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TEXTOVÁ ČÁST  

1	 STRUČNÁ ANOTACE


Módní průmysl je podmíněný budováním (jednotné) uniformity jedinečnosti jednotlivce skrze 
ztotožnění se s tím, co symbolicky, obsahově nebo objektově reprezentuje model. [Módní] 
návrhář operuje se společenským přijímáním konceptů rovnosti, sociální spravedlnosti či 
feminismu jako s produkty. Výzvou pro něj není přijímání a vytváření skutečných hodnot, ale 
prodej toho, co by tyto hodnoty mohly reprezentovat, kdyby je společnost přijala. Ztotožnění se 
s konceptem sebepřijetí tak při sledování catwalkového narativu znamená zírat na materiálovou 
reprezentaci řvoucí afektovanosti. Společnost ji přijímá tím, že si kupuje to, co by ji mohlo 
reprezentovat. Kontroverze je manifestovaná skrze to, jak materiálově a osobnostně 
reprezentovat hodnoty, které většinová společnost zatím nepřijímá. Módní návrhář tyto 
reprezentační objekty odívá do konkrétních entit/lidí a módní molo tak funguje jako spekulativní 
model budoucnosti. Postupným prouděním těchto modelů do mainstreamu společnost tyto 
hodnoty nepřijímá, ale pouze je obléká. V přítomnosti je totiž každá hodnota sezónní. 


Bakalářská práce se zabývá současným módním systémem. 


2	 MOTIVACE


Prvním podnětem k tématu mé bakalářské práce bylo zamyšlení nad otázkou, proč je tak 
velká tendence využívat symbolický ornament v módním průmyslu. Oděv je přece součástí 
života, které se nemůžeme vyhnout, a každý z nás se jí musí v různé míře zabývat. Běhat po 
světě bez oděvu zatím není společensky ani zákonně přípustné, a tak nezbývá než se každý 
den obléci. Funkce a důsledky samotného designu jsou neodmyslitelně spojeny 
s ekonomickým systémem, ve kterém fungujeme. Ten současný – kapitalismus – byl 
navržen tak, aby reagoval pouze na zisk. V kapitalismu je design zneužíván pro své znalosti 
a kreativní procesy, které dokážou adresovat a materializovat potřeby a touhy spotřebitelů. 
Adrian Forty ve své knize Objects of Desire: Design and Society Since 1750 (1986)1 tvrdí, 
že v kapitalistických společnostech je design vždy prostředkem zvýšení zisku prodejce. 
Designérova kreativita a představivost tedy nejsou nic jiného, než nástroje pro generování zisku. 


Podle Joanny Boehnertové (Design, Ecology, Politics, 2018)2 se design týká všech důležitých 
systémů (ekonomických, společenských, ekologických i politických). Je tedy alarmující, že je 
tato vlastnost designu stále tak často popírána nebo ignorována. Eva Sýkorová Čomborová, 
contributorka československé verze časopisu Vogue a módní kritička, ve Vogue Verdict #2 
videu3 prohlásila, že politika nemá v módě co dělat, protože móda je příliš krásná na to, aby 
se v ní angažovala. Domněle neutrální designér si neuvědomuje pravý význam svých 
ideologických předpokladů, normativních hodnot a statusu quo. Díky tomu se setkáváme 
s tím, že se z PR manažerky po odchodu z novotou vonící open space kanceláře stává 
ekologická aktivistka, aniž by si tento paradox uvědomovala. Tyto skutečnosti si často 
neuvědomujeme ani my, koncoví uživatelé, zákazníci. 
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Jean Baudrillard ve své knize System of Objects (1968)4 tvrdí, že spotřeba je aktivním 
vztahem nejen k věcem, ale také ke společnosti a celému světu. Je to globální systematická 
aktivita, která stojí za celým kulturním systémem. Reklama, ale i samotný design způsobily, 
že se společnost přeorientovala od motivace potřebou k motivaci touhou. Už ve 20. letech 
minulého století přišel synovec Sigmunda Freuda Edward Bernays s myšlenkou manipulovat 
masy ke koupi nových věcí ještě předtím, než se ty původní zkazí nebo opotřebují – 
inspirován Freudovými myšlenkami zaměřil pozornost na naše nevědomí a iracionální 
myšlení. Tento přístup pojmenoval Public Relations – termín, který původně vyvstal 
z propagandy. Do hry vstupuje marketing, který potřeby mění na touhy, které je třeba splnit. 
Podařilo se mu tak například popularizovat kouření žen na veřejnosti tak, že z něj udělal 
symbol ženské emancipace. 


V závěrečném odstavci kapitoly o designu naráží Joanna Boehnertová na to, že dnešní 
design maskuje reálné problémy namísto hledání opravdového řešení – v kapitalismu je 
validován rychlý a zvyšující se zisk. Design estetizuje či modeluje krásné, ale nebezpečné 
myšlenky, využívajíc přitom přírodních zdrojů. Nastoluje hodnoty, podle kterých žijeme. 
V tomto procesu se tendence, které by mohly způsobit přežití lidstva, stávají pouhým 
symbolem „dobrého života“, který si můžeme koupit. To, co konzumujeme, potom určuje, 
kým jsme. Identity značek jsou konstruovány tak, aby intenzivně působily na naše emoce 
a smysly, nutí nás prožívat nové, stále silnější a autentičtější zážitky. Svět ubíhá čím dál 
rychleji, není čas ztrácet čas, ničím se intenzivněji zabývat – čím rychlejší řešení, tím lépe. 


Podle studie Potenciál módního sektoru ČR5 se mezi potřebné obory pro módní průmysl 
řadí především módní management, módní marketing či módní retail – obory, které se 
zabývají módou z ekonomického hlediska, tedy z té strany, které jde nyní o to oblečení 
hlavně komukoliv prodat. Módní kritici ve svých recenzích zdůrazňují nečitelný autorský 
rukopis, nedostatečnou dávku autenticity nebo to, jak designéři uspěli či neuspěli 
v reprezentaci některé ze sezónních hodnot. Volání po udržitelnosti je sice slyšet čím dál víc, 
většinou ale nejde dál, než k ekologickým materiálům a planým slovům hlásajícím, že máme 
méně nakupovat. Stále se necháváme ohromovat, překvapovat a dojímat módními 
kreacemi, ztotožňujeme se nebo naopak nesouhlasíme s autorskými koncepty a názory, aniž 
bychom si uvědomovali, že ne touha po velikosti šatníku Carrie Bradshaw nás pohání ke 
koupi, ale právě ty pocity, zážitky a hodnoty, které jsou dnes k oděvu neodmyslitelně 
a pevně přišity.


Hlavní motivací práce je snaha pochopit mechanismy módního systému a následná 
charakteristika aktuálních problémů, kterým podle mého není věnována dostatečná pozornost. 
Je spojená s nadějí, že by si díky ní mohl někdo uvědomit, jaké strategie jsou na nás aplikovány 
jako na spotřebitele, a které potom často nekriticky uplatňujeme ve svých uměleckých, 
kreativních nebo jakýchkoli jiných praxích. Na základě toho by si pak mohl vyvinout vlastní 
strategie nebo nástroje, díky kterým by se mohl proti takovým mechanismům chránit. Jednomu 
řešení, na první pohled možná trochu utopickému, je věnována předposlední kapitola.
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3	 PROCES


Můj vztah k módě byl budován už od útlého dětství, kdy se se mnou nesla myšlenka, že 
oblékat se stejně jako ostatní je škoda. Od pořadu Móda-extravagance-manýry a maminkou 
šitých modelů (což může vyvolávat hrozivé představy, opak je v tomto případě pravdou – 
v jednom takovém jsem i odmaturovala a nosím ho doteď), jsem v pubertě „dospěla“ ke 
sledování nekonečných haulů amerických youtuberek a fixami pokreslovala trička. Potom 
přišlo období, kdy jsem chtěla spíš zapadnout, které bylo doprovázeno předplatným 
časopisu Elle a sledování pro změnu britských bloggerek. Důvod, proč dělám tento rychlý 
úvod do vývoje mého vztahu k módě, je jednoduchý – od puberty mne sledování aktuálních 
trendů neustále podněcovalo k nakupování a hlavně definování sebe sama skrze zvolené 
outfity. Éterická, sofistikovaná, rebelka – nebo od všeho trochu? 


V druhé polovině studia na gymnáziu jsem začala sledovat českou design scénu a zúčastnila 
se prvního Zlin Design Weeku. Najednou jsem byla mezi lidmi, kteří mají rádi krásné věci 
a vytváří krásné věci. Měla jsem pocit, že jsem na správném místě. Obdivně jsem 
poslouchala příběhy autorských kolekcí a měla pocit, že to snad musí být geniální. Protože 
už bylo pozdě naučit se pořádně šít, rozhodla jsem se zkusit grafický design. Nedlouho po 
začátku vysoké školy všechny mé představy opadly. Během tohoto období (a pravděpodobně 
i vlivem knihy The Skeptics Guide to the Universe) jsem zjistila, že nemůžu věřit ničemu, co 
si myslím. V úvodu knihy Trick Mirror: Reflections on Self-Delusion (2019)6 píše Jia Tolentino 
o pocitech, které jsem nyní schopná lépe pojmenovat. Veškeré pochybnosti byly najednou 
intenzivnější a měla jsem pocit, že ničemu nerozumím. Jakýkoliv závěr, ke kterému se 
dopracuju, může být stejně tak správný, jako může být špatný. Neustálé zmatení. Začít psát 
texty bylo logickým vyústěním – třídit zmatené myšlenky a teorie je z určitého hlediska 
terapeutická aktivita. Naučila jsem se tolik netoužit po konečném závěru. Předpokládat, že 
nic není statické a doufat alespoň v malé pravdy, které se začnou objevovat časem. 


Čtením, psaním, ale zároveň setrváváním v aktuálním módním diskurzu prostřednictvím 
podílení se na brněnské události Malá noc módy, jsem se dostala ke dvěma základním 
aspektům současného módního systému: symbolické reprezentaci a self-designu, které jsou 
přítomné napříč celou jeho šíří, včetně navrhování a produkce. Symbolická reprezentace ze 
strany autora – návrháře, který skrze svůj oděv manifestuje své hodnoty, myšlenky a pocity, 
čímž si buduje svou identitu v rámci systému; marketing a branding, které jsou dnes 
obohacovány o zážitky a hodnoty a u následného kupujícího, který proces zakončuje – 
hodnoty buď přijme, nebo rekontextualizuje (například tak, že zakoupením oděvu podporuje 
lokální scénu a záleží mu na ekologii a etické produkci). 


Všímám si, že spousta designérů ze současné problematické situace viní kapitalismus 
a velké fast-fashion řetězce, což je samozřejmě do velké míry pravda, ale nastavené 
hodnoty a mechanismy kritické reflexi už většinou zcela nepodrobí. Produkce marginálních 
rozdílů a hodnot, díky kterým si můžeme symbolicky koupit určitý typ životního stylu, 
prezentované skrze naleštěné „artsy“ editorialy či módní přehlídky je přístup praktikovaný 
už na školách, a je chápán jako ten správný: „(…) Je kladen důraz především na podporu 
rozvoje studentů jako komplexních profesionálních osobností se silnou individuální 
návrhářskou identitou.“ (Ateliér módní tvorby, UMPRUM). „(…) Koncentrace na vyvíjení 
kreativního myšlení by měla mít v podobě konečné formy podobu jedinečné kreace, která 
předchozí druh oděvu, obuvi, doplňku překročí k formě volného umění.“ (Ateliér designu 
oděvu a obuvi, UMPRUM). „Velký důraz je kladen na rozvoj tvořivosti a originality a jejich 
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následného uplatnění v praxi. (…) Důležitou součástí studia je rovněž rozvoj dovednosti 
prezentovat vlastní autorskou tvorbu na profesionální úrovni.“ (Magisterský program Ateliéru 
designu oděvu, UTB) nebo „Výuka této specializace rozvíjí individualitu a umělecký talent 
studenta v oblasti návrhářské tvorby oděvu.“ (Fashion design, FDU LS). 


4	 OBSAH


Primárním výstupem této rešerše jsou mnou psané texty. V podstatě se snažím nastavit 
zrcadlo tomu, jak funguje dnešní móda a zkouším to sama pochopit skrze psaní. Dávalo mi 
to smysl především z toho důvodu, že jsem sama své poznatky získala čtením textů, ale 
taky proto, že jsem si psaním začala uvědomovat, čemu všemu vlastně nerozumím, a to 
mne motivovalo v tom pokračovat. Tuto rešerši bych do budoucna chtěla zaznamenávat 
stejným způsobem, snad jen v lepší kvalitě a pečlivěji. Své texty nechápu jako akademické, 
ale spíše jako příspěvky na osobní blog. 

Současně s čtením a psaním jsem si začala vytvářet glosář pojmů, které jsem si sama 
musela vyhledávat nebo objasňovat. Abych předešla zbytečným nesrovnalostem a ulehčila 
práci potenciálnímu čtenáři, sdílím je společně s textem. Je to samozřejmě zároveň otevřený 
prostor pro vzájemné učení a opravování. 

Zároveň jsem dala dohromady databázi článků, knih a jiných formátů a médií pro případ, 
že by se někdo chtěl do podobných témat ponořit hlouběji. 


5	 FORMA


Poprvé jsem začala přemýšlet nad vlastní platformou z toho důvodu, že jsem chtěla 
definovat nebo nastínit názorovou linku, která by se takhle dala líp pochopit a dál rozvíjet 
(viz glosář nebo seznam zdrojů, které by byly průběžně doplňovány). Postupně bych v jejím 
rámci chtěla vyzkoušet navrhování různých způsobů čtení, tedy nejen chronologické, ale 
třeba i kontextuální – například propojení skrze pojmy. Chtěla bych v tom podobným 
způsobem pokračovat dál a určovat si vlastní pravidla, což jiné platformy neumožňují. 


Když jsme později s Jakubem Poláchem probírali naše výstupy a témata bakalářských 
prací, uvědomili jsme si, že jsou formálně i názorově blízké a začalo nám dávat smysl 
spojení obou věcí v jednu a vytvořit tak archiv, který se může dál rozrůstat a měnit, jak bude 
potřeba. Zároveň v českém kontextu nevíme o žádném jiném médiu, které by s obsahem 
nakládalo podobně, a proto nám dává smysl vytvářet něco nového. Prostředí toho webu 
si představujeme jako černý text na bílém pozadí. Aktuální stav můžete sledovat na adrese 
www.glossyresearch.org. 
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6	 ZÁVĚR


Psát bakalářskou práci o módě v době světové pandemie, rasových nepokojů, demonstrací 
za spravedlnost a vzestupu Cancel Culture se mi často zdálo jako ta nejvíc nepodstatná 
věc, kterou bych se měla zabývat. I když nějakou dobu trvalo, než jsem tento pocit 
překonala, nakonec bylo zajímavé sledovat, jak na tyto situace módní svět reaguje, a do 
jisté míry potvrzuje mé domněnky. Nejdůležitějším zjištěním pro mě je, že mi téma stále dává 
smysl, a že bych se jím chtěla zabývat i po oficiálním odevzdání a prezentování. Práci tedy 
odevzdávám a prezentuji v procesu.
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Vance Packard začíná svou knihu The Waste Makers (1960) citátem z knihy 
Creed of Chaos (1947) od Dorothy L. Sayersové:  

„Společnost, ve které musí být spotřeba uměle stimulovaná, aby 
udržela produkci v chodu, je společnost založená na odpadcích 
a mrhání, a taková společnost je jako dům postavený na písku.“ 



13

Úvod

Kritika konzumního způsobu života a nadprodukce není novým tématem, ale 
většinová společnost ji má za přehnanou a přijímá ji spíše s neochotou. S pomocí 
marketingových a PR agentur je tato kritika úspěšně zamaskována rafinovanými 
technikami, které nás udržují ve stavu nekonečné nespokojenosti a touhy po 
novém. Ono maskování může navenek působit velmi upřímně a vřele – takovým 
případem je například používání slova udržitelnost. Dominantní definicí 
tohoto slova, se kterou se nejčastěji operuje a na které stojí většina myšlenek 
udržitelného rozvoje, je z roku 1987. Objevuje se v textu Our Common Future1, 
který vznikl v rámci Brundtlandské komise pod hlavičkou OSN, a zní: „Udržitelný 
rozvoj je takový rozvoj, který umožňuje uspokojení potřeb současnosti, aniž by 
tak bylo budoucím generacím znemožněno uspokojit jejich vlastní potřeby.“ Tato 
definice je zpochybňována2 od samého začátku, některými vědci a teoretiky 
dokonce považována za naivní. Technologický pokrok je rychlejší než kdy dříve, 
a my si nemůžeme dovolit zaostávat. Máme pocit, že nové produkty přichází 
jako na zavolanou, aby vyřešily naše problémy. Ve skutečnosti problémy spíše 
uměle vytváří. 

Oděv je stále součástí života, které se nemůžeme vyhnout, a kterou se každý 
z nás v různé míře musí zabývat. Běhat po světě bez oděvu zatím není 
společensky ani zákonně přípustné, a tak nám nezbývá než se každý den 
obléci. Lawrence Langner se na začátku své knihy The Importance of Wearing 
Clothes (1959)3 zabývá otázkou, proč lidé nosí oblečení – běžné odpovědi 
jsou: „aby nás hřálo v zimě a chladilo v létě“, nebo kvůli pocitu studu. Oba tyto 
důvody však lze snadno vyvrátit příklady z historie či zvyklostmi jiných kultur, 
odpověď tedy není tak jednoznačná. Langner přichází s tvrzením, že bez 
vynálezu oděvu a všech jeho psychologických dopadů by se civilizace nikdy 
nevyvinula do takové míry, jak ji známe dnes. Podle něj je právě oděv účinným 
nástrojem vlád k zajištění poslušnosti, náboženství k zachování úcty, justice 
k respektování práva nebo armády k udržení disciplíny. Ovlivňuje morálku, 
naše chování a vztahy v rámci společnosti. Díky oděvu si člověk uvědomil, že 
může mít více než jen jednu kůži, která může navíc plnit jakoukoliv jeho potřebu 
a fantazii. Do výběru oděvu, kterým zakrýváme naše tělo, tedy zasahují někdy 
podvědomé, jindy zase naopak vykalkulované faktory, a s jeho pomocí máme 
možnost designovat sami sebe. 

Budování pocitu důležitosti a vlivu oděvu na úspěšnost vlastní existence 
se podepisuje i na velikosti oděvního průmyslu, který je jedním z největších 
průmyslů na planetě, tím pádem i jedním z těch, které ji nejvíce zatěžují 4. Ze 
svých dosavadních zkušeností myslím, že je důležité oddělit a rozlišovat dva 
pojmy, které se mezi sebou často vzájemně zaměňují – móda (fashion) a oděv 
(clothing). Podle Oxford Dictionary je móda spojována se slovy populární, nový, 

1 Our Common Future, Oxford: 
Oxford University Press, 1987.

2 David ORTON, „Sustainable 
Development or Perpetual 
Motion?“, The New Catalyst,  
jaro 1989, http://home.ca.inter.
net/~greenweb/Sustainable_
Development.html (cit. 27. 7. 2020)

4 „Putting the brakes on fast 
fashion“, United Nations 
Environment Programme,  
12. listopadu 2018, https://www.
unenvironment.org/news-and-
stories/story/putting-brakes-fast-
fashion (cit. 27. 7. 2020)

3 Lawrence LANGNER, The 
Importance of Wearing Clothes, 
New York: Hastings House 
Publishers, 1959, s. 4–6.
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odlišný a vztahuje se ke konkrétní době, lze tedy říct, že je ze své podstaty 
pomíjivá. V širším slova smyslu nezahrnuje pouze oděv, ale jakýkoliv jiný typ 
produktu, služby nebo chování. Oděv je objekt, který nosíme na těle, abychom 
jej zakryli, ochránili, nebo ozdobili. Z těchto dvou definic mám pocit, že např. 
slovní spojení udržitelná móda je oxymoron, protože móda bude vždy spojená 
se současností a jejím osudem bude nahrazení něčím novějším, módnějším. 
V módním světě existují fashion weeks s ego-boosting opulentními módními 
přehlídkami a lesklé časopisy. V módním světě musíte nejdřív zaujmout svou 
originalitou a příběhem, a až teprve potom jste bráni vážně. Slovem móda se 
ale obecně myslí současný oděv, a v rámci zachování obecně zažitého významu 
ho tak budu používat taky.

Ekonomka Marilyn Horn ve své knize The Second Skin: An Interdisciplinary 
Study of Clothing (1968)5 tvrdí, že móda je manifestací kolektivního chování. 
Když se zaměříme na módu jednotlivých desetiletí minulého století, můžeme z ní 
vypozorovat spoustu informací, například vývoj postavení, role a chápání ženy 
v rámci společnosti a její postupnou emancipaci nebo boj proti konzervatismu 
a jeho hodnotám. Odrazily se v ní války i následující politické situace jednotlivých 
zemí. Co bychom o nás jako společnosti mohli vyčíst z dnešní módy? Móda jako 
celek není jedním z nejzajímavějších témat pro psychology a sociology, a platí to 
i naopak – lidé pohybující se v módním průmyslu nejsou tolik přitahováni oborem 
psychologie a sociologie. Podle studie Potenciál módního sektoru ČR (2018)6 
patří mezi potřebné obory především módní management, módní marketing či 
módní retail – obory, které se zabývají módou z ekonomického hlediska, tedy 
z té strany, jíž jde je o jednu věc, a to oblečení prodat, bez zájmu o samotného 
spotřebitele. Dalšími lidmi, kteří se módou plně zabývají, jsou módní kritici.  
Ti ve svých recenzích zdůrazňují nečitelný autorský rukopis, nedostatečnou 
dávku autenticity nebo třeba i to, jak designéři uspěli či neuspěli v reprezentaci 
některé ze sezónních hodnot. 

Volání po udržitelnosti je sice slyšet čím dál víc, většinou ale nejde dál, než 
ke snaze používat ekologické materiály a planá slova. Stále se necháváme 
ohromovat, překvapovat a dojímat módními kreacemi, ztotožňujeme se 
nebo naopak nesouhlasíme s autorskými koncepty a názory, aniž bychom si 
uvědomovali, že ne touha po velikosti šatníku Carrie Bradshaw nás pohání 

5 Marilyn J. HORN, The Second Skin: 
An Interdisciplinary Study of Clothing, 
Boston: Houghton Mifflin, 1968.

6 Nora JELÍNEK – Viola FETISOVA 
– Zuzana MANDIC, Potenciál 
módního sektoru ČR: Módní design 
– stav a potřeby, Praha: Institut 
umění – Divadelní ústav v Praze, 
2018, s. 78. 
 
(Studie vznikla za finanční 
podpory Ministerstva kultury ČR 
pod hlavičkou Institutu umění – 
Divadelního ústavu. Jejím cílem 
bylo zmapovat situaci módního 
sektoru se zaměřením na módní 
design a analyzovat jeho silné 
a slabé stránky. Nabízí popis 
současné infrastruktury a přichází 
s návrhy, jak lépe využít potenciál 
české módy.)

Fotografie: 
@lizzobeeating
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ke koupi, ale právě ty pocity, zážitky a hodnoty, které jsou dnes k oděvu 
neodmyslitelně a pevně přišity.

Lze v dnešní době ještě docílit absolutní originality?
Je dnes oděvní návrhář spíš dekoratér než designér?
Co by z módy zbylo, kdybychom odstranili všechny typy ornamentu? 
Čím by se zabývali designéři, kdyby ornament zmizel? 
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Symbolická reprezentace

Podle studie Potenciál módního sektoru ČR (2018)7 patří mezi problémy 
módního průmyslu u nás především nedostatek povědomí kulturních tvůrců 
o „reálném světě“ (v tomhle smyslu světě businessu, marketingu a PR) a nebo 
taky nedostatek informovanosti široké veřejnosti o „módním světě“. Autoři 
studie apelují na zdůrazňování odbornosti a důležitosti módní tvorby v médiích, 
přípravu studentů na působení v komerčním sektoru a poukazují na inovaci 
jako zdroj konkurenceschopnosti. Jedna ze čtrnácti rad Toma Forda mladým 
designérům při příležitosti Vogue Fashion Fund Awards 2013 byla: „Pamatujte 
si, že zákazníci naše oblečení nepotřebují.“ Tato věta naznačuje, že zákazníci 
oblečení možná nepotřebují, ale stále ho kupují – musí tedy toužit po něčem 
jiném, oděv musí mít nějakou přidanou hodnotu. Hodnota je v ekonomickém 
slova smyslu teoreticky vytvářena novými věcmi na základě nových nápadů 
a myšlenek. Pokud oblečení nepotřebujeme pro jeho materialitu, jaká je povaha 
této nemateriální hodnoty? 

Nemesis, alternativní poradenská agentura v oblasti designu a strategie, vydala 
na jaře roku 2020 esej s názvem The Umami Theory of Value: Autopsy of the 
Experience Economy 8 (volně překládám jako Umami teorie hodnoty: Pitva 
zážitkové ekonomiky). Tuto přidanou hodnotu spojují s pátou objevenou chutí 
nazývanou umami (z japonštiny příjemně pikantní chuť), kterou jsou schopny 
vnímat chuťové buňky. Věří, že umami jako vlastnost a zároveň účinek prožitku 
je klíčovou komoditou v zážitkové ekonomice. Hluboká, temná intenzita, která 
definuje parmesan, zralé rajče, ančovičky, sójovou omáčku nebo dušené hovězí. 
Pokud je přidaná do jídla, docílí se lahodnosti a plné chuti. Způsobuje, že  
chceme víc. Nemesis došli k závěru, že silné chutě, především umami, zvyšují  
intenzitu zážitku a zároveň pochopili, že sám paradox je v srdci současné 
spotřeby. Teorie umami se soustředí na ztrátu schopnosti rozlišit, co je triviální 
a co je hodnotné. 

Nemělo by to být dobré, ale je.
Je to příliš moc, ale zároveň ne dost. 
Nepůsobí to jako to, co by to mělo být.
Neměl bych tu být, ale jsem.

Jako příklad paradoxu, který se týká kulturní umami, uvádí luxus. Napříč historií 
lidské civilizace byl předpokladem luxusu fakt, že byl drahý, a to znamenalo 
investování obrovského množství času, práce a materiálu do výroby dané 
luxusní věci. Dnes ale bohatí lidé nenosí novou verzi královské modré. Místo 
toho nosí bavlněná trička za 500 dolarů s enigmatickými referencemi a motivy, 
které nedávají všeobecný smysl. Cena není zapříčiněná použitým materiálem, 
ale spíše výsledkem manipulace s významem s ním spojeným. Protože význam 

7 Nora JELÍNEK – Viola FETISOVA 
– Zuzana MANDIC, Potenciál 
módního sektoru ČR: Módní design 
– stav a potřeby, Praha: Institut 
umění – Divadelní ústav v Praze, 
2018, s. 148–149.

8 Martti KALLIALA – Emily 
SEGAL, „The Umami Theory of 
Value: Autopsy of the Experience 
Economy“, Nemesis, 20. března 
2020, https://nemesis.global/
memos/umami (cit. 29. 7. 2020).
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je nekonečný, luxusem se stane, jakmile nese iluzi nedostatku. Iluze tajemství 
je vytvořena zavedením subkulturní bariéry nebo zahalením do nepolapitelného 
x-faktoru, ke kterému má přímý přístup jen hrstka, například creative director. 
Kombinováním tradičních symbolů bohatství s mixem významů, které měly 
působit vzácně, ale ve skutečnosti jsou nekonečné, si začali designéři a značky 
vytvářet vlastní ekvivalent umami. 

Symbolický ornament
Titulek, který si vysloužila kolekce Natálie Drevenákové na portálu 
iDNES.cz9, zní: „Návrhářku zasáhl zpěv kurdských vojaček, vytvořila podle 
něj šaty“. V článku se dále dozvíme, že návrhářku zasáhlo téma žen 
v boji za svobodu, které začala porovnávat s našimi každodenními 
a často malichernými boji. Tohle téma ztvárnila kolekcí oblečení, na 
kterém můžeme sem tam vidět květ anturie, který tvarově připomíná 
maskáčový vzor, který chtěla původně použít, ale nakonec ji přišel 
prvoplánový. „Je dost výrazný a měla jsem obavy, že by to bylo 
to jediné, co lidi zaujme. Zabývali by se pak jen vizuální stránkou 
a nepotřebovali by nic cítit.“, dodává autorka kolekce. Detailem navíc 
je, že květ anturie se v Polsku používá jako náhrobní květina. Kromě 
kurdského boje se celou kolekcí prolíná ještě další boj – křížová cesta. 
Kolekce byla prezentovaná formou přehlídky na Fashion Event Dotek 
v Olomouci, modely představilo dvanáct performerů a prostorem zněla 
píseň svobody v podání kurdských žen.

Zatímco vymýšlet a měnit materiální vlastnosti oděvu má své hranice, smysl 
a význam, který dané věci přišijeme, lze remixovat neomezeně. Femke de Vries 
ve své knize Fashioning Value —Undressing Ornament (2018)10 tuto přidanou 
hodnotu označuje jako symbolický ornament a propojuje jej tak s esejí Adolfa 
Loose Ornament a zločin (1913)11. V této eseji autor kritizuje převahu hmotného 
ornamentu v tehdejší společnosti a jeho dopad na čas a mzdu pracovníka.  

9 Zuzana BRANDOVÁ, „Návrhářku 
zasáhl zpěv kurdských vojaček, 
vytvořila podle něj šaty“, iDNES, 
3. listopadu 2019, https://
www.idnes.cz/brno/zpravy/
navrharka-saty-kolekce-kurdove-
vojacky-natalia-drevenakova.
A191101_163816_brno-zpravy_
krut (cit. 2. 8. 2020).

přehlídka N. Drevenákové 
na Fashion Event Dotek 
Fotografie: 
© Jakub Čáp

10 Femke DE VRIES, Fashioning 
Value — Undressing Ornament, 
Eindhoven: Onomatopee, 2018.

11 Adolf LOOS, „Ornament 
a Zločin“, archiweb, https://www.
archiweb.cz/news/adolf-loos-
ornament-a-zlocin. (cit. 2. 8. 2020).
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Ten nejdříve zhotovil produkt (například polobotky), a potom jej ozdobil 
(perforací a zoubkováním). Kdybychom byli schopni ornament potlačit, 
pracovníkovi by se zkrátila pracovní doba až o polovinu, ale za odvedenou práci 
by si mohl říct o stejné množství peněz. Podle Loose hraje právě ornament 
důležitou roli v marketingu produktů, které doopravdy nepotřebujeme. Lze říct, 
že ornament je něco, co můžeme oddělit od podstaty věci. Pomocí změny 
vzhledu a dnes už i významu můžeme jednoduše vytvořit pocit novoty, a tím 
vytvářet nové touhy. Symbolický ornament způsobuje zastarávání, i kdyby to 
nebyl původní záměr. Umožňuje rychlé střídání trendů – stačí nazvat něco, co 
bylo kdysi staré novým, co bylo špatné dobrým, průměrné prémiovým. 

Symbolický ornament je založený na komerčně vytvořených hodnotách, ve 
kterém hlavní roli hrají reklama, značky, móda a zážitkový design. Příklady 
takových hodnot mohou být zábava, rovnost všech pohlaví, touha po revoluci 
nebo autenticita. Je výsledkem rozložení těchto hodnot na části, které mají 
komerční potenciál, a kterým dokáže porozumět většinová společnost. Jeho 
síla spočívá právě v tom, že přímo oslovuje myšlení skrze využití kulturních 
symbolů, konvencí a znalostí. Remixováním těchto částeček vznikají nové 
kombinace, které jsou často nefunkční nebo dokonce nebezpečné (například 
přehlídka Chanel SS15 jako feministický protest versus fakt, že Karl Lagerfeld 
byl ne zrovna utajený šovinista12). Na rozdíl od jídla, s nímž stačí udělat 
mňam/fuj test, mají kombinace významů tendenci vyvolávat mlhavější účinky. 
Neexistuje žádný hodnotový systém, v jehož rámci bychom je mohli měřit – 
kromě bezprostředního pocitu úžasnosti a dalších pocitů, které vyvolávají. 
Existuje nezávisle na praktických materiálních vlastnostech, nevyžaduje inovaci 
materiálů, výrobních režimů ani funkčnosti, a tím umožňuje jednoduchou 
produkci něčeho nového. Právě tento ornament tvoří esenci dnešní módy 
a zastává dominantní pozici v konzumní společnosti. Pokud se ornament 
stal hlavní motivací produkce produktu i jeho spotřeby, je možné tvrdit, že se 
ornament nestal pouze podstatou produktu, ale že se sám stal produktem. 

 

12 Lara WITT, „Stop Mourning 
Oppressors: Anti-Condolences 
for Karl Lagerfeld“, Wear Your 
Voice, 19. února 2019, https://
wearyourvoicemag.com/anti-
condolences-karl-lagerfeld/  
(cit. 2. 8. 2020)

Chanel SS15 
Fotografie: 
© Kevin Tachman
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Toby Shorin ve své eseji Diminishing Marginal Value of Aesthetics (2018)13 nabízí 
návod, kde jej hledat a zároveň uplatnit (překlad a interpretace J. Polách14): 

„Shorin popisuje produkci obrázků na paletě ZASTARALÉ – 
NORMÁLNÍ – EXPERIMENTÁLNÍ, kdy zastaralým může být např. 
tak překonaný obraz jako špatně padnoucí pánský oblek, normální 
jsou obrázky, s nimiž se většinová společnost setkává denně 
a experimentální představuje prostor, v němž operují avantgardní 
umělci – jsou to obrázky, jimž většinová společnost nedovede 
porozumět a náležitě je ocenit. Mezi normálním a experimentálním 
je potom místečko, na němž je rozehráván princip využívaný každým 
úspěšným marketérem – vzít něco z mainstreamové kultury, co 
většinová společnost dobře zná (např. cenovky na banánech), tento 
prvek nějakým způsobem estetizovat (např. zvětšit cenovku do 
abnormální velikosti, vysázet ji autorským letteringem) a udělat z něj 
produkt (přišít jej k mikině). Jestliže je takto vzniklá estetika ve vztahu 
k normální produkci lehce kontroverzní, začnou ji konzumovat mimo 
jiné skupiny, které takzvaně určují trendy a aby si udržela svůj status, 
následuje je v konzumaci těchto produktů také většinová společnost. 
Co kdysi bylo experimentální, nové a autentické, se postupně stává 
zastaralým a uvolňuje prostor dalšímu experimentálnímu, novému 
a autentickému.“

Autenticita 
Slovo autentický podle slovníku Merriam Webster znamená, že něco je (a) 
v souladu nebo na základě skutečnosti a (b) v souladu s vlastní osobností, 
duchem nebo charakterem. 

Symbolický ornament je nyní na začátku navrhovacího procesu. Na uměleckých 
školách přímo či nepřímo definován v zadání úkolů, v praxi leitmotivem napříč 
tvorbou. Je podstatou designu a převyšuje jeho užitnou hodnotu. Na české 

Lukáš Krnáč 
Mikina BANANAS 
Fotografie: 
@krnaclukaswork

13 Toby SHORIN, „The Diminishing 
Marginal Value of Aesthetics“, 
Subpixel Space, 14. září 2018, 
https://subpixel.space/entries/
diminishing-marginal-aesthetic-
value/ (cit. 29. 7. 2020). 

14 Vasil BURAK, Lukáš DOBEŠ, 
Václav PECA, Jakub POLÁCH, 
Teorism, 2020.
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a slovenské módní scéně se stále klade relativně velký důraz na kvalitní 
řemeslné zpracování a materiály. Z komerčního hlediska ale tento důraz vychází 
ze symbolické hodnoty – autenticity. Poptávka po přírodních materiálech 
a transparentní výrobě byla implementovaná značkami, které nám postupně 
dávají nahlédnout do míst, ze kterých materiály čerpají, do výrobních procesů 
nebo dokonce představují samotné pracovníky. Autenticita je komerčně 
vytvořená hodnota, protože tento vhled, který nám je poskytován, je téměř vždy 
naaranžovaný a vytváří jen iluzi řemesla a opravdovosti. Produkce upřímnosti 
a důvěry je najednou starostí nás všech. Co vůbec autenticita je, existuje vůbec 
a pokud ano, kde ji hledat?

Příkladem značky, která postavila celý svůj branding na radikální 
transparentnosti a etickému přístupu a takzvaně to úplně nevyšlo, 
je Everlane. Na první pohled vypadá všechno ideálně – z fotek se 
usmívají krejčí, prostřednictvím fotek i videí nahlížíte do zákulisí 
a můžete dokonce nahlédnout i do transparentní tabulky, ze které 
vyčtete, jaká je skutečná cena trička. Nicméně v prosinci 2019 část 
pracovníků oznámila, že se syndikalizují za cílem posílení svého hlasu 
v rámci značky – ve svém prohlášení na Twitteru zdůrazňují mimo 
jiné neadekvátní platové ohodnocení, nemožnost postupu v rámci 
společnosti a v neposlední řadě žádají respekt. Krátce po začátku 
pandemie v březnu 2020, kdy se ekonomika začala ocitat v krizi, 
byla většina členů této unie z Everlane propuštěna spolu s dalšími 
pracovníky. Tato událost neunikla ani tehdejšímu kandidátovi na 
prezidenta USA, který své rozhořčení sdílel rovněž na Twitteru. 

 

Náhodné seskupení rostlin (Toby Shorin o Autenticitě)

Existuje subkultura, která se přímo zabývá hledáním, konzumováním 
a performováním autenticity. Ti, co do ní spadají, se vyhýbají podobnosti 
s ostatními, aby se sami mohli cítit svým nejautentičtějším já. Dokonce se 
vyhýbají tomu být identifikování jako součásti této subkultury, protože taková 
identifikace by s sebou přinesla konotace kolektivní uniformity, jež by znamenala 
ztrátu individuality a podle nich i autentičnosti. Touto subkulturou jsou hipsteři 
a jejich vývoj popisuje Toby Shorin ve své eseji After Authenticity (2018)15.  
Od hudebních snobů se přesunuli k roli uvědomělého spotřebitele a dokazují,  

Více o tomto tématu:  
Vanessa FRIEDMAN, Elizabeth 
PATON, Jessica TESTA, 
„Everlane’s Promise of ‘Radical 
Transparency’ Unravels“, The New 
York Times, 26. července 2020, 
http://tiny.cc/Everlane-NYTimes 
(cit. 29. 7. 2020)

15 Toby SHORIN, „After 
Authenticity“, Subpixel Space, 
18. dubna 2018, https://subpixel.
space/entries/after-authenticity/ 
(cit. 29. 7. 2020).
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jak jsou naše konzumní volby propojené s budováním vlastní identity.  
Hodnoty jsou sice nehmotné, ale vždy jsou aktivně a často vědomě 
praktikovány. Hipsterova averze ke komoditám a procesům kulturního 
kapitalismu je pozorovatelná z jeho spotřebních voleb. Tričko koupené v sekáči 
je „autentičtější“, než jakékoliv nové značkové tričko. Poslouchání kapely, 
o které většinová společnost neslyšela do chvíle, kdy podepíše smlouvu 
s předním labelem, začne hrát na hlavních podiích a přizpůsobí svou hudbu 
mainstreamovému publiku. Shorin dodává, že rozmach autentické estetiky 
umožnil mainstreamu účastnit se na nejvíce viditelnému rituálu hipsterského 
chování – autentické spotřebě. Stovky restauračních podniků a značek 
najednou začalo prohlašovat svou účast v hnutí za lokální produkci, dědictví 
a „tradiční hodnoty“. Hodnotový systém založený na autentičnosti, subkulturní 
identity, estetika a specifická forma kapitalismu jsou vzájemně provázány. 

Očekáváme, že značky nejenže budou reflektovat naše hodnoty, ale že podle 
nich budou jednat. Důvěra už nemůže být založena na vizuální reprezentaci 
autenticity, ale jedině na důkazu opravdové práce. Myslet kriticky je pro tuto 
situaci stěžejní, jenže všechno, co víme o kritičnosti, je založeno na etice 
autenticity. Podle Shorina bychom měli koncept autenticity nechat za sebou 
a osvojit si jinou etiku a víru. Místo toho, abychom upadli zpět do spektra 
autenticity, bychom měli přijmout jiné hodnotící metody, které budou zaměřeny 
na konkrétní případy. Zavádět cílené, kontextové a empiricky měřitelné způsoby 
hodnocení dobrého a špatného. Značky a komodity je třeba posuzovat na 
základě konkrétních kulturních a ekonomických přínosů, které pro společnost 
představují. Lidé skrze značky spoluvytvářejí svou identitu stejně jako skrze 
náboženství, komunity a další významové systémy.
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Self-Design

Pokud věříte, že autenticita existuje, že značky nebo kapely mohou být 
autentické, pravděpodobně věříte, že existuje i vaše autentické já. 

Především v západních společnostech je kladen důraz na rozvíjení vlastního 
vnitřního, opravdového já. Na trhu práce i ve vzdělávání jsou fráze typu objevit 
svou vášeň nebo prodat osobní kvality prezentovány jako klíč k úspěchu. 
Femke de Vries v kapitole Designing the Inner instead of the Outer Self v knize 
Fashioning Value – Undressing Ornament (2018)16 popisuje, že většina pracovní 
síly je sice vysoce vzdělaná, ale soupeří o podobné odborné oblasti. Je nám 
řečeno, že právě naše vlastní osobnost je to, co nás odlišuje od ostatních, 
a může nám pomoci při ucházení se o práci. Rostoucí business sebezlepšování, 
sebelásky a péče o sebe sama – osobní koučové, self-help a self-improvement 
blogy a knihy rozvíjí psychologický svět jednotlivce otázkami typu: Kdo jsem? 
Jaký je můj talent? Jaká je moje vášeň? Co je mým životním cílem? Jde o pocit, 
že jsem jedinečná osobnost – motivace zaměřená na žít život pro sebe, dávat 
přednost hlubším emocím. 

Designování sebe skrze věci
Přešli jsme ze situace, ve které jsme navrhovali a kupovali materiální zboží 
do situace, ve které interagujeme se značkami, od kterých kupujeme zboží 
s emocionální hodnotou, abychom si koupili zážitky a pocity, které zlepší naše 
vnitřní já. Tato nová perspektiva ukazuje, že kupujeme hodnoty a významy, 
abychom designovali vlastní osobnost namísto toho, abychom ji pouze 
vyjadřovali navenek. V závěru knihy The System of Objects (1968)17 Baudrillard 
zdůrazňuje, že je spotřeba aktivním vztahem ne pouze k věcem, ale také ke 
společnosti a celému světu. Je to globální systematická aktivita, která stojí za 
celým kulturním systémem. George Simmel píše ve své eseji s názvem Fashion 
(1957)18 o tom, že v módě je napětí mezi vytvářením sociální identity (imitování 
ostatních) a vytvářením individuální identity (odlišování se od ostatních). 

Zygmunt Bauman v kapitole Starosti všedního dne v knize Myslet sociologicky 
(2000)19 rozebírá významy a důsledky konzumního chování. Tvrdí, že s koupí 
výrobku si zároveň kupujeme i jeho symbolický význam v podobě reprezentace 
nějakého určitého životního stylu. Různé životní styly potom rozdělují lidi do 
takzvaných neokmenů, do kterých můžou vstupovat a zase vystupovat na 
základě pouhé změny oblečení, redesignu bytu nebo trávení volného času  
na jiném místě. 

16 Femke DE VRIES, Fashioning 
Value — Undressing Ornament, 
Eindhoven: Onomatopee, 2018.

17 Jean BAUDRILLARD,  
The System of Objects,  
London: Verso Books, 2006,  
s. 199.

18 George SIMMEL, „Fashion“,  
The American Journal of 
Sociology, květen 1957, vol. 62, 
č. 6.

19 Zygmunt BAUMAN, „Starosti 
všedního dne“, in: Myslet 
sociologicky: Netradiční uvedení  
do sociologie, Praha: SLON, 2004,  
s. 179–196.
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„Zdá se, že můžeme volně přecházet od jedné osobní kvality k jiné, vybírat si, 
čím chceme být a co chceme dělat. Není síly, která by nás zadržela, žádný sen 
nevypadá nepřiměřeně, v rozporu s naším aktuálním či potenciálním sociálním 
postavením.“ Skrze oděv se člověk zároveň odívá do vrstev ornamentů, kterými 
sděluje určité hodnoty tím, že nosí konkrétní značku. Vyjadřuje svůj politický 
názor, sociální postavení, svoji osobnost a svou emocionální stránku.

Na každoroční akci Business of Fashion v listopadu 2018 Christopher 
Wylie ze společnosti Cambridge Analytica objasnil, jak bylo módní 
profilování (zaměření se na jednotlivce na základě značek oblečení, 
které nosí) klíčovým prvkem v budování celosvětově spojené krajní 
pravice Steva Bannona. Posluchačům předložil fakt, že značky jako 
Wrangler nebo L. L. Bean byly spojeny s konzervativními názory, 
zatímco značky jako například Kenzo byly spojeny s názory liberálními. 
Zároveň vysvětlil, jak je pro nastavení algoritmů užitečné vědět, 
které značky uživatelé preferují, aby poté zjistili, jak přemýšlejí a jaké 
mají názory na jiné problémy.20 Tato strategie použita společností 
Cambridge Analytica byla možná jen díky přístupu k datům padesáti 
milionům uživatelů Facebooku. 

Podle Baudrillarda (System of Objects, 1968)21 je celá společnost organizována 
kolem spotřeby a vystavování produktů, skrze které pak jednotlivci získávají 
prestiž, vlastní identitu a postavení. V tomto systému platí, že čím více jsou 
produkty (domy, auta, oblečení atd.) prestižnější, tím vyšší je postavení jednotlivce. 
Obliba modelů se tedy mění podle společenských okruhů. Bauman22 tyto modely 
nazývá DIY stavebnice identity – stačí si jeden vybrat, koupit jeho nezbytné 
doplňky (symboly) a nakonec ho prezentovat. Nosit pro skupinu charakteristické 
oblečení, poslouchat správnou hudbu, konzumovat určité jídlo a pití, večery trávit 
na konkrétních místech a v chování se držet určitých způsobů. Potřeby, pocity, 
kultura i znalosti jsou abstrahovány tak, aby bylo možné je prodat – všechny touhy, 
vášně i vztahy jsou tedy materializovány do symbolů a předmětů, které je možné 
koupit. Proto teď každý influencer nebo rapper vydává svůj merch.

20 Christopher WYLIE „Fashion 
Models and Cyber Warfare“, 
video, 44:35 min., YouTube, 
nahráno uživatelem The Business 
of Fashion 29. listopadu 2018, 
https://youtu.be/IE5ZvAj5tVI  
(cit. 1. 8. 2020).

Jakub Strach aka Nobodylisten  
v triku od Jana Černého 
pro McDonalds. 
Fotografie: 
@kubokrizo 

21 Jean BAUDRILLARD, The 
System of Objects, London:  
Verso Books, 2006.

22 Zygmunt BAUMAN, „Starosti 
všedního dne“, in: Myslet 
sociologicky: Netradiční uvedení do 
sociologie, Praha: SLON, 2004,  
s. 179–196.
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Boris Groys a Self-Design 23, 24

Otázka self-designu byla poprvé předložena počátkem 20. století, kdy Nietzsche 
diagnostikoval smrt Boha. Když byl bůh ještě naživu, byl design duše mnohem 
důležitější než design těla – to bylo vnímáno pouze jako schránka, která ji skrývá 
uvnitř. Modernismus nahradil design duše za design těla – kde kdysi bylo 
náboženství, zjevil se design. Najednou se oděv stal jedinou manifestací duše, 
spolu s každodenními věcmi, které člověka obklopují a prostory, které obývá. 
Díky tomu získal design etický rozměr, který do té doby postrádal. I Loos ve 
svých esejích považoval vědomě navržený vzhled člověka za vyjádření jeho 
etického postoje, a přímo požadoval sjednocení estetického s etickým – tato 
syntéza měla být docílena odstraněním ze života všeho, co bylo nápadně  
či příliš domněle umělecké. 

V současném světě na sebe musí každý brát etickou, estetickou a politickou 
zodpovědnost za svůj vlastní self-design. Ve společnosti, ve které design přejal 
funkci náboženství, se self-design stává vyznáním víry. Designováním sebe 
a prostředí kolem sebe je deklarována víra v určité hodnoty, chování či ideologie. 
V souladu s tímto vyznáním je člověk souzen společností. Problémem designu 
tedy není to, jak designuju svět venku, ale jak designuju sebe – tedy spíš to, 
jak se vyrovnávám s tím, jak svět designuje mě. Toto je dnes problém, který 
zahrnuje všechny, nejen politiky a celebrity. Každý je předmětem estetického 
hodnocení – každý na sebe bere estetickou zodpovědnost za svůj vzhled,  
svůj self-design. 

Christopher Wylie je zajímavý i díky svému osobnímu vývoji, respektive 
tím, jak se sám uváženě designuje a prezentuje skrze vlastní outfity. 
Sam Schube v souvislosti s ním píše ve svém článku pro GQ25 o nové 
vlně hackerského stylu. Pravděpodobně není náhodou, že si během 
napojení na Stevea Bannona dělal doktorát ve fashion-forecasting, 
tedy v předpovídání trendů. 

Každý druh designu, včetně self-designu, není způsobem, jak věci odhalovat, 
ale primárně je spíš zakrývat. Estetizace politiky je podobně považována za 

25 Sam SCHUBE, „Cambridge 
Analytica and the New Wave of 
Hacker Style“, GQ, 19. března 
2018, https://www.gq.com/story/
cambridge-analytica-and-the-new-
wave-of-hacker-style  
(cit. 1. 8. 2020).

Christopher Wylie 
Fotografie: 
© Justin Griffiths-Williams

23 Boris GROYS, „The Obligation 
to Self-Design“, e-flux, listopad 
2008, https://www.e-flux.com/
journal/00/68457/the-obligation-to-
self-design/ (cit. 29. 7. 2020).

24 Boris GROYS, „Self-Design and 
Aesthetic Responsibility“, e-flux, 
červen 2009, https://www.e-flux.
com/journal/07/61386/self-design-
and-aesthetic-responsibility/ (cit. 
29. 7. 2020).
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způsob nahrazující podstatu vzhledem, opravdové problémy povrchní tvorbou 
obrázků. Problémy designu jsou adekvátně adresovány jedině pokud je 
subjekt dotázán, jakým způsobem chce být manifestován, jakou formu si chce 
dát a jak se chce prezentovat ostatním. Design je interpretován jako zjevení 
všudypřítomného trhu, směnné hodnoty, komoditního fetišismu a společnosti 
spektáklu – jako vytváření seduktivních povrchů, za kterými se věci nejen 
stanou neviditelnými, ale úplně mizí. 

K-HOLE a Youthmode
Potřebu individuality a odlišnosti řešil ve svých reportech i kolektiv K-HOLE. Jejich 
reporty zabývající se reakcemi spotřebitelů na sociopolitické a enviromentální 
změny namísto sezónních barev byly prostředkem k rozpoznávání nového 
chování spotřebitelů a sil, které ho motivovaly. Prvotní snahou nebylo poznat 
tyto reakce a zneužít je k podnikatelskému účelu, ale odtajnit je spotřebitelům 
a představit strategie, které na ně byly aplikovány, aby je uměli sami rozpoznat 
a vyvinout si proti nim vlastní taktiky. Předpověď trendů pro ně nebyla viděním 
do budoucnosti, ale o identifikování kolektivních úzkostí z budoucnosti, které 
působí už v současnosti. Nahlíželi za oponu, snažili se pochopit logiku a intence 
korporátního chování.

Ve čtvrtém reportu s názvem Youth Mode: A Report on Freedom (2013)26 se 
zabývají právě snahou zapadnout versus snahou být odlišný – udržovat si 
jedinečné rozdíly relativní pro určité publikum. Podle nich internet a globalizace 
možnost být speciální překazil – stejně jednoduše jako se stane virálním video, 
se může stát virálním prakticky cokoliv. Generační branding způsobuje, že patřit 
ke své generaci se stává nevyhnutelnou skutečností – věk se na chvíli skryl do 
společenských očekávání. Nicméně jakmile se děti vrátí zpět do prázdných 
hnízd svých rodičů a odchod do důchodu mizí za obzorem, pouto mezi 
společenským očekáváním a věkem se začne vytrácet. Na rozlišování starých 
od mladých nám zůstává míra technologických schopností – i přesto, že i mámy 
jsou závislé na Candy Crush. Demografie je sice mrtvá, ale obchodníci už potichu 
vyvíjí další generaci. 

Vanda Janda pro McDonalds 
Fotografie: 
@vandajandaofficial 

26 Greg FONG – Sean MONAHAN 
– Emily SEGAL – Chris SHERRON 
– Dena YAGO, Youth Mode: 
A Report on Freedom, 2013, 
K-HOLE, http://khole.net/issues/
youth-mode/ (cit. 29. 7. 2020).
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Podle nich je mládí režim, způsob chování. Být v režimu mládí není o tom 
opakovaně prožívat své mladší já, je to o tom být mladě přítomný v jakémkoliv 
věku. Narozdíl od stárnutí, mládí není proces. Je to emancipace od nudy, 
od předpisů, od tradice. Je to naplnění potenciálu – schopnost být takovým 
člověkem, jakým chceme být. Je to svoboda zkoušet nové věci, svoboda dělat 
chyby. Být v režimu mládí nám dává svobodu radikálně sladit vztah s okolním 
světem, ona svoboda je ale zdánlivá.

Vlastní pojetí toho, jak kultura funguje, má i pojem Mass indie. Identity se 
vzájemně nevylučují – jsou vždy zralé pro nové kombinace. Mass indie mixuje 
podivnost s normálností, dokud se vzájemně nevybalancují. Džínová bunda přes 
večerní šaty, drahé volnočasové aktivity v industriálních prostorech. V tomto 
scénáři je zvládnutí rozdílů cestou k neutralizování hrozeb a získání statusu 
v rámci skupiny. Dostáváním tohoto způsobu do mainstreamu se odlišnost stane 
ještě vzácnější. Být přizpůsobiví je jediná možnost, která nás může osvobodit. 
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Ekonomika módy

„Když uvažujeme o svém jednání, často si myslíme, že je určujeme jen my 
sami – že jsme autonomní bytosti, které mají jak schopnost, tak možnost 
jednat podle cílů, které si stanovily. To ale předpokládá, že manipulujeme 
se svým prostředím. Co když ale naše prostředí manipuluje s námi, co když 
jsme produktem vzájemných interakcí a vlivu prostředí, v němž žijeme?“  
– Zygmunt Bauman (Myslet sociologicky)

Od motivace potřebou se společnost přeorientovala k motivaci touhou. Už ve 
20. letech minulého století přišel synovec Sigmunda Freuda Edward Bernays 
s myšlenkou manipulovat masy ke koupi nových věcí ještě předtím, než se ty 
původní zkazí nebo opotřebují – inspirován Freudovými myšlenkami zaměřil 
pozornost na naše nevědomí a iracionální myšlení. Tento přístup pojmenoval 
Public Relations – termín, který původně vyvstal z propagandy. Systém založen 
na touze se stal součástí konzumní společnosti a podporuje neustálé usilování 
o změnu. Do hry vstupuje marketing, který potřeby mění na touhy, jež je 
třeba splnit. Díky tomu se může zdánlivá potřeba vyvinout i tam, kde dříve 
neexistovala. Někdy ani nemusíme vědět, jakou potřebu má daný výrobek 
uspokojovat. Jindy nám je zase tvrzeno, že existují hrozby, které svými smysly 
nemůžeme vnímat.

Díky marketingovým strategiím máme pocit, že nové produkty přichází 
s řešením našich potřeb. Ve skutečnosti je to mu naopak. Nové produkty 
přichází s řešením problémů, které jsme předtím neměli (nebo o nich alespoň 
nevěděli), a někdo si musí dát práci, aby nás přesvědčil o nezbytnosti dané 
produkty vlastnit. Baudrillard místo strategie touhy mluví o strategii frustrace27, 
která nastane, jakmile naše potřeby nebudou uspokojeny. Získat něco většinou 
znamená koupit to. Musí v nás být vzbuzena taková touha, že se námi 
vynaložená oběť musí zdát jako zanedbatelná. Marketingoví experti, takzvaní 
markeťáci, už přišli s množstvím taktik, které naši oběť zdánlivě, ale opravdu 
jen zdánlivě, zmenšují – protože každá taková taktika musí být ve výsledku 
výhodná pro prodejce. Patří mezi ně slevové kupóny, možnost získat zboží 
zdarma, pokud např. nakoupíme za nějakou částku, časově omezené slevy, 
apod. Tyto taktiky úplně změnily způsob, jakým lidé nakupují a do procesu 
nákupu zavedli jednotku času, který se stává materiálem, se kterým marketing 
úspěšně nakládá. 

Reklama slouží k tomu, abychom zapomněli na realitu a vytvářeli si vlastní frustrace.

27 Jean BAUDRILLARD,  
The System of Objects,  
London: Verso Books, 2006,  
s. 146.
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Zážitková ekonomika
Edward Bernays byl jeden z prvních, kdo pochopil, že je výhodnější zaměřovat 
se na emoce spotřebitelů než snaha zapůsobit na jejich intelekt, a to mu 
umožnilo manipulovat s jejich iracionálními emocemi. Od té doby pozorujeme 
snahu uvádět nové produkty s pomocí dojmů a emocí namísto poukazování na 
jejich materialitu – „utrácení za zážitky“ se stalo standardní formou konzumu. 
Tento trend se objevil díky neoliberální fantazii neomezeného pohybu lidí, zboží 
a myšlenek po celém světě – využití emoce jako prostředku i cíle ukazuje, že 
emoce prodává emoci. Někdy jasně uvedeno na produktu, jindy bez přímého 
zásahu do jeho materiální stránky. B. Joseph Pine II a James H. Gilmore, 
autoři knihy The Experience Economy (1999)28, byli první, kdo takové chování 
označili termínem zážitková ekonomika. Tvrdí, že byznys musí organizovat 
zapamatovatelné události pro své zákazníky, které se pak samy o sobě stávají 
produktem. Hlavními ingrediencemi těchto zážitků jsou podle nich fantazie, 
emoce a zábava. Zatímco Bernays používal emoci k prodání produktu, 
z hlediska zážitkové ekonomiky se můžeme ptát, jestli jsou emoce nebo stav 
mysli samotným produktem nebo službou. 

Pro takové zážitky nemusíme chodit daleko. Stačí si připomenout například 
přehlídku Zuzany Kubíčkové Couture 2019 v Rudolfinu, do které byl zahrnut 
umělecký soubor Baletu Národního divadla; přehlídku ODIVI 0+, která obsahuje 
metaforu pohádky H. Ch. Andersena Císařovy nové šaty; a nebo Souvenir Shop 
Jana Černého, který skvěle navazuje na článek Femke de Vries29, ve kterém 
konstatuje, že se z oděvu stávají suvenýry, protože jsou navrhovány s tím,  
že mají reprezentovat pocit, fantazii nebo vzpomínku. 

Od ornamentu jako hmotné dekorace na povrchu jsme se přesunuli k vytváření 
symbolů a hodnot jako formy vyjádření se. Tyto hodnoty se odráží ve značkách 
a identitách designérů a jimi vykonstruovaných emocích, které mohou být 
pochopeny jedině skrze zážitek nebo vzpomínky na něj. Tato nová forma 

29 Femke DE VRIES, „Clothes 
Are Souvenirs“, KABK textile and 
fashion department graduation 
magazine, 2015.

Souvenir Shop Jana Černého 
Fotografie: 
Daniela Pilná 
@diligentmoments 
 

28 B. Joseph PINE II – James 
H. GILMORE, The Experience 
Economy, Boston: Harvard 
Business Review Press, 2011.
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ornamentu se stala vlastností, která získala moc nad praktickou a materiální 
hodnotou produktu, a dokonce může existovat nezávisle na nich a sama se 
stát produktem. Těmito hodnotami může být štěstí, zábava, ale taky kulturní 
symboly nebo prosazování aktuálních politických témat. Ožívají pomocí 
sociálních sítí, reklamy, časopisů, fyzických prostorů i samotných produktů. 
Někdy je dokážeme vyčíst jednoduše – třeba z triček s nápisem Corporate 
Magazines Still Suck A Lot z kolekce Vetements AW19, jindy jsou zahalené do 
tajemství a jsou součástí celé identity, které si daný designer či značka budují.

Současnou situaci můžeme nazvat obdobím totálního designu aka 
gesamtkunstwerku, jako ho popsal Hal Foster ve své knize Design and Crime: 
And Other Diatribes (2002)30 – navrhování prostředí včetně osoby, která v něm 
žije. Dohromady s tradičním doslovným ornamentem, symbolický ornament 
vytváří možnost přesouvat tento vzor z jednoho objektu na druhý, a vytvořit 
tak širokou škálu možností, jak si tyto hodnoty obléct. Je nám prezentována 
idea určitého životního stylu, která nabádá, že i život může být do jisté míry 
nadesignovaný a vymóděný. 

Těmto hodnotám zabaleným do příběhů se dnes říká branding. 

Jaký by byl efekt na spotřebitele, kdyby móda otevřeně nabízela určitý stav mysli?

Street Style  
MBPFW SS20  
Fotografie: 
@welinna
pro VOGUE CS 
 

30 Hal FOSTER, Design and Crime 
(And Other Diatribes), London: 
Verso Books, 2011.
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Autorství 

Móda je dnes, i díky internetu a sociálním sítím, ve své podstatě spjata více se 
symbolickou hodnotou než se samotným fyzičnem předmětů denní potřeby. 
[Módní] designéři nevymýšlí nové způsoby odívání, ani nové módní systémy. 
Operují s módními trendy, které mají tendenci se pravidelně opakovat, a ty 
potom s pompou sdílejí na sociálních sítích nebo jiných přehlídkách designu. 
Nesrozumitelnost a ohlížení se do historie jsou dvě strategie, které designéři 
přijímají, aby mohli stimulovat nekonečnou touhu po novosti. Emily Segal tuto 
nesrozumitelnost popisuje v rozhovoru pro Spike Art Magazine31 jako vybírání 
různých historických momentů a jejich následné smíchání. Pokud se trendy, 
přístupy a názory neustále vracejí, jak vnímá módní systém autorství? 

Následující věty jsou výňatky z ateliérových koncepcí ateliérů zabývající se 
módou a designem v ČR a z citátů módních kritiků, které pronesli v rámci 
koronavirového speciálu Vogue Verdict od české mutace světově uznávaného 
módního magazínu. 

„(…) V současné době pod vedením M.A. Pavla Ivančice je kladen důraz 
především na podporu rozvoje studentů jako komplexních profesionálních  
osobností se silnou individuální návrhářskou identitou.“  
(Ateliér Módní tvorby, UMPRUM)

„It’s a big pity, don’t want to be something that has been already there.“

„(…) Tato hlavní cesta, koncentrace na vyvíjení kreativního myšlení by měla mít 
v podobě konečné formy podobu jedinečné kreace, která předchozí druh oděvu, 
obuvi, doplňku překročí k formě volného umění. Svobodomyslnost a hledačství  
je zaměřena na objevování vlastních zdrojů s důrazem na osobnost studenta. (…)“ 
(Design oděvu a obuvi, UMPRUM)

„Sometimes I feel like I have deja-vu.“

„(…) Ateliér Design oděvu je dynamicky se rozvíjející ateliér, který ve svých  
studentech podporuje individuální vyjádření jejich kreativity prostřednictvím 
módy. (…)“ (Ateliér designu oděvu, ADO Zlín)

31 Alexander SCRIMGEOUR, „Talk: 
“Knowing The Now” with Emily 
Segal and Alessandro Bava“, Spike 
Art Magazine, jaro 2018, https://
www.spikeartmagazine.com/
articles/talk-knowing-now-emily-
segal-and-alessandro-bava   
(cit. 29. 7. 2020). 
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„There’s nothing unique about this.“ 

„Výuka této specializace rozvíjí individualitu a umělecký talent studenta v oblasti 
návrhářské tvorby oděvu. (…)“ (Fashion design, FDU ZČU)

Napříč celým procesem, od vzdělávacích institucí po validující subjekty, je 
patrná lačnost po hyper-individualitě – motivací k práci je mimo jiné i snaha 
o dosažení absolutní originality. Vznikají iniciativy jako Diet Prada, které se 
vymezují proti všem typům (vizuálního) kopírování. Od začátku své existence 
se čím dál více ponořují do politiky a stávají se whistleblowers všeho, co je 
podle nich na módním systému špatně. Abyste se mohli stát součástí módní 
elity, předpokládá se výborná znalost všech důležitých jmen módních vizionářů 
a jejich práce. Can you spell Gabbana? 

Smrt autora
Roland Barthes se ve své eseji Smrt autora (1967)32 vymezuje proti tradiční 
koncepci třídění literatury, která je založena právě na autorech – po otázce Co 
tím chtěl autor říci? následuje analýza autorova života a jeho kontextu, která 
dohromady s textem určí význam, „jako by přes víceméně průhlednou alegorii 
fikce šlo o hlas jedné a téže osoby: autora, který se svěřuje.“ Tato koncepce 
třídění se skvěle hodí kritice, pro kterou je hledání autora hlavním cílem. 
Podle něj by měl větší prostor dostat právě čtenář, kterým se klasická kritika 
nezabývá. Revoluční literatura by podle něj byla taková, která by se vzdala 
konečného smyslu, a tím uvolnila potenciální následnou aktivitu. Zrození 
takového čtenáře, jak Barthes píše, by muselo být zaplaceno symbolickou 
smrtí Autora. 

„Pokud vědec objeví paradigma, může mu propůjčit své jméno, ale 
nikdy si na něj nemůže nárokovat autorství. Pokud astronom objeví 
novou hvězdu, může ji pojmenovat, ale nepatří mu.“ 

Fotografie: 
© LOT2046

32 Roland BARTHES, „Smrt 
autora“, Aluze: časopis pro 
literaturu, filosofii a jiné, 2006,  
roč. 10, č. 3.



32

Co je to autor?
Michel Foucault uvádí svou esej Co je to autor? (1969)33 na něj zaměřenou 
kritikou, která se týkala toho, že nesprávně popsal nebo příliš zjednodušil práci 
různých autorů. I když přiznává, že tyto námitky byly oprávněné, zdůrazňuje, 
že jeho záměrem nebyla interpretace těchto prací. Chtěl najít pravidla, která by 
formovala koncepty a teoretické vztahy v jejich dílech. Tvrdí, že se spojení mezi 
autorem a textem změnilo. Existuje řada autorských funkcí, které formují způsob, 
jakým čtenáři přistupují k textu. Tyto přetrvávající funkce jsou historicky určenými 
a kulturně specifickými kategoriemi. Podle něj je funkcí autora charakterizovat 
existenci, cirkulaci a fungování určitých diskurzů ve společnosti. Tato funkce 
a její důsledky by neměly být zavrženy, ale měly by být zrevidovány. Neměli 
bychom zkoumat pouze expresivní hodnotu a formální změny diskurzů, ale měli 
bychom se zaměřit na jejich existence a odlišnosti v různých kulturách, způsoby 
cirkulace, hodnocení nebo přivlastňování. Abychom mohli analyzovat variabilní 
funkce diskurzu, musíme se zbavit tvůrčí role. 

To znamená přestat klást otázky typu: 

Kdo je opravdový autor? 
Můžeme dokázat jeho autenticitu a originalitu? 
Co o svém nejhlubším já prozradil? 

A namísto toho se ptát:  

Jaké jsou druhy existence tohoto diskurzu?
Odkud pochází tento diskurz, jak se šíří, kdo jej ovládá? 
Jaká místa jsou v něm vyhrazena pro možné subjekty?
Kdo může splňovat tyto možné funkce subjektu?

Designér jako autor
Michael Rock se ve své eseji Designér jako autor (1996)34 zabývá otázkou 
autorství přímo v kontextu designu – definuje možné druhy a rozdíly mezi 
nimi. Designér jako autor textů; designér jako aktivista; designér, který 
využívá design k manifestaci svých názorů a postojů nebo designér jako 
tvůrce rozsáhlých projektů, ve kterých sestavuje velké množství materiálu do 
smysluplných celků. Problém v otázce autorství vidí třeba v tom, že většina 
výstupů je výsledkem spolupráce, ať už v rámci zakázky s klientem, v rámci 
studia a pravděpodobně i v rámci internetu. Pokládá otázku: „Co je tedy teorie 
designu, když ne série kritického povyšování a ponižování našeho názoru na styl, 
smysl a význam?“ Poukazuje na trend designérů odmítajících roli služebníka ve 
prospěch vytváření image designéra jako geniálního tvůrce, který svému dílu 
přisuzuje (symbolickou) mýtickou hodnotu. Tento jev lze chápat jako projev 
potřeby vyššího smyslu designérské práce, touze po legitimitě a moci. Stejně 
jako v případě literatury, přenesením autority na autora se potlačí potenciální 
následná aktivita. Primárním zájmem by nemělo být kdo je autorem, ale raději 
co udělal, jak to udělal a proč.

33 Michel FOUCAULT, „Co je 
to autor?“, in: Diskurs, autor, 
genealogie, Praha: Nakladatelství 
Svoboda, 1994, s. 41-75.

34 Michael ROCK, „Designér jako 
autor“, Designreader, 2014, https://
designreader.org/michael-rock-
designer-jako-autor-1996/  
(cit. 29. 7. 2020).
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Virgil Virgil Virgil

Zajímavým příkladem v souboji o autorství je Virgil Abloh, současný kreativní 
ředitel Louis Vuitton Menswear a zakladatel a CEO značky Off-White. Ten si 
nárokuje práva na použití uvozovek a červených stahovacích pásků. Řízení 
bylo zatím zamítnuto, protože vlastnost této pásky byla posouzena jako funkční 
a funkční prvky nelze chránit ochrannou známkou. V rozhovoru Thoma Berttridge 
pro internetový magazín 032c s názvem Duchamp is my lawyer 35 mluvil Abloh 
ještě trochu jinak:

TH: Svou značku jsi popsal jako „open source“. Co to znamená?

VA: To, co dělám, má v sobě zabudované pokyny, aby se [kids] koukli 
na ten kousek oblečení a řekli si: „Hej, to můžu udělat taky.“ A to platí 
pro vše od sítotiskového Ralph Lauren trika po předvádění třiceti pěti 
looků v UNESCO budově v Paříži. Myslím, že skateboarding je pro to 
nejlepší analogií. Někdo udělá trik, který předtím ještě nikdo neviděl, 
ale v tu chvíli, kdy ho nahraje na Youtube, ho může udělat dalších 
deset lidí. To je open-source a já to beru. 

Gulášek
Mám pocit, že zaměření na autorství a originalitu už od počátku studia 
zabraňuje komplexnějšímu kritickému pohledu na obor. Studenti jsou vedeni 
k individualistickému přístupu – najít si svůj osobitý rukopis spojený s jejich 
autentickou osobností a tento gulášek potom zmonetizovat za použití stejných 
nástrojů a ve stejném systému, jako všechny velké korporátní subjekty, 
zatímco jim unikají podstatné okolnosti. Pod nálepkami buzzwords jako např. 
udržitelnost, které často nemají přesnou definici, propagují své produkty, které 
mají měnit svět, nebo přinejmenším naše chování a návyky. Příkladem takového 
produktu je například Frusack, pytlík z kukuřičné celulózy, jehož záměrem je 
nahradit klasické igelitové sáčky. V článku na webu Czechdesign s názvem 
„Zelené inovace. Pět českých eko-vynálezů, které hýbou světem“ 36 se můžeme 
dočíst, že úspěch firmy autorka článku Iveta Křížová posuzuje podle expanze 
výrobku do světa, potažmo do Amazonu. Jaký smysl má v tomto případě 
expanze do světa, spojení s Amazonem nebo ochrana know-how? To jsou 
otázky, kterými bychom se měli zabývat namísto pátrání po originálech, které  
ten nebo onen designer vykradl. 

Je v době, kdy mají všichni možnost téměř cokoliv vidět a dohledat na internetu, v době, 
kdy z něj většina designérů čerpá inspiraci, ještě možné být absolutně originální? 

35 Thom BETTRIDGE, „Virgil Abloh: 
Duchamp is my Lawyer“, 032c, 26. 
března 2018, https://032c.com/
duchamp-is-my-lawyer-virgil-abloh 
(cit. 1. 8. 2020)

36 Iveta KŘÍŽOVÁ, „Zelené 
inovace. Pět českých eko-
vynálezů, které hýbou světem“, 
CZECHDESIGN, 9. května 2019, 
https://www.czechdesign.cz/
temata-a-rubriky/zelene-inovace-
pet-ceskych-eko-vynalezu-ktere-
hybou-svetem (cit. 1. 8. 2020)
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K. P. Liessmann Vibes

„Vědění a vzdělání už nejsou cílem, nýbrž prostředkem, který nevyžaduje 
žádné další reflexe, pokud se dá obhájit jen jako prostředek pro 
prosperující trhy, kvalifikace pro pracovní místo, mobilitu služeb, růst 
hospodářství. Už ne vzdělanec, a už vůbec ne moudrý člověk, není ve 
společnosti vědění myslitelný jako cíl permanentně vyžadované vědecké 
soutěže, nýbrž je to jen mozek, který rozpozná industriální možnosti 
aplikace komplexního výzkumu rychleji než konkurence v Shanghai.“  
– K. P. Liessmann

Tento citát K. P. Liessmanna z jeho knihy Teorie nevzdělanosti (2009)37 zaznívá 
v dokumentu Ivo Bystřičana s názvem Otevřená pevnost (2019)38, který byl 
vytvořený při příležitosti stoletého výročí Masarykovy univerzity. Dokument 
nastiňuje, jaké postavení zaujímají dnešní univerzity – do jaké míry se svým 
fungováním přibližují korporátu, do jaké míry jsou svobodné. 

Pokud bychom se zaměřili konkrétně na vzdělávání v oblasti designu, situace 
by nebyla tolik odlišná. Většina škol se ze svých studentů snaží vytrénovat  
flexibilní součástky pracovního trhu, kteří budou schopné zaplňovat prázdná 
místa. Prostřednictvím simulovaných i reálných zakázek, o které studenti 
často soutěží mezi sebou, se snaží simulovat atmosféru „reálného světa“ – 
úkolem studenta je pochopit, jak aktuální trh funguje a podle toho se neustále 
přizpůsobovat. Protože hlavními kritérii jsou obvykle ta ekonomická, zdá se, 
že cesta ven je v nedohlednu. Kvalita školy se totiž hodnotí podle umístění 
v soutěžích, účastí na mezinárodních přehlídkách nebo množství obdržených 
grantů. Jistě, příprava na „reálný svět“ je důležitá, ale je nutné, abychom byli 
vzděláni k přemýšlení pouze jedním směrem? Potkávám se až s příliš mnoho 
studenty, které jejich obory nebaví, ale i přesto setrvávají v těchto rozjetých 
vlacích, na jejichž koncích vypracují diplomové práce na témata, která před nimi 
odevzdalo několik desítek jiných studentů, aby na konci měli alespoň tu jednu 
jistotu – akademický titul. 

Jaké jsou motivace pro studium vysoké školy?
Lze vytvořit alternativu současnému vzdělávání? Pokud ano, jak by měla vypadat?
Může člověk, který je součástí univerzity svobodně bádat, pokud musí už v žádostech 
o granty předpokládat výsledky své práce a určit způsoby jejich následné prezentace? 
Je ceněna spíše kvalita nebo kvantita? 

Liessmann svou úvahu o nevzdělanosti završuje přemýšlením nad zdánlivou 
svobodou – namísto společnosti vědění totiž spíše míříme ke společnosti 
kontroly. Až příliš mnohokrát narážíme na frázi Jiná možnost není a zvítězí 
přizpůsobivost. „Ve jménu svobody se vyhlašuje nemožnost svobody.“  

37 Konrad Paul LIESSMAN, Teorie 
nevzdělanosti, Praha: Academia, 
2009.

38 Ivo BYSTŘIČAN, Otevřená 
pevnost, dokumentární film,  
52 min, 2019.
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Liesmann tvrdí, že připisováním nejvyšší důležitosti ekonomickým kritériím ve 
skutečnosti způsobujeme omezení kritického myšlení, z jehož podstaty bychom 
byli schopni rozpoznat domnělé jistoty doby. I přesto, že doba, věda i technologie 
jdou dopředu rychleji než kdy dřív, my zůstáváme oběťmi nevzdělanosti. 
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Working Out The Way Out

“The job of the advanced consumer is managing anxiety, period.”

„V dobách slabého individualismu naši předkové dávali najevo svou 
originalitu oděvem. Stali jsme se daleko jemnějšími. Svou osobnost 
již nevystavujeme na odiv; skrýváme ji pod společnou maskou 
moderního oděvu!“ 

Na začátku textu jsem psala, že se designéři nesnaží navrhovat nové módní 
systémy a namísto toho operují s hodnotami jako s trendy, které s pomocí 
ornamentu komponují do oděvu. Myslím, že je důležité zdůraznit, že my jako 
zákazníci / uživatelé si tyto hodnoty kupujeme spolu s produktem. Tendence 
přikládat oděvu důležitou roli ve vytváření a manifestování vlastní identity v rámci 
rodiny, školy, práce nebo celé společnosti se navíc umocnil sociálními sítěmi. 
Jia Tolentino ve své knize Trick Mirror: Reflections on Self-Delusion (2019)39 
dokonce tvrdí, že pouhá existence v digitálním prostoru nestačí – na svou 
existenci musíme neustále upozorňovat. Důvodem takového upozorňování je 
snaha ukázat se v nejlepším světle, doslova i obrazně. 

Stejně jako nemůže existovat apolitické chování (protože být apolitický je taky 
politické rozhodnutí), neexistuje ani nic, co by bylo bez hodnot. Sice si můžeme 
říct, že nám je jedno, co budeme kupovat, ale peníze, co do daných produktů 
dáme, můžou jít různými směry (např. lokálnímu výrobci versus společnosti, 
která se chová neeticky ke svým zaměstnancům). Být exponovaným uživatelem 
sociálních sítí tedy není vůbec jednoduchá úloha, respektive není jednoduchá 
úloha dnes někoho nerozzlobit, nepohoršit a nediskriminovat. Prozatímním 
vyvrcholením těchto tendencí je cancel culture. Tolentino40 dodává, že kvůli 
hashtagu, retweetu a srdíčkám je solidarita čím dál více propojená s viditelností, 
identitou a sebe-propagací. Ukazuje nám to, že mainstreamová gesta solidarity 
jsou čistě performativní, stejně jako virální příspěvky nebo rámečky s tématikou 
aktuálního problému kolem profilových fotek. Skutečné mechanismy, skrze 
které je docíleno politické solidarity, existují pouze na okraji. Pokud to nebylo  
na sociálních sítích, nestalo se to. 

There’s no such thing as normal
Jistou útěchu nabízí K-HOLE ve svém reportu #4 YOUTHMODE (2013)41,  
ve kterém zavádí pojem normcore – přesná a jasná definice slova zatím 
neexistuje (problém dosavadních pokusů o definici rozebírá Rory Rowan  
ve své eseji SO NOW!: On Normcore42). Někdo ho chápe jako trend, někdo  
jako antimódní hnutí, subkulturu a někdo jiný jako vtip. 

K-HOLE, Brand Anxiety Matrix

Adolf Loos, Ornament a Zločin

39 Jia TOLENTINO, „The I in 
the Internet“, in: Trick Mirror: 
Reflections on Self-Delusion,  
New York: Penguin Random  
House LLC., 2019.

40 Tamtéž. 

41 Greg FONG – Sean MONAHAN 
– Emily SEGAL – Chris SHERRON 
– Dena YAGO, „Youthmode: 
A Report on Freedom, 2013, 
K-HOLE“, http://khole.net/issues/
youth-mode/ (cit. 29. 7. 2020).

42 Rory ROWAN, „SO NOW!: 
On Normcore“, e-flux, říjen 
2014, https://www.e-flux.com/
journal/58/61168/so-now-on-
normcore/ (cit. 29. 7. 2020).
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Nejlépe hodnocená definice na urbandictionary zní:

„Dekonstruování módy nošením záměrně prázdného, nudného oděvu. 
Začal jako post-ironický anti-módní trend vytvořený hipstery jako 
pokus o odtržení od subkulturní módy, která se postupně stávala 
populárnější a čím dál víc komerční. Je charakterizován neforemnými 
džínovými bundami, velkými mikinami a kšiltovkami z obchodů se 
suvenýry. Cokoliv, co by se potenciálně mohlo objevit u Calvina Kleina 
od roku 1998. Cokoliv, co byste nosili v den, kdy máte všechno ostatní 
v pračce.“ – @topangarang, 31. března 2014

Myslím, že původní myšlenka pojmu normcore šla ještě trochu dál. Normcore má 
být reakcí na Mass indie, které charakterizuje neúnavná snaha odlišovat se.  
„Bylo nebylo, jednou se lidé rodili do komunit a museli hledat svou individualitu. 
Dnes se lidé rodí jako individua a musí hledat své komunity.“ Namísto soustředění 
se na sebe-odlišení je založený na záměrném upřednostňování jednoty 
(stejnosti) za účelem hledání příležitostí k vytváření vztahů. Není o exkluzivitě, 
ale o přizpůsobivosti – o adaptování se do specifických norem různých 
kontextů. V úvodu je charakterizován několika vlastnostmi: typický pro danou 
situaci, nedeterministický, přizpůsobivý, lhostejný vůči autenticitě, vyzdvihuje 
empatii před tolerancí.

„Normcore ví, že volby vašich zákazníků nejsou irelevantní, jsou pouze 
dočasné. Lidé jsou nekonzistentní a dělají kompromisy. Dělat jedno 
rozhodnutí dnes a zítra jej vyvracet jiným protichůdným z vás nedělá 
pokrytce. Dělá vás jen komplexními. Spotřeba nikdy nebyla příležitostí 
pro absolutní sebe-aktualizaci.“

„Jednou byla individualita cestou ke svobodě – cestou k určování 
vlastních podmínek k tomu jak žít vlastní život. Tyto podmínky jsou ale 
stále víc specifické, až nás nakonec zanechávají izolovanými. Normcore 
hledá svobodu, která přichází s neexkluzivitou. Nachází osvobození 
v tom nebýt ničím speciální. Uvědomuje si, že přizpůsobivost vede 
k tomu někam jednou patřit.“ 

Normcore je cesta ke klidnějšímu životu.

Fotografie: 
© Eric Chakeen  
(SSENSE)
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2046
Klidnější život by, alespoň podle mě, měl znamenat méně rozhodování a méně 
hledání. Pokud chci, můžu nechat určovat Spotify, co budu poslouchat, na 
základě sesbíraných dat. Představte si Spotify, ale namísto hudby dosaďte 
oblečení, základní kosmetiku a další self-care produkty. To je pre-pandemic 
LOT2046 – předplatitelská platforma, která tyto produkty vyvíjí, navrhuje a před 
pandemii i měsíčně distribuovala. Konceptuální business experiment a zároveň 
studie návyků, produkce a toho, co znamená konzumovat. 

Osobně jsem se ještě nestala uživatelem. Možná proto, že na to nejsem úplně 
připravená, možná proto, že mi zatím nepřijde úplně dotažený co se týče produktů 
pro ženy, možná proto, že mi ani Spotify výběr nevybírá, co bych doopravdy chtěla 
poslouchat. Tento text je výsledkem zprostředkovaných zkušeností.

19. Only trust those who make things you love

Aby se mi lépe popisovalo, jak LOT chápu, popíšu dva potenciální uživatele. 
Prvním z nich je časově vytížený člověk, pro kterého je LOT praktickou službou, 
která mu měsíc co měsíc dodává utilitární, vzhledově neutrální produkty bez 
zbytečného brandingu, nad jejíchž výběrem a nákupem by jinak musel trávit 
hodiny svého času. Tyto produkty jsou navrhovány tak, aby spolu fungovaly 
navzájem. Být uživatelem LOTu je pro něj rozhodnutí žádná rozhodnutí nedělat. 
Součástí systému je uživatelské rozhraní, ve kterém sice několik rozhodnutí 
udělá, všechny ale s ohledem na to, jak si LOT přizpůsobit svým vlastním 
potřebám. Vysoké ponožky v zimě, neviditelné ponožky v létě. Čím déle je 
člověk uživatelem, tím víc ho LOT zná a přizpůsobuje se. 

28. Remind yourself daily: you and everyone you know will die

Druhým typovým uživatelem LOTu je člověk, který hledá něco více. Chce mít 
pocit, že někam patří, omezit bullshit, či na chvíli opustit společnost. LOT 
nabízí způsob, jak se lépe spojit sám se sebou, ale zároveň s komunitou.  
Kyle Chayka v článku pro SSENSE 43 popisuje LOT jako způsob chápání toho, 
že váš život jednoho dne skončí, že nejste důležití, že všechna značková trička, 
která si koupíte, se rozpadnou v prach, stejně jako vaše tělo. Není to něco, 
čemu chcete pořád věřit, ale je to způsob, jak přehodnotit vlastní definici sebe 
sama a to, co každý den okupujete. „Žijeme v době rozptýlení – prostě jedno 
odstraňte.“ Vést k sebepoznání a vytváření vztahů je to, co upevňuje komunitu, 
ne rádoby chytré tweety marketingového specialisty. 

14. Tell the truth (bullshit never works long term)

Pre-pandemic LOT se podle mě příliš nelišil od způsobu navrhování a produkce 
(v továrnách v Shenzhenu) od velkých značek jako je Nike. Nike nevlastní žádné 
výrobní stroje, společnost pouze navrhuje obuv a v jistém smyslu i filosofii 
určitých produktů. Pro Nike je produkt nástrojem, ne cílem. Cílem je vytváření, 
prezentování a prodávání Nike zážitku a identity. Rozdíl vnímám v tom, že LOT 
nemá žádnou reklamní kampaň, žádného kreativního ředitele, ani správní radu 
a záměrně směřuje do neznáma. Vypadá to, že pokud jste členem komunity, můžete 
ovlivňovat, čím LOT je a bude. Díky tomu například přešel z plastových obalů 
k recyklovaným papírovým, a nový post-pandemic LOT dokonce plánuje lokální 
výrobu. Snaží se redefinovat / dekonstruovat módu jako ukazatel identity – první 

43 Kyle CHAYKA, „Engineering 
The End of Fashion“, SSENSE, 
25. července 2017, https://www.
ssense.com/en-us/editorial/
fashion/engineering-the-end-of-
fashion (cit. 29. 7. 2020).
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z bodů Code of Practice44 je “Wear the uniform”. Více o plánování budoucnosti, 
jednotlivých součástech LOTu, modulech a filosofii na Youtube kanále, kde LOT 
v současnosti denně streamuje.

3. Build stories and languages, not things.

Fotografie: 
© LOT2046

44 https://www.lot2046.
com/#code-of-practice
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What’s Next

Do této chvíle jsem se módou zabývala především z pohledu spotřebitele,  
jednoduše proto, že tuto roli dennodenně zastávám a můžu se tak do ní 
lépe vžít a snažit se ji ovlivnit. Do budoucna bych se chtěla na taktiky, které 
jsou na nás jako na konzumenty používány, zaměřit více konkrétně a pokusit 
se je definovat. V tomto kontextu mě zajímá třeba čtení pravidelných zpráv 
agentur, které se zaměřují na předpovědi trendů, jakou je například agentura 
WGSN. V její nejnovější zprávě Future Consumer 2022 45 definují kromě tří typů 
budoucích spotřebitelů také čtyři hlavní spotřebitelské sentimenty, mezi které 
patří strach, desynchronizovaná společnost, odhodlanost ke spravedlnosti 
a radikální optimismus. Tyto sentimenty budou značkami analyzovány, aby 
mohly být implementovány do produktů a strategií, resp. monetizovány.

Are Brands Your Friends?
S tím souvisí i detailnější zaměření na sociální sítě, které jsou hlavním prostředkem 
komunikace mezi spotřebitelem a značkou. Nelze opominout ani vzestup 
influencerů, kteří ovlivňují nejen myšlení svých sledovatelů, ale přímo jejich chování. 
V jistém smyslu se dá mluvit o demokratizaci módy – lidé se mohou stát značkami 
a značky se mohou stát lidmi, nebo se tak alespoň chovat – ptát se na náš názor, 
sdílet s námi svůj život a vyprávět nám příběhy, téměř jako by byli našimi přáteli. 
Sociální sítě otevřely cestu k vytváření komunit kolem značek, které jsou podle 
autorů článku Brand Community (Albert M. Muniz, Jr., Thomas C. O’Guinn, 
200146 ) založeny na stejných aspektech jako komunity v nedigitálním světě – 
na sdíleném vědomí, morální odpovědnosti a rituálech. Podle autorů je ale 
důležité poznamenat, že tyto vlastnosti jsou umístěny do komerčního a masově 
zprostředkovaného prostředí, a mají samozřejmě vliv na výsledném odkazu 
dané značky. Nicméně, cílem značky už není pouhý prodej produktů jako 
takových, ale celého životního stylu a názoru, který je doprovází. 

Corporate Responsibility Expert Wanted
Nedávné protesty proti rasismu po celém světě vyvolaly diskuze ohledně 
hluboce zakořeněného rasismu a nespravedlnosti i ve světě módním. Značky se 
tak dostaly pod ještě přísnější dohled uživatelů, kteří se nyní nebojí nenechat nit 
suchou. Jedním z aktuálně žádaných povolání pro módní byznys podle platformy 
Business of Fashion47 je i expert na korporátní odpovědnost, který by měl mít 
hluboké znalosti módního průmyslu, a zároveň odborné znalosti v sociálních,  
enviromentálních a jiných problémech s ohledem na specifické sociální 
a kulturní souvislosti. V kontextu digitálního světa je tohle téma důležité i z toho 

47 Daphne MILNER, „Fashion 
Jobs That Are in Demand 
Now“, Business of Fashion, 
21. července 2020, https://www.
businessoffashion.com/articles/
intelligence/fashion-jobs-future-
coronavirus-pandemic-digital-
virtual-design-sustainability  
(cit. 29. 7. 2020)

45 Andrea BELL, „Future Consumer 
2022“, WGSN, květen 2020.

46 Albert M. MUNIZ – Jr., Thomas 
C. O’GUINN, „Brand Community“, 
Journal of Consumer Research, 
vol. 27, březen 2001, č. 4, 
s. 412–432.
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důvodu, že přední sociální sítě vidí hodnotu v emotivních reakcích, které často 
vychází z hněvu, a ty se k nám pak díky algoritmům dostávají nejčastěji. 
Kvůli této efektivní polarizaci je téměř nemožné poznat lidi na druhé straně 
a automaticky je bereme jako ty zlé. 

Ekonomika pozornosti
Potvrzování vlastní existence na sociálních sítích už jsem trochu načala zmínkou 
o knize Trick Mirror: Reflections on Self-Delusion (2019)48, kterou napsala Jia  
Tolentino. Cancel Culture z toho dělá téměř povinnost, tedy alespoň pokud 
nechcete být jedním z těch, co jsou #cancelled. Jenny Odell, autorka bestselleru  
How to Do Nothing: Resisting the Attention Economy (2019)49 se ve své knize 
zabývá tím, jak se vymanit z technologií, které jsou navrhovány tak, aby byly 
návykové a monetizovaly naše chování. Její vlastní strategií je přesměrování 
pozornosti na okolní přírodu, v jejím případě na pozorování ptáků. I přesto se 
ale někdy přistihne u myšlenky, zda-li ještě vůbec sleduje ptáky, nebo už jen 
naplňuje svou vlastní značku. 

Oděv v digitálním světě
Vlivem sociálních sítí už oděv nemusí být nositelný, stačí, aby se dal sdílet a měl 
virální potenciál. Femke de Vries ve své knize Fashioning Value — Undressing  
Ornament (2015)50 přirovnává takový oděv k rekvizitám – ty nemají často 
žádnou jinou funkci kromě zaplnění divadelního pódia, filmového záběru nebo 
fotografie. Virgil Abloh v rozhovoru pro 032c magazine prohlásil, že jeho značka 
byla vytvořena na základě Instagramu, ne stránek časopisu Vogue51. Takový 
objekt nemusí ani správně fungovat, stačí aby vypadal dobře a přesvědčivě. Ani 
možnost koupit si virtuální oblečení, tedy takové, které vlastníte pouze digitálně, 
už není jen záležitostí sci-fi literatury. 

48 Jia TOLENTINO, Trick Mirror: 
Reflections on Self-Delusion,  
New York: Penguin Random  
House LLC., 2019.

49 Jenny ODELL, How to Do 
Nothing: Resisting the Attention 
Economy, Melville House, 2019.

50 Femke DE VRIES, Fashioning 
Value — Undressing Ornament, 
Eindhoven: Onomatopee, 2018.

51 Thom BETTRIDGE, „Virgil Abloh: 
Duchamp is my Lawyer“, 032c,  
26. března 2018, https://032c.com/
duchamp-is-my-lawyer-virgil-abloh 
(cit. 1. 8. 2020)
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