vzala poprvé?
Bylo první den nádherné počasí, oblékla jsem si světle zelené kalhoty a bílou halenku.
Kabelka přímo svítila! Moje kamarádka, se kterou jsem se o ni radila, tak mi ji hned
pochválila.

ekla mi: „hezká kabelka“ usmála se a dodala „škoda jen, že je to z té

nejlevnější kolekce“. Byla jsem jako opařená. Kabelka za, z čeho žije průměrná česká
rodiny čtvrt roku a je to vlastně ta nejlevnější řada, takže nic extra? Myslela jsem, že
v jejich očí stoupnu, nebo spíš náš společenský status stoupne, a namísto toho naopak

klesl. Její výraz mluvil za vše: „sice máš Vuittonku, ale tu nejlevnější“. Ach jo, byla jsem
smutná.
14. Máte s ní nějaký zajímavý zážitek?
Jéje, několik! Hned první den, co jsem si ji vzala, bála jsem se o ni víc než o život, tak
jsem zažila takové ponížení. Večer jsem navíc doma zjistila, že se mi v ní vypadla
konturovací fuchsiová tužka na rty, která se otevřela a pěkně po dně kabelky rozpatlala.
Bála jsem se to manželovi říct, snažila jsem se to nějak vyčistit, ale nešlo to. Byla jsem na
sebe naštvaná, že jsem tak neopatrná. Pak jsem ji moc nenosila. Jednou jsem si ji vzala do
Chorvatska na pláž, kamarádky na mě koukaly jako na exota a myslely si, že je to fejk.
15. Jak ovlivnila vaše další nákupy?
Nevím, možná. Když o tom tak přemýšlím, asi jsem si přestala kupovat levné kabelky. Tak
mě uchvátilo to zpracování, že jsem žádný paskvil už nechtěla. To jsem si radši žádnou
nekoupila.
16. Jak ovlivnila vaši oblibu jiných kabelek?
Oblibu asi ne, spíš jsem jen vyhodila dvě světlé letní kabelky, které už dosluhovaly.
17. Nevyřadila jste kvůli tomu něco z šatníku?
Kromě zmiňovaných dvou letních kabelek asi ne. Jsem „sběratel“, nerada cokoliv ze svého
šatníku vyhazuju.
18. Jak se líbila vašim blízkým v rodině?
Manželovi moc, dětem je to jedno a rodičům jsem ji asi neukazovala.
19. Jak se líbila vašim kamarádkám?
Ano, líbila. Jedna kolegyně se dokonce divila, když jsem si jednou v létě vzala na
obchodní jednání.

ekla mi: „to jsem teda překvapená, že zrovna ty máš kabelku od LV.

Vůbec mi k tobě nesedí. Vuittonky nosí jen pipiny a to ty nejsi. Ale je krásná“ Smály jsme
se tomu.
20. Jak se líbí na veřejnosti?
Netuším, nikdo mi ji veřejně nepochválit ani nehanil.
Jak se s ní cítíte?
Vzácně, luxusně, vyrovnaně a to i fyzicky. Když si ji beru, úplně mě nutí se narovnat a
prezentovat se stejně, jaká ta kabelka je. Elegantně, něžně, ukotveně, výše postaveně.
Stejně tak k ní ladím i oblečení.
21. Jak ji používáte. Co v ní nosíte, co byste do ní nikdy nedala
Používám ji jen zřídka, hlavně na jaře a v létě, když je pěkné počasí. Nosím v ní všechno
to to v jiných kabelkách: mobil, klíče, katalogy, diář, šminky, kapesníčky, lahev s vodou,

nabíječku, power banku, propisku, svačinku. Nikdy bych do ní nedala něco špinavého,
otevřeného, jahody, šťávu z řepy a tak. Prostě věci, co by ji mohly umazat. Asi ani nic
extra těžkého, nebo třeba žiletky a tak.
Uvažujete o tom, zda se bude kabelka hodit k příležitosti, na jakou jdete? Jak?
Ano, uvažuji. Podle počasí, podle typu akce, podle toho s kým jdu. Protože je dost velká,
tak i jestli budu mít možnost si ji kam položit.
Kam byste ji rozhodně nevzala?
Do klasické pivní zahulený hospody. To jsem totiž jednou omylem udělala. Měli jsme sraz
se základnou po x letech, v mém malém rodném městě, kam moc často nejezdím.
Spolužačka vybrala nějakou pro mě neznámou restauraci na hlavním náměstí, která se
jmenovala Na Hradě. íkala jsem si podle názvu, že to bude asi něco pěkného a že bych
měla na spolužáky zapůsobit, když je ze mě teď ta Pražanda. Celý outfit jsem si dokonale
vyladila, vzala boty na vysokém podpatku, které moc nenosím, natočila vlasy a šla jsem.
Uvnitř na mě čekali spolužáci málem v teplákách a s pivem, přes cigaretový dým jsem je
ani pořádně neviděla. Bylo tam narváno, kabelku jsem si ani neměla kam odložit, tak jsem
ji měla na klíně, držela jsem ji pevně a střežila jako miminko. Vůbec jsem tam nezapadla.
Jeden spolužák se na mě podíval a jen pronesl: „je vidět, že se máš dobře“. Připadla jsem si
trapně. I když dobře.
Volíte kabelku podle toho s kým jdete?
Ano, hodně o tom přemýšlím. Po zkušenosti ze srazu už nechci něco podobného zažít.
Nechci si hrát na někoho, kdo se má líp než ostatní nebo naopak kdo se snaží dosáhnout do
toptenu. Nejradši si ji beru, když jdu někam s manželem. A nebo s kamarádkou, která moc
neřeší, jestli je to kabelka od Bati nebo od Chanel.
22. Půjčila byste ji dceři? Proč? Co by to znamenalo?
Teď zrovna nedávnou jsem o tom uvažovala. Dceři je 14, pojede na luxusní svatbu
jednoho našeho příbuzného do Rakouska. Pojede jen s manželem. Koupila jsem ji
nádherné šaty, ke kterým by se skvěle hodila. Ale nepůjčím ji tu kabelku. Na své věci není
moc opatrná a ani by její hodnotu neocenila. Bála bych se, že ji zničí nebo někde
zapomene. Navíc by to v jejím věku mohlo působit příliš povýšeně.
23. Může mít člověk k věci emoční vztah? Máte kabelku ráda?
Asi ano, bojím se o svoje věci, i o kabelky. Nerada dávám drahé věci do kufru, který si
nechám na letišti odbavit. Nejen že by mě mrzela ta hodnota, ta ztráta, ale mám s věcmi, o
to víc s drahými věcmi spojené silné emoce. Od koho tu věc mám nebo kdy a kde jsem si ji
koupila. Ty emoce se nedají úplně stejně zopakovat a ničím jiným nahradit. Pouze doplnit

jiným zážitkem. Nerada se zbavuju svých věcí, loučení je pro mě těžké a ztráta bolavá. I
když někomu věc, kterou už nepoužívám dám, vím, že k ní nebude mít tak silný vztah,
jako jsem měla já a nebude si ji vážit tak jako já.
24. Jak by vás mrzelo, kdyby se s ní něco stalo?
Radši si to nechci ani představovat. Stačil mi ten šok, když jsem ji hned první den umazala.
Bušilo mi srdce a byla jsem tak na sebe naštvaná! A když bych o ní přišla, to by byl konec.
Sama bych si novou nekoupila, už vůbec ne tu samou a bylo by mi strašně líto, že už ji
nemám. I když to není věc, bez které by se nedalo žít. Ale vybavuje se mi tolik hezkých
zážitků, že bych to asi hodně oplakala.
25. Jsou i jiné příležitosti – na ty nosíte jiné kabelky, podle čeho si je volíte?
Podle počasí, typu akce, podle toho s kým jdu, co do ní potřebuji dát a taky hlavně podle
oblečení. Když mám novou kabelku, tak ji nosím pořád, co nejčastěji.
26. Vyprávějte mi o Vaší nejoblíbenější kabelce?
Asi je to ta od LV. I když jsem si nedávno přivezla takovou malou s dlouhým uchem, co
jde nosit jako přes rameno, myslím, že se tomu říká cross body. Je stříbrná, kožená, ucho
má jako silný stříbrný řetízek. Je velikostí tak akorát na malou peněženku, mobil a klíče a
lesk na rty. Víc se do ní nevejde.
34. Proč ji máte nejraději?
Teď je asi nejoblíbenější, protože je nová.
35. Jak ji máte dlouho? Jak jste ji získala? Jak se o ní staráte?
Koupila jsem si ji v Itálii, když jsem tam byla z manželem na romantickém víkendu. Bylo
to super, bez dětí, pohodička, wellness, dobré jídlo, skvělé víno, shopping. Mám ji asi půl
roku. Nestarám se o ni nijak speciálně, jen ji vždy uložím do plátěného vaku a dávám si
pozor, abych nepoškrábala kování u zapínání. A nedávám na ni nic těžkého. Tu bych
možná dceři i půjčila, nebyla tak drahá a je malá.
36. Kdy si jí berete?
Když jdu někam na večeři, na skleničku s kamarádkou, do divadla. Je hodně univerzální,
protože je stříbrná, hodí se ke všemu. Ideální je, když se jde někam na raut nebo
shoppovat, protože můžete mít volné ruce. Ale není to klasické psaníčko, tak se nehodí
k večerním šatům na ples.
37. Kdybyste byla pozvána na reprezentační ples např. velvyslanectví, jakou byste si
vzala kabelku?

Tak to nevím, asi bych si nejdřív vybrala šaty a boty, ve kterých půjdu a pak bych si teprve
volila kabelku. Asi bych si jednu luxusní půjčila od své kamarádky, ta jich má hromadu a
nemá problém mi nějakou půjčit.
38. Prodávají se i fejkové kabelky. Podle čeho se to dá poznat? Za jakých okolností
byste si ji koupila? Jak byste ji používala?
Nevím podle čeho se to dá poznat, asi podle zpracování a jak se rychle materiál odře, podle
zipů a tak. Ale nevím, jaké jsou znaky originálních kabelek, já bych to asi nepoznala. Ani
neznám originální kolekce, nesleduji to. Vím, že se LV hodně napodobuje, jednu
napodobeninu měla kamarádka, rychle se odřela barva. Asi bych si napodobeninu
nekoupila, bála bych se, že to někdo pozná. A nechci ani podporovat kopírování. Když
bych měla vlastní značku, tak by se mi taky nelíbilo, že ji někdo kopíruje.
39. Koupila byste si použitou originál kabelku?
Asi ne. Mám ráda vůni nových věcí. Nikdy jsem si nekoupila použité auto ani boty. Možná
jen jednou použité oblečení, na nějaký karneval. V seconhandech se mi zvedá kufr, strašně
to tam smrdí. Jsem citlivá na cizí pachy. I když půjčím kamarádce nějaké oblečení a vrátí
mi ho vyprané, stejně to znovu přeperu. A kabelka moc vyprat nejde. Třeba kabelka kuřáka
smrdí na sto honů, to bych zvracela.
40. Někdy si holky šaty a doplňky vyměňují? Stalo se Vám to někdy s kabelkou? Jak to
bylo? Jak byste to brala, kdybyste měla tu možnost?
Mám jednu dobrou kamarádku, která mi jednou nabídla možnost kabelku si půjčit, protože
jsem neměla žádnou vhodnou. Je to „voňavá“ kamarádka a má plno věcí, takže na nich ani
není poznat, že jsou nošené. Pro ni jsou to „jen věci“ a ráda mi je půjčí. Taky jsem párkrát
půjčila kabelku, ale jen těm nejlepším kamarádkám, o kterých vím, že se k nim budou
chovat „slušně“. Takže ano, tahle možnost je vítaná. Pro mě je to důkaz nejvyššího levelu
přátelství a projevení důvěry.
Informátorka Markéta, 37 let, realitní makléřka
0. ekni něco o sobě prosím, kolik ti je let? Co děláš za práci? Atd.
Je mi 37 let, teď jsem nově začala pracovat pro jednu známou firmu, kde budu prodávat
reality.
1. Vyprávěj mi prosím, jak se stane, že si koupíš kabelku LV?
Tak v prvním případě si člověk musí na tu kabelku vydělat, když je to třeba tvůj sen, že si
jednou budeš chtít koupit nějakou drahou luxusní kabelku, tak ze začátku třeba nemusíš
mít tolik financí, takže si na tu kabelku musíš našetřit. No a pak se jednoho dne rozhodneš
že už máš našetřeno a že si tu kabelku půjdeš vybrat. Tak se musíš nejprve rozhodnout u

jaké značky, každý má přeci nějaké přednosti, jaká značka se mu víc líbí. No a já jsem se
rozhodla pro LV k němu jsem tíhla vždy, proto jsem se rozhodla že moje první kabelka
bude LV.
2. A mohla by jsi mi povyprávět jak sis koupila svojí poslední kabelku?
No co se týče mé poslední kabelky, tak to jsem přišla zase právě do LV, kde mám svoji
oblíbenou prodavačku, která se tam o mě hezky stará, takže mi posílá fotky nových
kolekcí. Takto mi poslala pár fotek a mě tam jedna kabelka strašně oslovila. Byla taková
menší, růžová s kytičkami, taková, kterou ještě opravdu nikdo nemá a byla i v omezeném
množství. Tak jsem se na ní přišla podívat. Moc se mi líbila, hned jsem si říkala, že
takovou kabelku ještě opravdu nemám, a že ji jen tak na někom neuvidím.
3. Takže pro tebe při rozhodování, při výběru kabelky hraje velkou roli to, že je to nějaká
výjimečná, limitovaná kolekce, kterou nikdo nemá? A že budeš ty ta výjimečná, ta jedna
z mála, kdo ji bude mít?
Určitě. Tím, že už těch kabelek mám doma docela dost, tak už se při výběru nové kabelky
rozmýšlím, zda si vyberu něco co bude zajímavější, aby se to trošičku vyjímalo mezi těmi
všemi kabelkami, které mám. A aby to opravdu bylo něco, čeho si lidé venku všimnou, že
to je něco zajímavého a něco ojedinělého.
4. A za jakých okolností jsi šla do obchodu? Byla to naplánovaná návštěva?
Šla jsem tam za těch okolností, že si chci udělat radost. Bylo to určitě naplánovaná
návštěva. Já si to vždy naplánuji. Vždy se domluvím s tou svojí prodavačkou, kdy tam je, a
plánovaně na určitou hodinu tam jdu. A většinou i za určitým účelem. Je to pro mě vlastně
takový zážitek tak jít, není to určitě tak, že bych jen šla kolem a rozhodla se tam podívat,
vždy si udělám speciální čas a speciální chvíli na návštěvu LV.
5. A podle čeho sis kabelku vybrala? Co tě na ní zaujalo?
No tak jak jsem už řekla, že určitě ta limitovanost, tím že byla kabelka opravdu výjimečná
a i její barva se mi strašně líbila, protože mám rada růžovou. A i do mého šatníku se mi
růžová docela hodí, mám k tomu i doplňky.
6. Mluvila jsi o výběru té kabelky s prodavačkou? Radila ses s ní, nebo už jsi měla jasno?
Jelikož jsem strašně nerozhodná, a ty kabelky tam byli ve dvou barvách, tak jsem se určitě
s prodavačkou radila. Radila jsem se, kterou z nich mám zvolit, a jestli vůbec si mám
nějakou vzít. A opravdu jsem se nedokázala rozhodnout, chvíli jsem chtěla tu růžovou, pak
tam byla ještě taková bordó a já jsem opravdu nevěděla kterou. Musela jsem pak ještě jít
domů, a doma se podívat na svůj šatník, podívat se, kterých kabelek mám víc, jestli mám
třeba opravdu hodně těch růžových, tak by si koupila spíš tu bordó barvu. Moc jsem to

řešila. ešila jsem to i se svými kamarádkami. A až po pár dnech jsem se do obchodu LV
zase vrátila pro tu kabelku. Už jsem byla rozhodnutá pro tu růžovou.
7. Takže při rozhodování je pro tebe důležitý názor lidí kolem, jako kamarádek,
prodavačky?
Ano, a pro mě je důležité, aby mi ta prodavačka poradila.
8. Co jsi ještě při nákupu té kabelky zvažovala? Jestli třeba na to máš peníze, nebo jestli se
ti to vejde do skříně? Jestli se bude manžel zlobit, nebo jestli nutně potřebuješ něco
nového?
Tak peníze jsem úplně neřešila, věděla jsem, že na to našetřeno mám. Byla jsem
rozhodnuta, že si určitě něco koupím. Manžela občas zvažuji, občas před ním tajím, že si
koupím něco nového. Někdy když si něco koupím, tak to na pár měsíců schovám, a až pak
mu to ukážu, nebo dělám, že už tu věc mám dlouho.
9. Manželovi vadí že si kupuješ nové věci? Nebo co konkrétně mu vadí?
Můj manžel tomu vůbec nerozumí, pro něho luxusní značka nic není. Přijde mu, že člověk
utrácí zbytečně peníze jenom za značku. Pro mého manžela značka vůbec není nic
podstatného a nerozumí tomu. Proto si myslím. Že kdyby věděl, že si toho tolik kupuji tak
by se zlobil, že utrácím tolik peněz.
10. A na rozdíl od tvého manžela co je pro tebe důležité na té značce?
Pro mě ta značka znamená hodně. Za prvé, mám tu značku moc ráda, líbí se mi ty věci, a
pro mě to za ty peníze opravdu stojí. Je to něco opravdu kvalitního. Pro mě je to taková
investice a udělá mi to moc velkou radost. A radši si za ty peníze koupím jednu kabelku,
než bych šla někam do H&M nebo Zary a koupila si za to víc věcí. Mě prostě udělá vetší
radost luxusní věc.
11. Co sis na kabelce prohlížela? Nějaké konkrétní detaily? Co je pro tebe důležité?
Když už si přijdu do obchodu kabelku prohlédnout a vyzkoušet tak nejdřív si prohlížím to,
jestli ta kabelka ke mě vůbec sedí, jestli by mi vyhovovalo její nošení. Protože některé
kabelky jsou přes rameno, některé jsou zase pouze do ruky, takže určitě ta praktičnost.
Prohlížím si také barvu, a i materiál.
12. Jak ti kabelku zabalili?
Moc krásně. Zabalili mi ji do takového látkového pytlíku, a do krabice s mašlí a do tašky.
Moc se mi to líbilo.
13. Jak sis kabelku nesla domů?

Tak já většinou jezdím autem, proto jsem si kabelku odvezla autem v té tašce. Odnesla
jsem si ji do svojí skříně, kde mám všechny svoje LV kabelky a všechno možné. A tam
jsem ji hezky uskladnila v tom textilním pytli.
14. Kdy sis ji potom vzala poprvé?
Poprvé jsem si ji vzala když jsme šli s kamarádkama večer ven na víno. Byl to nějaký bar,
teď už si přesně nepamatuji název.
15. Jaký to byl pocit?
Měla jsem strašnou radost protože se mi hrozně líbila ta kabelka. Už jsem se těšila až ji
ukážu kamarádkám, protože ony jsou také fanynky LV, akorát nekupují tak často jako já.
Měla jsem opravdu velkou radost. Chtěla jsem se hned s někým podělit, kabelku ukázat,
pochlubit se.
16. Máš s tou kabelkou nějaký zajímavý zážitek?
Přímo zážitek asi ne, ale všímám si, že tím jak je zajímavá ta kabelky, není to taková ta
klasická, tak když jdu třeba po ulici tak se ženy na tu kabelku dívají.
17. Líbí se ti to, nebo naopak se necítíš dobře?
Tak zas tak moc co neřeším, ale záleží jaké ty pohledy jsou někdy jsou pozitivní, vidím že
se to někomu líbí. Někdy zase negativní, že cítím trošku závist, je to takové individuální
asi.
18. A ovlivnila tato kabelka tvoje další nákupy?
No to asi neovlivnila, já do LV chodím pořád ráda.
19. Neměla jsi procit, že potřebuješ něco dokoupit k té kabelce?
Tak já už těch věcí mám doma hodně, a tu kabelku jsem právě vybírala podle toho co už
doma mám. Já mám všeobecně těch růžových věcí více a dokupuji všeobecně k tomu, ale
ne konkrétně třeba k této dané kabelce.
20. Ovlivnila nějak tato kabelka oblibu jiných tvých kabelek?
To asi neovlivnila, já to mám všechno nastejno. Rozhoduji se podle toho co se mi v tu
danou chvíli hodí. Tato kabelka je spíš na večer do společnosti. Proto neovlivňuje ostatní
kabelky, každá má svoje určité místo.
21. Nevyřadila jsi kvůli ní něco z šatníku?
Konkrétně kvůli této ne, ale dříve, když jsem ještě nebyla tak úspěšná ještě jsem tolik
nepronikla do té luxusnější módy, tak jsem hodně kupovala od Guessu kabelky. Byla jsem
mladší, a ty mladé holky na ten Guess hodně slyší. A jak jsem postupně začínala přihlížet
k LV tak jsem si už nakoupila více těch LV kabelek a pak jsem všechny ty Guess kabelky

vyřadila. Takže všeobecně ty moje LV kabelky ovlivnily to že jsem vyřadila všechny
kabelky od Guessu.
22. Jaký je pro tebe rozdíl mezi těmito dvěma značkami?
Určitě ta kvalita, ta je na tom vidět úplně na první pohled, že ta kvalita, ten materiál a to
zpracování tak to je úplně někde jinde.
23. Jdeš v první řadě po kvalitě nebo je pro tebe i důležité logo značky, aby tam bylo
vidět?
Úplně důležité to pro mě není, ale když si vzpomenu, co všechno mám za kabelky, tak si
uvědomím, že většinou to na nich vidět je. Ale myslím si že to je i tou značkou která to
logo hodně používá.
24. Jak se líbila kabelka tvým blízkým a rodině?
Jak už jsem říkala. Tak manžel z toho úplně nadšený není. Ale mám dceru 10ti letou a tý
se strašně líbila, protože ta kabelka je taková malinká, jsou na ní kytičky a je růžová a to se
mojí dceři moc líbilo. A kamarádkám samozřejmě taky, protože ty LV milují. Ale je to
také individuální, někomu se to líbí, někomu zas nemusí. Některé kamarádky řekly, že by
si ji koupily také, některé zase řekly, že to není pro ně, že jim to přijde moc lesklé, a
přeplácané.
25. Jak se líbí kabelka na veřejnosti?
Nevím, jestli se líbí, ale určitě zaujme každého, ať už je to pozitivní nebo negativní.
Jak se sní cítíš?
Určitě se cítím výjimečná tím, že jsem možná jediná v celé ČR, kdo tu kabelku má, tak se
cítím hodně výjimečná. Cítím se ženštěji, když ji mám. Cítím se taková, že mám luxusní
věc, podle mě každý, kdo má na sobě luxusní věc, tak ho to nadzvedne pocitově, že se cítí
jakoby lepší, přidává to hodnotu.
26. Jak kabelku používáš? Co v ni nosíš? Co by si do ní nikdy nedala?
Určitě bych do ní nedala nějaký nákup, nebo něco špinavého, něco co by mohlo té kabelce
ublížit. Jinak co v ní nosím? Tím, že je trošičku menší, tak si ji většinou beru když jdu
někam večer, tak jen takové základní věci telefon, peněženku, líčení, kapesníky, klíče.
Určitě kabelku opečovávám a dávám si pozor, abych do ní nedala něco co by ji mohlo
poškodit.
27. Jak uvažuješ o tom, zda se bude kabelka hodit k příležitosti na kterou jdeš?
Určitě přemýšlím, zda se mi bude v tu chvíli kabelka hodit jak k outfitu, tak k použití, když
jdu třeba do práce, tak si určitě tuto malou kabelku nevezmu, protože budu potřebovat si

vzít nějaké smlouvy nebo další věci s sebou, proto volím větší kabelku. A tuto malou
nechám spíš někam na večer.
28. Myslíš, že by mohla být tato kabelka na nějaké příležitosti nevhodná?
Rozhodně bych si ji nevzala do lesa, když půjdu na procházku s dětma a manželem, ale
jinak co se týče společnosti, tak to neřeším. Můžu si ji vzít kamkoli, jenom když se bavím
opravdu o extrému, kam si nevzít luxusní kabelku, jako třeba do lesa.
29. Volíš si kabelku podle toho s kým jdeš?
To asi ne. Ty lidi jsou mi jako asi jedno. Spíše myslím sama na sebe, jestli opravdu mi
bude ta kabelka vyhovovat a jestli se mi bude hodit k tomu outfitu.
30. Půjčila by si ji třeba dceři?
Jelikož je dcera ještě malá, tak bych asi ještě nepůjčovala, možná, až bude starší. Tak
myslím, že i nějaké ty kabelky zdědí po mně, některé ji asi i daruji, takové ty co už často
nenosím, ale opravdu až bude starší, teď je ještě malá.
31. Myslíš si, že by kabelku nějak zničila, nebo si myslíš že je to spíš nevhodné?
Spíš z morálního hlediska než z toho, že by to mohla nějak zničit. Je to přeci jen věc tak
když to dítě zničí, tak si koupím novou, ale spíš je to z toho důvodu, že si myslím, že
dětem tyto luxusní věci nepatří. Zaprvé oni z toho nemají rozum a za druhé není dobré je
hned vychovávat k tomu aby měli jen luxusní věci. Myslím si že je to individuální, ale já
osobně bych svým dětem když jsou ještě malé tyto drahé věci nekupovala, samozřejmě jim
kupuji hezké značkové věci, ale ne luxusní zboží. To dítě rychle roste a ani nemám tolik
peněz abych, každé dva měsíce kupovala dítěti nové věci. Zase si myslím, že když si třeba
15letá holka sama vydělá na takovou kabelku a je to její sen si ji koupit, tak proč ne? Nebo
když ji její rodiče na to dají peníze tak proč by si to nemohla koupit? Je to každého věc.
Rozhodně si nemyslím že by si někdo kdo na to nemá, měl třeba ty kabelky půjčovat. O
tom je i ten status, jestli si to může člověk dovolit nebo ne, protože opravdu ne každý si
může dovolit tak drahé věci. Já neřeším společnost a její názor, u mě je to pro vnitřní
pocity.
32. Myslíš si, že může mít člověk k věci emoční vztah? Máš ráda kabelku?
Myslím, že ano. Já mam rada všechny svoje kabelky, ráda je nosím, dělají mi radost, ale
nemyslím si, že jde o nějaký silný emoční vztah, vždyť je to jenom věc. Podle mě se
emoční vztah k věci muže vzniknout až postupem času. Až kabelku třeba moje dcera zdědí
a bude mít kabelku „po mamince“. Ale z nové věci já si nedokážu představit že by mohl
mít někdo až tak silný emoční vztah.
33. Jak by tě mrzelo kdyby se s tou kabelkou něco stalo?

Bylo by mi to líto, přeci jen to byla kabelka kterou jsem si vybírala a trávila u toho nějaký
čas, udělala mi velkou radost když jsem si ji koupila. Ale že bych to musela nějak
extrémně prožívat, to ne, nezhroutila bych se. Koupila bych si novou, nějakou jinou zase
34. Podle čeho si volíš kabelky na jiné příležitosti?
Podle funkčnosti to je první věc, a pak až volím barvu a materiál.
35. Vyprávěj mi o své nejoblíbenější kabelce?
Je to také LV kabelka, protože je to moje nejoblíbenější značka. Kabelku jsem si koupila
sama, jako většinu těchto kabelek, protože manžel mi je nechce kupovat. Přišla jsem si ji
koupit na doporučení jedné mé kamarádky, hrozně se mi líbila, byla z takové hezké kůže,
kde je logo laserem perforované a z této kůže jsem ještě žádnou kabelku nemela a ono jich
ani moc neexistuje, a tento model mě moc zaujal a i barva taková šedá co se mi hodí ke
spoustě věcí, taková univerzální. A je velice funkční má různé možnosti co se týče
způsobu nošení, na rameno, jako crossbody atd. Je moje neoblíbenější, protože ji můžu vzít
téměř kamkoli a k čemukoli a dobře se nosí. Mám ji pul roku zhruba ale už se stala mou
nejoblíbenější. Mě se to střídá.
36. Kdybys byla pozvána na ples velvyslanectví jakou by sis vzala kabelku?
Rozhodně by to byla LV kabelka, asi by byla decentnější, nějaké černé psaníčko. Chtěla
bych asi, aby v této vyšší společnosti bylo na mé kabelce vidět, že je to LV kabelka, dala
bych si záležet na tom vzhledu. Měla bych větší pocit, že tam do té společnosti zapadám.
Cítila bych se lépe.
37. Proč chodíš ráda do LV?
Já se tam cítím moc dobře a kolikrát tam ani nejdu kvůli tomu, že něco potřebuji, ale kvůli
tomu, že to tam mám ráda, protože jsou tam všichni milí a je tak hezká atmosféra, chodím
si tam i jen popovídat, když mám čas. Ráda se tam chodím dívat, co je nového, honím se
za novinkami, protože toho mám hodně. V LV se vždy cítím výjimečná a vítaná, všichni
mě tam už znají, líbí se mi to. V jiné zemi, kde mě nikdo nezná už to není ono, už to pro
mě není takový zážitek a už nemám z těch věcí takovou radost. Já vlastně do jiných
obchodů ani nechodím. LV mám nejradši a mám v nich důvěru, vždy mi krásně poradí,
když se nedokážu rozhodnout. Ke konkurenci moc nechodím a nevyhledávám to. Jednou
jsem si koupila kabelku u Diora a pak jsem měla dokonce výčitky že jsem byla LV
nevěrná.
38. Prodávají se i fejkové kabelky. Podle čeho se to dá poznat? Za jakých okolností byste
si ji koupila? Jak byste ji používala?

Někdy se to dá poznat lehce. Použití jiného materiálu, změna loga, nekvalitní kovové
doplňky. Někdy jsou bohužel padělatelé, tak šikovní, že originál od padělku můžeme
rozeznat pouze přirovnáním těchto dvou produktů. Já bych si nikdy padělanou kabelku
nekoupila. Nechci to podporovat a pokud na originál nemám, tak si to prostě nekoupím.
39. Koupila byste si použitou originál kabelku?
Použitou originál kabelku bych si koupila jen v případě toho, že znám majitele. Věřím totiž
v přesun energie z člověka na věc. Pokud toho člověka neznám, tak nemůžu vědět jaká
energie v kabelce je a nerada bych riskovala mít doma negativní energii.
40. Někdy si holky šaty a doplňky vyměňují? Stalo se Vám to někdy s kabelkou? Jak to
bylo? Jak byste to brala, kdybyste měla tu možnost?
Vyměnit si s kamarádkou kabelku se mi nikdy nestalo a ani nevím, zda bych chtěla.
Kabelky, které mám jsem si vybírala pro sebe a mám je ráda. Pokud už se mi přestanou
líbit, spíše je někomu daruji než abych je vyměňovala.
Informátorka Kamila, 32 let, kontrolorka smluv a interních postupů
1. Vyprávějte mi, jak se stane, že si koupíte kabelku Louis Vuitton?
Dostanete ji. Pokud na ni máte, je nemožné si ji nekoupit. Je to láska na první pohled. Must
have!
2. Vyprávějte mi jak jste si koupila svoji poslední kabelku?
Kabelky zásadně dostávám.
3. Za jakých okolností jste šla do obchodu?
Přítel nakupoval sám, já si ji vždy vyberu ve výloze.
4. Podle čeho jste si ji vybrala? Co Vás zaujalo?
Styl, kvalita, sen každé ženy, kabelek není nikdy dost, netřeba dlouho vybírat, musíte je
mít všechny
5. Mluvila jste o tom s prodavačkou?
Nemluvila, obchod jsem nenavštívila.
6. Radila jste se o tom s někým?
S přítelem jsem se neradila, spíš používala ženské zbraně, aby mě jednoho hezkého dne
mohl “překvapit”.
7. Co jste při nákupu zvažovala? Mám na to? Vejde se mi do skříně? Bude se manžel
zlobit? K čemu se mi hodí? Nutně potřebuji něco nového?
Nutně potřebuji tento doplněk!
8. Co jste si prohlížela na kabelce?
Kabelka se mi líbila jako celek, každý detail.

9. Jak vám ji zabalili?
Zabalení je vždy luxusní a precizní stejně jako kabelka sama.
10. Jak jste ji nesla domů?
Nenesla, jak už jsem zmiňovala, dostala jsem ji, tudíž jsem ji hrdě nosila již bez zabalení.
11. Vyprávějte, co jste udělala, když jste si ji přinesla domů?
Když mi byla darována, tuším, že jsem s ní první den i spala, před tím jsem se asi tisíckrát
prohlížela v zrcadle a zkoušela ji k mým nejlepším šatům.
12. Kdy jste si ji vzala poprvé?
Hned druhý den do práce!
13. Vyprávějte jaké to bylo, když jste si ji vzala poprvé?
Dream came true, splněný sen, požitkářsky, krásný pocit.
14. Máte s ní nějaký zajímavý zážitek?
Vlastnit LV kabelku je zážitek sám o sobě.
15. Jak ovlivnila vaše další nákupy?
Už nechcete slevit z požadavků a nároků.
16. Jak ovlivnila vaši oblibu jiných kabelek?
Nosím i jiné kabelky, od jiných značek, každopádně vždy to musí být vkusné a luxusní.
17. Nevyřadila jste kvůli tomu něco z šatníku?
Nevyřadila, jen je to ve spodní části hromádek.
18. Jak se líbila vašim blízkým v rodině?
Rodina se nevyjadřuje k tak drahým darům.
19. Jak se líbila vašim kamarádkám?
Kamarádky záviděly.
20. Jak se líbí na veřejnosti?
Libí se moc, tuším.
21. Jak se s ní cítíte?
Spokojeně.
22. Jak ji používáte. co v ní nosíte, co byste do ní nikdy nedala?
Krásnou peněženku, kvalitní make-up, parfém. Nikdy bych do ní nedala jídlo nebo špinavé
věci po cvičení.
23. Uvažujete o tom, zda se bude kabelka hodit k příležitosti, na jakou jdete? Jak?
Určitě ano. Vždy přemýšlím, zda se jedná o společenskou akci, formální či neformální
večírek atd.
24. Kam byste ji rozhodně nevzala?

K večerním šatům, které by k ní třeba neladily.
25. Volíte kabelku podle toho s kým jdete?
Spíš podle toho, co si obléknu a místa, kam jdu.
26. Půjčila byste ji dceři? Proč? Co by to znamenalo?
Dceru nemám. Ale obecně asi nepůjčila. Nerada půjčuji věci, na kterých mi záleží.
27. Může mít člověk k věci emoční vztah? Máte kabelku ráda?
Určitě může. Ano, mám ji moc ráda, jak už jsem zmiňovala v předešlých otázkách.
28. Jak by vás mrzelo, kdyby se s ní něco stalo?
Velice, je to srdeční záležitost. Tudíž se to nesmí stát.
29. Jsou i jiné příležitosti – na ty nosíte jiné kabelky, podle čeho si je volíte?
Podle ročního období, podle barev, materiálu, výraznosti nebo naopak decentnosti, volím
podle typu příležitosti, jestli se jedná o denní nebo večerní akci.
30. Vyprávějte mi o Vaší nejoblíbenější kabelce?
Moje poslední kabelka, je oboustranná, tudíž si ji můžu měnit dle nálady, případně podle
stylu a barvy oblečení. To je super.
31. Proč ji máte nejraději?
Protože je nejnovější a byla darována někým pro mě moc důležitým. Také splňuje moje
nejoblíbenější barvy, hodí se mi k ročnímu období, je spíše letní, ležérní, veselá.
32. Jak ji máte dlouho? Jak jste ji získala? Jak se o ní staráte?
Necelé tři měsíce, získala jsem ji od přítele jako dárek ze služební cesty v zahraničí a
starám se o ni tak, aby se nepoškrábala, nepotrhaly se uši, zbytečně ji nepřetěžuji, dávám ji
do obalu, v kterém jsem ji dostala, aby se na ni neprášilo, když ji chvíli nenosím.
33. Kdy si jí berete?
Téměř vždy, každý den. Méně večer. Je spíše na denní nošení.
34. Kdybyste byla pozvána na reprezentační ples např. velvyslanectví, jakou byste si
vzala kabelku?
Kabelku LV psaníčko, které vlastním.
35. Prodávají se i fejkové kabelky. Podle čeho se to dá poznat? Za jakých okolností
byste si ji koupila? Jak byste ji používala?
Nekoupila, nepoznala bych to asi. Nepoužívala bych ji. Neměla bych dobrý pocit z fejku.
36. Koupila byste si použitou originál kabelku?
Použitou originál kabelku asi ano.
37. Někdy si holky šaty a doplňky vyměňují? Stalo se Vám to někdy s kabelkou? Jak to
bylo? Jak byste to brala, kdybyste měla tu možnost?

Nerada půjčuji věci, na kterých mi záleží, mohly by se zničit.
Informátorka Marcela, 52 let majitelka nehtového studia
1. Vyprávějte mi, jak se stane, že si koupíte kabelku Louis Vuitton?
Dlouho jsem po kabelce od LV toužila, byla to pro mě taková nobl značka. Měla ji moje
kamarádka, jedna moje zákaznice. Tak dlouho jsem do manžela hučela, až mi dal na ni
peníze, abych si ji mohla koupit.
2. Vyprávějte mi jak jste si koupila svoji poslední kabelku?
To jsou asi dva roky, když jsem byla s dcerou v Praze na příkopě na dny Mariane. Koupila
jsem si takovou černou s dlouhým řetízkem od Michaela Korse. Víš, takou tu jak se nosí
s dlouhým řetízkem, mají taky nějakej speciální název. Myslím že crossbody. Je černá,
prošívaná, matná, se zlatou sponou, se zlatým řetízkem. Mám ji hrozně ráda, protože se do
ní vejdou i nějaké drobnosti, nejenom mobil.
3. Za jakých okolností jste šla do obchodu?
Měla jsem ji vyhlídnutou na internetu. Vybrala jsem si barvu, všechno. Celkově mě zaujala
svým tvarem, materiálem, mám ráda značku Michaela Korse. Líbí se mi jejich kabelky i
boty od nich. Šla jsem do obchodu s dcerou. Chtěla jsem si udělat radost, já si ráda dělám
radost.
4. Podle čeho jste si ji vybrala? Co Vás zaujalo?
Myslím, že jsem ji na někom viděla. A taky jsem ji viděla asi 2 měsíce před tím v obchodě
na letišti. Tam jsem si ji nekoupila, protože jsem si myslela, že bude v prodejně na
příkopech lacinější. Nakonec nebyla lacinější, ale i přes to jsem si ji koupila. Zaujalo mě
na ni, jak se hezky nosí, že ji nosíš jako křížem. Nemám strach, že mi to někdo otevře, se
se mi tam někdo dostane. Prostě i ta velikost mi vyhovuje. Můžeš ji nosit jak do divadla
tak do obchodu.
5. Mluvila jste o tom s prodavačkou?
Ne, nemluvila, já jsem šla na jisto. Viděla jsem ji ve výloze a už jsem šla na jisto. Já když
už se pro něco rozhodnu, tak nepotřebuju aby víš co mě někdo nějak přesvědčoval. To já
už musím být přesvědčená o tom už když jdu do toho obchodu.
6. Radila jste se o tom s někým?
Ne. Nejradši chodím nakupovat sama nebo s dcerou. Ta má sice úplně jinej vkus, ta je
sportovní, takže mi ji schválila, ale že bych se radila, to ne.
7. Co jste při nákupu zvažovala? Mám na to? Vejde se mi do skříně? Bude se manžel
zlobit? K čemu se mi hodí? Nutně potřebuji něco nového?

Ani nic jsem nezvažovala, šla jsem opravdu na jisto, už jsem ji měla od tý dovolený, co
jsem ji viděla na letišti měla jsem ji od léta vyhlídnutou, takže v tom září už jsem šla na
jistotu. Už jsem se na ni těšila a už jsem nezvažovala nic. Dlouho jsem po tomhe typu
kabelky toužila a na tý dovolený jsem se rozhodla pro tuhle značku, pro toho Michaela
Korse.
8. Co jste si prohlížela na kabelce?
Jak vypadá vevnitř. Je tam hezký, že tak je jako zip a pak tam máš takový ty kolonky jako
na karty nebo tak. Že má takový ty tajný skrýše. Prohlídla jsem si ji spíš zběžně,
nezkoumala jsem každý detail, protože když to kupuješ v takovýhlech obchodech, tak tam
je záruka, že to bude v pořádku.
9. Jak vám ji zabalili?
Dali mi ji do takovýho plátěnýho vaku a papírový tašky z logem MC. Poprvé, když jsem
kupovala kabelku u LV, tak to jsem byla k uvytržení. Tam mi to dali do takovýho
plátěnýho sáčku a do tý jejich krásný tašky.
10. Jak jste ji nesla domů?
Hrdě, byla jsem šťastná, že ji mám.
11. Vyprávějte, co jste udělala, když jste si ji přinesla domů?
Schovala jsem ji do skříně. Hned jsem ji uklidila, aby ji manžel neviděl. Byla tam do té
doby, než jsem šla do divadla.
12. Kdy jste si ji vzala poprvé?
Asi za 14 dní jsem si ji vzala do divadla u nás v Boru, v místě bydliště.
13. Vyprávějte jaké to bylo, když jste si ji vzala poprvé?
Vona je černá, takže k ní se hodí jako všechno, takže jsem se nepřizpůsobovala ke kabelce,
k ní se hodí všechno. Vzala jsem si na sebe černé kalhoty a nějakou halenku, šperky moc
nenosím.
14. Máte s ní nějaký zajímavý zážitek?
S touhle ne, ale s tou od LV ano, ale spíš negativní zážitek. Protože vona jak je taková ta
nákupní taška, ona je otevřená, nejde zapnout, nic. V obchodě mi z ní vytáhli peněženku,
kde jsem měla zrovna velkou hotovost na novou ledničku. Proto jsem ji pak schovala do
skříně a dlouho jsem ji nenosila. Protože jsem se bála s ní někam chodit. Teď jsem ji po
dlouhé době zase vytáhla, ale necejtím se s ní zrovna moc dobře. Protože když jsem třeba
v obchodě, tak mám radši ty přes rameno, ta zapnu a nikdo se mi tam nedostane.
15. Jak ovlivnila vaše další nákupy?

Už nechci takou otevřenou kabelku. Tu křížem přes rameno, tu bych brala klidně ještě
nějakou, v jiný barvě. Měla jsem vyhlídnutou takovou tyrkysově modrou, ale tam váhám.
Tam je to takový těžší, k čemu se hodí a k čemu nehodí. Černá se hodí ke všemu, takže je
to takový otevřený, ale líbila by se mi v jiný barvě. Vyhovuje mi na ní ta ochrana, tak je, si
myslím, v dnešní době hodně důležitá.
16. Jak ovlivnila vaši oblibu jiných kabelek?
Asi ani ne, neovlivnila.
17. Nevyřadila jste kvůli tomu něco z šatníku?
Zásadně nic nevyhazuju, spíš daruji nebo prodám. Ale většinou kabelky sbírám.
18. Jak se líbila vašim blízkým v rodině?
Mojí mamce se líbila, s mamkou mám podobný vkus, manžel si toho ani nevšimnul.
19. Jak se líbila vašim kamarádkám?
Jo, líbila. Oni jsou u mě zvyklé, že mám ráda hezký kabelky. Oni to pochválej, ale že by to
nějak řešily, to ne.
20. Jak se líbí na veřejnosti?
Nic zásadního.
21. Jak se s ní cítíte?
Já nevím. Dobře. Pořád z ní mám hezký pocit. I když ji mám dlouho, pořád z ní mám
hezký pocit, pořád mi dělá radost.
22. Jak ji používáte? Co v ní nosíte, co byste do ní nikdy nedala?
Hlavně na cesty, když někam jedeme. Nosím v ní peněženku, mobil, lesk na rty, krém na
ruce a papírové kapesníčky a sluneční brýle. Jídlo, abych do ni nikdy nedala, aby se
nezničila.
23. Uvažujete o tom, zda se bude kabelka hodit k příležitosti, na jakou jdete? Jak?
No určitě. Nevzala bych si velkou kabelku do divadla. Tak uvažuju o tom, to je jasný.
Tahle od MC se hodí ke všemu. Jak na výlet, tak do divadla. Prostě je taková neutrální.
Proto ji mám tak ráda, že to nemusím zas tak řešit. Protože máš kabelky, co jsou třeba
vyloženě jen do divadla, vyloženě jen do města. To je třeba velká kožená kabela, do které
se vejde i malý nákup. Do divadla psaníčko, nebo právě tahleta s řetízkem. Teď uvažuju o
batůžku na sport, taky má MK batůžky. Na pláž nosím barevné plážové tašky, tak bych si
kabelku nevzala, abych si ji nezničila. Mám ráda i barevné, třeba růžové, ty nosím jenom
v létě. V zimě nosím hlavně černou kabelku a tu hnědou od LV.
24. Kam byste ji rozhodně nevzala?
Na pláž, na horskou túru. Je to nepraktické, protože se mi do ní nevejde láhev s pitím.

25. Volíte kabelku podle toho s kým jdete?
Ne to ne. Neřeším to. Většinou ty, kteří si takovou kabelku ani nemůžou dovolit, tak to ani
nepoznaj, ani jim ta kabelka nic neřekne. Tak to neřeším a klidně si ji vezmu.
26. Půjčila byste ji dceři? Proč? Co by to znamenalo?
Půjčila, ale ona by si ji stejně nikdy půjčit nechtěla, protože má ráda sportovní věci. Ale
když by mě o to požádala, tak bych ji klidně půjčila. Dceři a mamce jo, jinak nikomu
jinému. Nebála bych se o ní. Mamka by ji nespustila z očí a ta by jí opatrovala jako oko
v hlavě. Protože oni vědí, kolik ta kabelka stojí a podle toho by s ní zacházely.
27. Může mít člověk k věci emoční vztah? Máte kabelku ráda?
Určitě, může. Mám ráda svoje kabelky.
28. Jak by vás mrzelo, kdyby se s ní něco stalo?
Hrozně by mě to mrzelo. Proto kabelky ani neprodávám, protože k nim mám silný emoční
vztah. A i když vím, že už vypadá hrozně, tak ale se s nima nerada loučí. Hrozně by mě to
mrzelo, kdyby se s nima něco stalo. Na své věci si dávám pozor. S nějakou lepší kabelkou
se mi ještě nic nestalo, ale asi by mě to dlouho mrzelo. A když by se něco stalo, tak bych si
šla koupit novou, nějakou jinou.
29. Vyprávějte mi o Vaší nejoblíbenější kabelce?
Moje nejoblíbenější kabelka je velká černá kožená kabela od Armani, to je právě taková ta
nákupní taška. Velká kožená kabela. Vyhovuje mi tvarem, vejde se do ní hodně věcí, můžu
ji nosit takhle přes to rameno a můžu ji zapnout. Tu znáš! Vždycky, když se vidíme
v Praze, tak ji mám.
30. Jak ji máte dlouho? Jak jste ji získala?
Nevím přesně, ale 4 roky už to budou. 4 nebo 5 let. No, to už si moc nepamatuju, ale
myslím, že jsem si ji koupila na Arkádách, že mě prostě zaujala. Je černá, ke všemu se
hodí a líbí se mi ten materiál, že to byla matná kůže. Ne takový ty lesklý co teď všude maj.
Tam bylo vlastně lesklý jen to logo, to áčko.
31. Jak se o ní staráte?
Nijak právě. Občas ji otřu mokrým hadrem. ha ha ha . ekni, že přípravkem na kůži
32. Kdy si jí berete?
Nosím ji hlavně do práce a když jedu na nějakej kosmetickej veletrh, do ni nahážu co
koupím. Nepotřebuju bejt ověšená nějakýma dalšíma taškama. Hodně se mi do ni vejde a
zároveň je to chráněný, nikdo se tam nedostane. Dá se říct že ji nosím skoro pořád, tu
nosím jak v létě tak v zimě. Akorát to prostřídávám v létě těma barevnejma, ale jinak skoro
celoročně. To je moje nejoblíbenější kabelka.

33. Kdybyste byla pozvána na reprezentační ples např. velvyslanectví, jakou byste si
vzala kabelku?
Tak na VIP akci mám ještě jednu kabelku, lesklý psaníčko od LV do vínova barva, moc
hezká, tak to bych si vzala. Protože je taková reprezentativní.
34. Prodávají se i fejkové kabelky. Podle čeho se to dá poznat? Za jakých okolností
byste si ji koupila? Jak byste ji používala?
Fejkovou kabelku bych si nikdy nekoupila. Proto chodím prostě jenom do značkových
obchodů. Když si ji koupím v Egyptě na tržnici tak to je jasný, že je to Fejková. Ale když
půjdu do Pařížský do LV, tak to vím, že tam fejkovou nekoupím. To bych ji radši neměla.
Než značkovou v uvozovkách kabelku. To si radši koupím nějakou plátěnou, než fejka
jako.
35. Koupila byste si použitou originál kabelku?
Ne, nekoupila, nemám ráda použité věci. Já nechodím ani do knihovny, kde šahaj na
knížky a to. To plno lidí nechápe, protože řeknou: jé když ta knížka stojí tři stovky. Ale já
jsem prostě taková. Já jsem zvyklá si číst v posteli a nedovedu si představit, že bych si do
postele vzala knížku, na kterou chmatá plno lidí.
36. Někdy si holky šaty a doplňky vyměňují? Stalo se Vám to někdy s kabelkou? Jak to
bylo? Jak byste to brala, kdybyste měla tu možnost?
Nestalo. Když by to bylo za nějakou, co nenosím a s někým, koho znám, třeba jako tobě,
tak jo, ale jinak ne. Jinak to prostě nedělám.
Informátorka Michaela, 21 let, studentka
1. Vyprávějte mi, jak se stane, že si koupíte kabelku Louis Vuitton?
Stane se to tak, že na to musím šetřit asi tak půl roku, abych si mohla udělat radost a koupit
si vysněnou kabelku LV. Když jsem byla poprvé v obchodě LV tak to bylo strašné, protože
všichni na mě viděli, že jsem tam poprvé. Prodavačky se ke mě nechovaly jako
k zákaznici. Ale když jsem poznala tebe, tak už se tam vždycky těším. Pěkně se o mě
postaráš, naliješ mi šampaňské, všechno mi doneseš, ukážeš, objednáš. Úplně nejlepší
servis. Když jsem byla v ostatních značkách tak to se nedá vůbec porovnat. Vždycky je to
v LV pěkné odpoledne. Je to vidět, že je to nakupování na úrovni. I reklamace se vyřídí
hned, to je super.
2. Vyprávějte mi jak jste si koupila svoji poslední kabelku?
Poslední kabelka LV? Jo jasně, to jsem přišla, dostala jsme peníze od maminky a od
tatínka, abych si udělala radost. Tak jsem si koupila krásnou tašku, kterou mi každý závidí,
(smích) když někam jedu a je praktická, takže to byla asi ta poslední.

3. Za jakých okolností jste šla do obchodu?
Bylo to záměrně, protože jsem se chtěla podívat, co máte za novinky, ale nečekala jsem, že
si něco koupím, navíc takou kabelku. Chtěla jsem něco menšího. Chtěla jsem si něco
koupit, ale ne kabelku.
4. Podle čeho jste si ji vybrala? Co Vás zaujalo?
Zaujala mě praktičnost, že je to praktické, že ji užiju, a cena že byla přijatelná. V podstatě,
že? Já mám strašně ráda ty kostičky. A taky k čemu se mi to nejvíc hodí. Už mám
předchozí modely s těmi kostičkami.
5. Mluvila jste o tom s prodavačkou?
Určitě. Určitě jsem to konzultovala asi půl hodiny s mojí nejlepší prodavačkou.(smích)
6. Radila jste se o tom s někým?
Vždycky si nechám od prodavačky poradit, ale taky to vždycky nechám na to, jak to já
cítím. Myslím si, že při této poslední kabelce ne. Ale při těch předešlých ano.
Konzultovala jsem to s kamarádkami, jestli se jim to líbí nebo ne. Ale taky se rozhoduji
podle sebe, jestli se mi to líbí nebo ne.
7. Co jste při nákupu zvažovala? Mám na to? Vejde se mi do skříně? Bude se manžel
zlobit? K čemu se mi hodí? Nutně potřebuji něco nového?
Někdy je to že nutně potřebuju něco nového, osvěžit šatník, praktičnost, tedy kde všude ji
budu nosit, to zvažuji a jak se to bude líbit okolí. A jestli se ta kabelka ke mě hodí.
8. Co jste si prohlížela na kabelce?
Detaily ne, to vůbec, jenom tvar, jak vypadá. Rovné švy a zipy si prohlížím jen málokdy,
protože si myslím, že ta značka jako sama o sobě má tu kvalitu tak zafixovanou, takže za
na detaily málokdy podívám.
9. Jak vám ji zabalili?
Do krabičky, krásně. Všechen přístup byl velmi profesionální. Líbilo se mi to.
10. Jak jste ji nesla domů?
V ruce (smích). Natěšená. V ruce a v tramvaji (smích). Měla jsem strašnou radost.
Vždycky se na Pařížské nejdřív vyfotím s krabicí a pak jedu domů.
11. Vyprávějte, co jste udělala, když jste si ji přinesla domů?
Vybalila jsem ji, vyfotila jsem si ji, možná jsem poslala na instragram, možná ne, a potom
jsem si ji prohlížela asi půl hodiny a zkoušela jsem ji k věcem, které se mi hodí. Byl to
úplně nejlepší pocit.
12. Kdy jste si ji vzala poprvé?
Když jsem šla hned druhý den cvičit.

13. Vyprávějte jaké to bylo, když jste si ji vzala poprvé?
Cítila jsem se super! (SMÍCH) Úplně super. Ne že bych byla něco víc, ale cítím se dobře.
Že je moje, že je krásná, prostě že je to světová značka.
14. Máte s ní nějaký zajímavý zážitek?
To asi ještě ani ne. Ale s jinou ano. Dneska se mi stalo, že když jsem šla do Starbucksu, tak
tam mám ty iniciály MD a hnedka se mě ptala, jak se jmenuju a říká mi, no já jsem viděla
ty iniciály na té kabelce, tak jsem nevěděla, jestli Míša nebo jak. Bylo to příjemné, bylo to
super, že si toho všimla. Je to úplně super, že si můžu kabelku takhle personalizovat, že si
ji vlastně úplně osvojím. Ne každý je schopný si to dát na tu kabelku. Cítím, že to je
opravdu moje kabelka, že mi ji nikdo nesebere.
15. Jak ovlivnila vaše další nákupy?
Snažím se k ní kupovat jiné doplňky, co se týká těch kostiček nebo tak.
16. Jak ovlivnila vaši oblibu jiných kabelek?
To asi neovlivnila. Já to střídám, podle toho, která se mi kdy hodí.
17. Nevyřadila jste kvůli tomu něco z šatníku?
Vyřadila jsem svoji starou sportovní tašku. Vlastně postupně vyřazuji všechny levnější
kabelky a nosím už jen ty LV. Všechny neznačkové vyřazuji a nosím jen ty značkové.
18. Jak se líbila vašim blízkým v rodině?
íkali mi, že je krásná, ale že by za ní tolik peněz nedali. Moje maminka nemá moc ráda
tyhle kostičky, ale to je jedno, protože tu kabelku nosím já. Mně se kostičky líbí. Je na nich
hned poznat, že je to značka LV.
19. Jak se líbila vašim kamarádkám?
Těm se taky líbila Jedna si ji šla taky koupit, ale větší. Nevadí mi to, když na to má, ať si to
koupí. Nemůže mi vadit, že má stejnou, protože strašně hodně lidí má tyhle kabelky,
nemůže mi to vadit. Musím se s tím smířit.
20. Jak se líbí na veřejnosti?
Myslím, že se líbí hodně, protože se vždycky všichni dívají, co to mám za kabelku. Hlavně
ve škole se všichni dívají, že jsem studentka a že mám dražší kabelky. Nechci se cítit jako
nadřazená, ale vidím, že jim to tak jakoby přijde.
21. Jak se s ní cítíte?
Cítím se líp. Jsem na to pyšná, že takovou kabelku mám.
22. Jak ji používáte. co v ní nosíte, co byste do ní nikdy nedala?

Žádné jídlo, aby se mi tam něco nepoškodilo. Jinak v ní nosím normální věci, kosmetiku,
oblečení sešity, někdy do ní dávám MacBook, těžký, který by mi mohl poškodit ouška a
tak.
23. Uvažujete o tom, zda se bude kabelka hodit k příležitosti, na jakou jdete? Jak?
To určitě. Přemýšlím, jak zkombinuju ty věci a tak. Mohla by být třeba k některým
příležitostem nevhodná, ale proto si jich kupuju víc těch kabelek. Abych měla možnost je
střídat.
24. Kam byste ji rozhodně nevzala?
Když bych třeba věděla, že jdu na nějaký festival, je tam strašně moc bláta a nevím, ale za
to by mi to nestálo ukázat že na to mám, že bych si ji potom zničila, to by mě mrzelo.
25. Volíte kabelku podle toho s kým jdete?
Ne, to ne. To ne asi. Stále nosím tu nejdražší na tu příležitost.
26. Půjčila byste ji dceři, kamarádce? Proč? Co by to znamenalo?
Kamarádce rozhodně ne, ale když bych měla dceru, tak dceři možná ano. Mamince určitě
ano, ale ta má nějakou. Nesnáším půjčovat věci jakoby cizím lidem věci, ke kterým mám
citový vztah. Ale mamince, to je něco jiného.
27. Může mít člověk k věci emoční vztah? Máte kabelku ráda?
Určitě ano, já mám. Mám strašně ráda všechny svoje kabelky.
28. Jak by vás mrzelo, kdyby se s ní něco stalo?
No hrozně! Já jsem to zažila, že jo. Když mi ukradli kabelku, takže to bylo strašné! To
bylo jako kdyby kus ze mě ukradli. To bylo fakt strašný. A taky LV peněženka. To byla
moje peněženka, byla černá a byla jsem z toho úplně zhroucená. Strašné!
29. Jsou i jiné příležitosti – na ty nosíte jiné kabelky, podle čeho si je volíte?
Například když jdu na festival, tak si vezmu nějakou jinou, která není tak drahá, která by
mi nevadila, že by se zničila.
30. Vyprávějte mi o Vaší nejoblíbenější kabelce?
Tu malou, tu můžu vzít na každou příležitost.
31. Proč ji máte nejraději?
Mám tam svoje iniciály, všichni říkají, že mi strašně sedí, že když mě vidí bez té kabelky,
jako kdyby mi něco chybělo. Je to prostě součást mě.
32. Jak ji máte dlouho? Jak jste ji získala? Jak se o ní staráte?
Mám ji asi rok, rok a půl. Asi rok jsem si na ní šetřila. Byl to můj sen mít tuhle kabelku.
Když ji totiž máš, tak je to jako že jsi něco dokázala, nebo já nevím. Je to takový debilní
názor, ale myslím si, že to tak je, že tím ukazuješ, že už jsi na nějaké úrovni. Když si

koupíš LV kabelku, tak ukazuješ, že už jsi na nějaké úrovni, ne každý si to může dovolit
samozřejmě.
Moc se o ni nestarám. (VÝBUCH SMÍCHU) Ne, jako že si ji snažím vyčistit no a tak, ale
to je to, že já do ní dám vždycky strašně hodně věcí a je těžká a potom ji vlastně
znehodnocuji.
33. Kdy si jí berete?
Tu nejoblíbenější si beru všude, protože to je model, který se hodí ke všemu. Když jdu na
párty tak si vezmu jen tu malou, ale na každodenní nošení je to super. Když jsem neměla tu
sportovní, tak jsem ji nosila i do posilky, víš protože tam se toho hodně vejde. Ta kabelka
vypadá jako nákupní taška tak trochu a je s hnědými kostičkami, vnitřek je červený, mám
na ní iniciály. A v ní je ještě taková malá kapsička.
34. Kdybyste byla pozvána na reprezentační ples např. velvyslanectví, jakou byste si
vzala kabelku?
Smetanovou pmku, favoritku. Značka LV mi nejvíc sedí, nejvíc mě vystihuje. Od Gucci
mám jednu kabelku, ta ke mě tak nesedí, ani Prada. LV je pro všechny generace, ale i pro
mladé, pro starší. Každý si tam najde to, co se k němu hodí. U těch ostatních značek to tak
není si myslím. Pro mě je důležité, že LV je trendy a že tu značku každý pozná. Ve světě,
všude, asi to. Asi bych si nechtěla koupit kabelku na které není poznat, že je to LV.
35. Prodávají se i fejkové kabelky. Podle čeho se to dá poznat? Za jakých okolností
byste si ji koupila? Jak byste ji používala?
Samozřejmě že se to dá poznat podle šití, tvaru, kvality, formy a někdy podle nápisů. Za
žádných okolností bych si ji nekoupila, nepoužívala bych takovou kabelku.
36. Koupila byste si použitou originál kabelku?
Ano, koupila, jednu takovou už mám a jsem s ní nadmíru spokojená. Není ani vidět, že
byla používaná. Za tu cenu by byl hřích ji nekoupit.
37. Někdy si holky šaty a doplňky vyměňují? Stalo se Vám to někdy s kabelkou? Jak to
bylo? Jak byste to brala, kdybyste měla tu možnost?
Určitě bych si s nikým nic nevyměnila, jsem zásadně proti tomu.
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