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Abstrakt  

Tato závěrečná práce je zpracovaná na téma haute couture, což je móda nejvyšší kvality, jaká na 

trhu existuje. Práce popisuje vznik samotné haute couture a představí nejvýznamnější tvůrce 

francouzské módy jako je Coco Chanel nebo Christian Dior. Dále práce pojednává o současném 

stavu haute couture. Poslední část je založena na mém dotazníku, který měl zjistit, jaké mají lidé 

povědomí o samotné haute couture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé 

Ce travail final traite le thème haute couture, ce qui est la mode de la plus haute qualité qui existe. 

Le travail décrit la naissance de la haute couture et présente les créateurs les plus importants de la 

mode française (Coco Chanel et Christian Dior). Le travail concerne en même temps l´état actuel 

de la haute couture. La dernière partie est basée sur mon questionnaire, dont des questions 

tiennent sur haute couture. 
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ÚVOD 

Pro závěrečnou práci jsem si vybrala téma  haute couture z důvodu pochopení, co samotný 

pojem znamená a jaké módní domy se řadí pod tento název.  

Celý text bude rozdělen do tří hlavních částí. Nejprve se budu zabývat pojmem haute 

couture. V této části se budu věnovat vysvětlení pojmu haute couture, jeho původu a objasním 

pojem Chambre Syndicale de la Haute Couture. V rámci této části práce bude zařazena i kapitola, 

která se bude zabývat zakladatelem haute couture a jeho životem.  

Ve druhé kapitole zmiňuji vůdčí osobnosti francouzské haute couture Coco Chanel a 

Christiana Diora. Proč jsem si vybrala zrovna tyto návrháře? Uvedená jména patří podle mého 

názoru k těm nejlepším, nejznámějším a pro mě nejzajímavějším. 

Další kapitola této práce bude spočívat v rozboru současného stavu haute couture a krátce 

představím české návrháře tvořící haute couture.  

V další části mé práce budu zkoumat, jestli mají lidé povědomí o haute couture. V anketě 

mně také zajímalo, které město v dnešní době nese název „hlavní město módy“. Z odpovědí 

oslovených lidí vyvodím závěr. 

Zpracováním této práce bych chtěla získat nové a užitečné informace a také rozšířit 

povědomí o vysoké krejčovině i lidem, jako jsme my. 
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1  HAUTE COUTURE 

Název haute couture znamená v překladu doslova „vysoké krejčovství“ a je ve společnosti 

považováno za nejvyšší stupeň tvoření oděvu. V oblasti módy se tento pojem začal používat již v 

60. letech 19. století. Představuje módu v její nejexkluzivnější podobě, vyráběnou zákazníkům z 

vysoce kvalitních a drahých látek. Jedná se o odvětví módy, ve kterém si zájemkyně a zájemci 

mohou objednat model pouze na zakázku, takže se nejedná o sériovou výrobu. Každý kus je 

originál a vyžaduje obrovské množství práce. Od toho se také odvíjí cena oděvů, které jsou šity na 

míru jednotlivým klientům. Doba výroby jediných šatů trvá od 100 do 500 hodin a jejich cena se 

může vyšplhat až na 450 000 až 3 500 000 českých korun. Haute couture oslovuje nejmenší 

procento zákazníků celého trhu, kvůli své finanční náročnosti, ale představuje vrcholnou formu 

módy. 

 

1.1 Chambre Syndicale de la Haute Couture 

Označení haute couture je chráněno zákonem stanoveným asociací Chambre Syndicale de la 

Haute Couture, sídlící ve Francii, v Paříži. Jejich pravidlem je, že pouze společnosti uvedené na 

seznamu sestaveném komisí, aktualizovaném každý rok, mají právo používat tento termín. Kritéria, 

která musí módní domy dodržovat, aby mohly být zařazeny pod haute couture, byla stanovena v 

roce 1945 a obnovena znovu roku 1992. Pravidla jsou jednoduchá, v dílně v Paříži musí pracovat 

alespoň patnáct zaměstnanců a módní domy musí představit každou sezónu (jaro/léto, 

podzim/zima) novou kolekci skládající se z nejméně 35 modelů na denní a noční nošení. 
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1.2 Původ haute couture - Charles Frederick Worth 

 

 

 

„…když se setkávám s dámami, které vědí, že oblékání je umění, čerpám veliké uspokojení z toho, 

že se stanou mými zákaznicemi.“ 

       Charles Frederick Worth, prosinec 1877 

Klíčovou osobností pro vznik haute couture se stal Charles Frederick Worth. Narodil se v 

roce 1825 v anglickém městě Lincolnshire. Ve věku třinácti let nastoupil do učení do londýnského 

obchodu Swan & Edgar, kde se poprvé seznámil s francouzskou módou. V roce 1845 usoudil, že 

jeho místo není v Anglii, a odcestoval do Paříže. V Paříži nastoupil jako zaměstnanec firmy 

Maison Gagelin-Opigez, což byl jeden z nejvyhlášenějších obchodů s hedvábím, a zde se seznámil 

s prodavačkou Marií Augustinou Vernetovou, která se později stala jeho ženou.  

 Poté, co slavnostní šaty s vlečkou podle Worthova návrhu vyhrály firmě medaili za první 

cenu na Světové výstavě roku 1855, odešel Worth z firmy Maison Gagelin-Opigez a začal pracovat 

jako návrhář pod vlastním jménem. Spojil své síly s bohatým Švédem Ottou Gustafem Boberghem 

Obrázek 1 Charles Frederick Worth - otec haute couture 
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a v roce 1858 zakládají v rue de la Paix 7 vlastní krejčovský dům Salon Worth & Bobergh, první z 

těch, které získají označení haute couture. 

Přínos Wortha spočíval i v propagaci. Přišel s chytrým označováním svých modelů 

etiketou s názvem jeho módního domu a podepsal se pod své dílo stejně jako malíři a jiní umělci. 

Také jako první začal důkladně plánovat budoucí kolekce, zkoušet oděvy na živých modelkách a 

následně je prezentovat, což vzbudilo vznik dnes běžných módních přehlídek. 

 Mezi zákaznice Charlese Fredericka Wortha patřila císařovna Evženie, která módu 

upřímně milovala. Právě ona rozšířila tuto módu do celé Evropy, ba i do zámořské Ameriky, když 

se její vliv dostal do módních magazínů, jako byly The English woman’s Domestic Magazine a La 

Belle Assemblée.  Krásná císařovna Evženie také podnítila mezi lidmi stálou poptávku po krinolíně, 

kterou udržela v módě déle, než by tomu bylo bez její obliby. Ačkoliv bylo nošení krinolíny 

v rozporu s kritickým úsudkem Charlese Wortha, nemohl si dovolit přijít o tak cennou zákaznici. 

 

 

 

 

Obrázek 2 císařovna Evžénie ve Worthových šatech 
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Roku 1870 firma stále vzkvétala. Worth vyplatil svého investora Bobergha a firmu 

přejmenoval na Salon Worth. Podnik překonal důsledky prusko-francouzské války, obléhání Paříže 

a roku 1895 i smrt Wortha. Worthovi synové Gaston a Jean-Philippe se postarali, aby si společnost 

zanechala svůj vliv i vynalézavost. Roku 1910 Gaston Worth založil Chambre Syndicale de la 

Haute Couture. Druhý syn Wortha Jean-Philippe se rozhodl podle vzoru salonu Chanel v roce 1924 

založit firmu Les Parfums Worth. 

 Slavné jméno značky se drželo na vrcholu ještě v poslední čtvrtině 20. století, ale po úmrtí 

Worthova pravnuka Jeana Charlese značka zanikla. Díky Martinu Mc Carthym a Dileshu Mehtu 

došlo v roce 1999 ke znovuoživení značky a návrhářem se stal Giovanni Bedin. Dodnes salon 

existuje pod názvem House of Worth.  

 

 
Obrázek 3 House Of Worth kolekce jaro/léto 2012  



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

10 

2 VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI FRANCOUZSKÉ MÓDY 

V následující kapitole si představíme přední postavy francouzské módy. Vybraná jména Coco 

Chanel a Christian Dior a jsou zde zmíněna především proto, že francouzskou módu ovlivnila a 

ovlivňují dodnes. Každý návrhář prosazuje vlastní originální nápady a těmi se zapíše do historie 

celosvětové módy.  

 

2.1 Coco Chanel 

 

 

 

„Není ošklivých žen; jsou jen ženy, které se neumějí udělat krásnými.“ 

Coco Chanel 

 Coco Chanel, původním jménem Gabrielle Bonheur Chanelová, se narodila roku 1883 ve 

francouzském Saumuru do zchudlé rodiny a vyrůstala v sirotčinci. Ve dvaceti letech začala 

pomáhat své tetě v obchodě jako švadlena. Po večerech si přivydělávala zpíváním v místním klubu, 

kde získala přezdívku Coco, kterou je známá dodnes. Už od malička se lišila od ostatních dívek 

svým stylem oblékání, sebevědomím a odhodláním bojovat za své sny a názory. 

 Stala se milenkou Etienna Balsana, který jí před první světovou válkou pomohl zařídit obchod 

s klobouky, uvedl ji do vyšší společnosti a představil ji anglickému uhelnému magnátovi Boyi 

Obrázek 4 Coco chanel 
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Capelovi, do kterého se Coco zamilovala. Capel jí financoval kloboučnictví v Deauville, módním 

letovisku na pobřeží Normandie. Coco Chanel na sebe okamžitě upoutala pozornost, protože se její 

pokrývky hlavy nepodobaly ničemu, co ženy nosily předtím. Klobouky byly jednoduché bez 

různých ozdob, ale přesto byly šik.  

 Ženy začaly následovat příkladu Coco Chanel. Coco si v Paříži založila obchod s oděvy a 

pustila se do zjednodušování siluety tak, aby vyhovovala jejímu vkusu. Používala lehčí látky, 

odpárala ozdoby, zjednodušovala linie a tím osvobodila módu od svázanosti dřívějšího odívání.  

Inspirovala se mužským, sportovním a pracovním oblečením, vymyslela známou námořnickou 

modro-bílou kombinaci a navrhovala šaty tak, aby se daly nosit bez korzetu.  

Obchod s oděvy musela Coco zavřít po vypuknutí první světové války, ale hned roku 1919 byl 

obchod opět otevřen. Chanelová tvořila pohodlné a uvolněné kardiganové kostýmy s našitými 

kapsami a plizované sukně. Udělala ve skutečnosti takovou revoluci ve světě módy: používala 

lodičkové výstřihy, výstřihy s odhalenými zády, s ramínkem kolem krku, svetry a perly, krátké 

námořnické kabáty, slamáky a barety, svěže bílé košile pod námořnicky modrý kostým, plavky, 

bižutérii, kabelky se zlacenými řetízky – to vše se proměnilo v módní ikony a je módní dodnes.  

V roce 1926 navrhla Coco Chanel „malé černé“. Tyto šaty měly velký dopad na dámské odívání a 

staly se už natrvalo nepostradatelnou součástí ženské módy. 

 

  
Obrázek 5 „Malé černé“ - návrh Coco Chanel z roku 1926 
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Po 1. světové válce stále určovala módní směr. V roce 1921 tak představila svůj proslulý parfém 

Chanel N° 5.  Byl to první parfém nesoucí jméno návrháře. Ačkoliv od jeho vzniku uplynulo už 

skoro sto let, patří stále mezi nejoblíbenější parfémy dnešní doby. 

 Po vypuknutí 2. světové války musela Coco svůj salon zavřít a stala se milenkou 

německého důstojníka, za což ji Francouzi vyhnali do exilu. Roku 1945 se však módní salon 

Chanel znovu otevřel na rue Cambon. Coco představila kolekci, které dominoval „kostým Chanel“, 

skládající se z krátkého saka bez límce a sukně po kolena. Tato kolekce je považována za vrchol 

její kariéry.  

 

 

  

V únoru roku 1955 představuje Coco kabelku Chanel 2.55 (datum vytvoření kabelky). 

První kabelka Chanel 2.55 byla černá, protože to byla návrhářky nejoblíbenější barva. Později 

následovaly další barvy a vyráběla se i například z hedvábí nebo krokodýlí kůže. Kabelky Chanel 

jsou pro mnohé klasikou, která nikdy nevyjde z módy.  

Obrázek 6 kostým Chanel 
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Coco Chanel se nikdy nevdala. Zemřela svobodná 10. ledna 1971 ve věku 87 let.  

 

 

2.1.1 Chanel dnes - Karl Lagerfeld 

Po smrti Coco Chanel získává značka pověst nejvyšší kvality a stylu, který se hodí spíše pro 

bohaté dámy. Od roku 1984 je hlavním návrhářem módního domu Chanel módní tvůrce Karl 

Lagerfeld, který je švédsko-německého původu. Lagerfeld značku Chanel velice omladil. Začínal s 

haute couture u Pierra Balmaina a později působil i u Jeana Patoua. Spolupracoval s mnoha 

módními značkami, včetně Chloé a Fendi. Roku 1974 si založil vlastní značku nesoucí jeho jméno. 

Kreativní Lagerfeld vede značku Chanel již přes třicet úspěšných let. 

 

 

Obrázek 7 logo Chanelu 

Obrázek 8 Karl Lagerfeld na přehlídce kolekce jaro 2017 
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2.2 Christian Dior 

 

 

 

„Mým snem je zachránit ženy před přírodou.“ 

      Christian Dior 

 Christian Dior se narodil 21. ledna 1905 v Granville ve Francii. Měl čtyři sourozence. Jeho 

otcem byl Marice Dior, významný výrobce hnojiv.  

Christian se zajímal o módu a umění již od malička, ale na přání rodičů šel studovat 

politologii. I přes nátlak svého otce se vydal vlastní cestou a otevřel si v Paříži galerii, ovšem jeho 

matka nedovolila, aby se jméno Dior objevilo v názvu galerie. Tato firma bohužel v období 

hospodářské krize zkrachovala.  

Roku 1935 začal Dior prodávat kresby módním salonům a díky jeho uměleckému talentu ho 

módní designér Robert Piquet najal jako pomocného návrháře. V roce 1939 musel náhle přerušit 

jeho novou kariéru a odejít do války. Po návratu z armády získal Dior zaměstnání u Luciena 

Lelonga, kde pracoval až do roku 1946. Toho roku mu totiž textilní magnát Marcel Boussac nabídl, 

že bude financovat módní salon s vedením Diora. Díky jejich partnerství Dior otevřel svůj první 

módní dům na Avenue Montaigne, který nabízí svoje služby na stejném místě ještě dnes.  

Obrázek 9 Christian Dior 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

15 

Diorovým životním cílem bylo znovu zženštit módu po válečném období. Zdůrazněný pas a 

poprsí, bohatá sukně, prodloužená oproti válečným letům. S tímto revolučním New Lookem se 

zapsal Christian Dior do historie módy, znovu vynesl Paříž na místo hlavního města módy a 

zachránil významné odvětví haute couture.  

 V roce 1947 představuje Christian Dior svou první kolekci, která ho proslavila po celém 

světě. Diorova tvorba se dostává i do Ameriky, když v New Yorku otevírá svou pobočku. Později 

uvádí Dior na trh parfémy, kravaty, klobouky, rukavice, kabelky a šperky. 

 

 

 

V 50. letech byl Dior nejpopulárnějším a nejbohatším módním domem. Jeho konkurenty byli 

Pierre Balmain a španělský návrhář Cristobal Balenciaga. Ani jeden však neměl takový úspěch a 

podporu jako Dior. Sledovanost Diora v médiích trhala rekordy, žádný oděvní tvůrce nebyl nikdy 

Obrázek 10 Diorův New look 1947 
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tak populární. Jméno Dior vyvolává všude ve světě stejný ohlas: „Christian Dior sestavil svůj tým 

tak, aby v něm měl zastoupení jak sen, tak i řemeslo a organizace.“  

V duchu senzace, kterou vzbudil New look, musel Dior vymýšlet každou sezónu nová 

překvapení. Každé kolekci dával jméno. Roku 1945 ohromil se svou kolekcí Envol, ve které 

předvedl novou linii sukní, které díky nabrání vzadu tvořily jakoby křídla.  

V následujících letech používal Dior výstřihy ve tvaru písmene U, čínské špičaté klobouky, 

kardigany a princesovou linii, což se všechno stalo typickými prvky této éry ženské módy. 

Přes všechny úspěchy Dior nenašel lásku. Jeho vztahy s muži neměly dlouhé trvání. 

Diorova kariéra skončila poté, co předvedl roku 1957 svou poslední kolekci s dominující 

„vřetenovou linií.“ Christian Dior zemřel na infarkt roku 1957 v pouhých 52 letech na vrcholu 

slávy. 

2.2.1 Dior dnes 

Po smrti Christiana Diora se dědicem domu Dior stal Marc Bohan. Mladý Diorův asistent 

Yves Saint Laurent nastoupil jako následník módního tvůrce Christian  Diora.  

Od roku 1989 spadá firma Christian Dior pod francouzské sdružení luxusního zboží LVMH 

(Louis Vuitton, Moët, Hennessy). Christian Dior založil firmu s úmyslem zženštit dámskou. Po 

jeho smrti však firma Dior vytváří módu i pro muže. 

 Dámskou kolekci tvořil od roku 1996 britský návrhář John Galliano. Svými promyšlenými 

šaty s ozdobami evokujícími secesi, róbami zdobenými peřím a modely inspirovanými africkou 

kulturou se Galliano vydal novými cestami, takže i typické zákaznice značky Dior musely změnit 

svůj postoj k některým věcem.“  

V roce 2011 dostal návrhář John Galliano okamžitě výpověď z důvodu urážení Židů a 

veřejného chválení Hiltlera a holokaustu. Od roku 2012 je hlavním módním návrhářem pro 

ženskou módu belgičan Raf Simons a pro mužskou módu má zastoupení Kris Van Assche. 

Výkonným ředitelem společnosti Dior je Sidney Toledano. Firma má kolem 73150 zaměstnanců a 

ročně vydělá okolo 17,75 miliardy eur. 
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3   HAUTE COUTURE DNES A U NÁS 

Přes veškeré potíže, které musela haute couture od svého vzniku absolvovat, si dnes pevně 

drží své prvenství na pomyslné špičce módního dění a její pozice je podle mého názoru téměř 

neotřesitelná. Zpočátku licenci haute couture mělo mnoho krejčovských salónů v Paříži, ale 

v současnosti se počet módních značek výrazně zredukoval, protože jde o ekonomicky 

nevydělávající záležitost. Každý model obnáší stovky hodin krejčovské práce, kterou jde jen těžko 

zaplatit. Většina modelů haute couture je jen stěží nositelných, spíše jsou to umělecká díla. Kolekce 

haute couture tedy dnes slouží hlavně pro prezentaci na přehlídkách. 

 Mezi módní domy držící licenci haute couture dnes patří výše zmíněný Chanel a Dior, ale 

také značky jako jsou například Jean-Paul Gaultier, Versace, Armani nebo Valentino. Mezi české 

současné módní návrháře, kteří nemají označení haute couture, ale přesto takovou módu vytváří, 

patří i Češka Blanka Matragi, která tvoří unikátní kolekce pro královské rody a v Čechách se jí 

nikdo nevyrovná.   

Obrázek 11 Dior kolekce jaro/léto 2017 
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Haute Couture tvoří v Česku také Josefa Klíra, který oblékal Daru Rolins nebo Lucii Bílou, 

a módní návhářka Petra Ptáčková, která studuje na francouzské škole pro návrháře École de la 

Chambre Syndicale de Couture Parisienne. Petra Ptáčková svůj styl nazývá „magický realismus“, 

což definuje její oblečení jako umění, které se dá nosit.  

Aktuální špičkou světového módního návrhářství je však stále Chanel v čele s kreativním ředitelem 

a návrhářek Karlem Lagerfeldem.  

 

4 DOTAZNÍK 

Jako součást své práce jsem vytvořila krátký dotazník, který měl zjistit, zda mají lidé 

povědomí o haute couture. Dotazník se skládal se ze tří jednoduchých otázek, na které jsem se ptala 

náhodných lidí na ulici. Respondentů bylo celkem 33, z toho pouze 2 muži, protože ostatní muži 

nebyli ochotní odpovědět, a 31 žen. Věk dotázaných se pohyboval nejčastěji okolo třiceti let, ale 

Obrázek 12 svatební šaty Haute couture 2012 Blanky Matragi 
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ptala jsem se i sedmdesátileté dámy nebo třináctileté dívky. Tímto jsem chtěla prozkoumat všechny 

věkové kategorie, aby výsledek dotazníku zahrnoval průřez všemi generacemi.  

Četnost respondentů ve věkových skupinách: 

10-20 let 5 

20-30 let 14 

30-40 let 5 

40-50 let 3 

50-60 let 4 

60-70 let 2 

 

4.1 Víte, co znamená pojem haute couture? 

Pro začátek jsem se lidí zeptala, jestli ví, co znamená pojem haute couture. Většina 

dotázaných se na mě podívala, jako bych byla z jiné planety a řekli, že to v životě neslyšeli.  Pouze 

2 starší dámy z 33 dotázaných odpověděly, že se jedná o nejvyšší módu, z čehož vyplývá, že starší 

generace má větší přehled, než většina mladých.  

 

ano 
6% 

ne 
94% 

Víte, co znamená pojem haute couture? 

ano ne 
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Chanel 
15% 

Dior 
6% 

Versaci 
9% 

Armani 
3% 

H&M, New 
Yorker, Calliope, 
Orsay, s. Oliver 

19% 

Victoria's Secret 
12% 

Zara 
6% 

Calvin Klein 
9% 

Louis Vuitton 
6% 

neznám 
15% 

Jakou značku si vybavíte, když se řekne nejluxusnější 
móda? 

4.2 Jakou značku si vybavíte, když se řekne nejluxusnější móda? 

Jako další jsem se lidí ptala, jakou značku si spojují s luxusní módou. V případě zodpovězení 

této otázky byli lidé sdílnější. Nejčastěji se však objevovaly značky jako je Calvin Klein, Victoria 

Secret, nebo Zara, ale také značky, které najdeme běžně v obchodních domech (H&M, New Yorker, 

Orsay nebo S’Oliver). Tyto značky jsou ale představitelé módy pret a porter, což je přesný opak 

haute couture. Je to oblečení vyráběné konfekčně a šité jak se říká horkou jehlou. Někteří lidé také 

odpověděli, že žádnou značku neznají.  

  

 

 

 

 

4.3 Jaké město je podle Vás centrem módy? 

Nejvíce mě zajímalo, jaké město zvolí dotázaní jako hlavní město módy. Není žádným 

tajemstvím, že Paříž vyhrála s obrovským náskokem za ostatními městy módy. Celkem 22 lidí 

hlasovalo pro Paříž, na druhém místě se objevil italský Milán se 6 hlasy a třetí byl New York s 

počtem 2. Zbytek respondentů odpověděl, že neví. Nezbývá mi nic jiného než souhlasit s mými 

respondenty, jelikož Paříž je stále hlavním městem módy.  
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4.4 Závěr ankety 

V anketě o módě jsem zjistila, že většina lidí ani neví, co samotný termín haute couture 

znamená. Podle většiny dotázaných je Paříž stále hlavním městem módy, i když soupeří s italským 

Milánem nebo slavným New Yorkem. Také jsem při zjišťování dat zjistila, že komplikací může být 

neochotnost lidí odpovědět. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr 

Paříž; 67% 

Miláno; 18% 

New York; 6% 

nevím ; 9% 

Jaké město je podle Vás centrem módy? 

Paříž Miláno New York nevím  
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Haute couture je pojem, který zavedl v druhé polovině 19. století anglický návrhář, 

působící ve Francii, Charles Frederick Worth. Jako první návrhář v historii si založil salon, kde 

módu haute couture prodával zákaznicím. Haute couture v doslovném překladu znamená „vysoká 

krejčovina“. Módní domy, které se mohou pyšnit označením haute couture, vymezuje Chambre 

Syndicale de la Haute Couture v Paříži.  

V dnešní době se pod tuto komoru řadí pouze několik desítek módních domů, než jak tomu 

bylo v minulosti. Hlavními představiteli haute couture jsou dle mého názoru hlavně Coco Chanel a 

Christian Dior. Chanel přispěla módě svými „malými černými šaty“, kabelkou Chanel 2.55 a 

parfémem Chanel n° 5. Dnes pokračuje v práci Coco Chanel návrhář Karl Lagerfeld. Christian Dior 

s módním stylem New Look dal znovu šanci vyniknout ženským křivkám v poválečném období.  

Zpracování závěrečné práce mě moc bavilo, protože to bylo velice zajímavé téma. I já 

sama jsem se dozvěděla mnoho nových a zajímavých věcí o tomto tématu a doufám, že každý, kdo 

si tuto práci přečte, se dozví nové a zajímavé poznatky ze světa módy. 
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