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Abstrakt 

Rozhodla jsem se napsat závěrečnou práci o cosplay. Vybrala jsem si toto téma, protože je mým 

koníčkem a chtěla bych, aby se o tomto tématu dozvědělo více lidí. Věnuji se tomuto zvláštnímu 

koníčku 3 roky, od prosince 2015. Nejčastěji dělám cosplay na anime postavy, pomalu se ale 

začínám věnovat i charakterům z her a filmů. Kostýmy beru na různé akce, fotím v nich fotky, které 

dávám na mojí stránku, a zapojuji se i do různých soutěží. Zatím to byly jen malé soutěže na 

olomouckých srazech. Postupně se chci ale vypilovat do takové úrovně, abych se mohla zúčastnit i 

těch zahraničních.  

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

I decided to write about cosplay. I chose this topic because it´s my hobby and I want to more 

people know about it. I do this weird hobby 3 years since December 2015. I prefer anime 

characters but slowly starting to do characters from games and movies. I take costumes for some 

events, I take photos in them which I put on my page and participate in various competitions. So 

far, there have been only small competitions at the Olomouc meetings. 
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ÚVOD 

Cílem mé práce je rozšířit povědomí o koníčku zvaném cosplay. V této práci bych chtěla probrat 

cosplay do všech možných detailů. Pokusím se vysvětlit, co cosplay je, jak ho vytvořit, kde jej 

nosit a jaké pojmy se v cosplay často používají. Zmíním i několik soutěží, festivalů a lidi, kteří se o 

vytváření kostýmu zajímají. Napíšu též pár rad, jak si cosplay vytvořit, popřípadně kde jej koupit 

nebo pořídit doplňky jako paruku, makeup a čočky. 

1  Co je cosplay? 

Cosplay je zkratka z anglického spojení costume play, v češtině je to tedy kostýmová hra. Z názvu 

už můžeme poznat, že se nejedná jen o kostým, ale i o hereckou hru. Za cosplay považujeme 

kostým, který se snaží nejblíže přiblížit postavě na kterou je dělaný. Může to být postava ze hry, 

anime, filmu, seriálu nebo komiksu. Nesmíme si ale plést kostým a cosplay. Člověk v kostýmu má 

na sobě pouze oblečení dané postavy, zatímco cosplayer se snaží napodobit i charakter, výraz ve 

tváři, styl chůze, často říká hlášky dané postavy a vlastně se co nejvíc snaží ztvárnit vybranou 

postavu v reálném světě. Nejvíce se proslavil v Japonsku, kde se mu říká kosupure. V posledních 

několika letech se ale cosplay dostal do podvědomí po celém světě. Nejvíce fanoušků cosplay  je 

ale stále v asijských státech jako Čína, Malajsie, Indonésie nebo Filipíny. V poslední době se ale 

rozmohl i do USA a po celé Evropě.  

1.1 Nejčastější výrazy 

Abyste neměli zmatek v této práci, napíšu vám několik výrazů, které se tu budou pravděpodobně 

objevovat. Většina je odvozená z angličtiny a v cosplay komunitě se jim neřekne jinak.  

1.1.1 Roleplay 

Roleplay se stejně jako cosplay skládá ze dvou anglických slov. Když si tato slova oddělíme, 

vznikne nám role a play. Jedná se tedy o hraní nějaké role. Je to vlastně celkem podobné jako v 

divadle, kde máte nějakou postavu a vy musíte zahrát její pocity a určité povahové rysy. Na rozdíl 

od hraní na jeviště ale v cosplay hrajete v reálném světě, kde vlastně improvizujete. Jediné co si 

můžete nacvičit, je chůze a výrazy ve tváři, v konverzaci jste ale odkázání pouze na svou kreativitu. 
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Roleplay se ale neobjevuje jen při konverzacích ale i na fotkách, kde musíte pózovat, tak jak si 

myslíte, že by to daná postava udělala.  

Příklad: Pokud mám cosplay na Sněhurku, budu se snažit tvářit mile a roztomile. Určitě nebudu 

pózovat jako zlá královna s pyšným pohledem a nazlobenou tváří.  

1.1.2 Festival neboli con 

Jedná se o organizované setkání skupiny lidí projevující zájem o danou věc, na kterou je festival 

zaměřený. My už můžeme znát různé hudební festivaly, filmové a teď si do našeho seznamu 

můžeme připsat i festival zaměřený na japonskou kulturu.  

Na tyto cony mohou cosplayeři vytáhnout své cosplay, a tak všem naživo ukázat své znázornění 

jejich oblíbené postavy. Proč ale cosplayeři berou své kostýmy na festivaly a ne jen tak ven do 

ulic? Odpověď je celkem jednoduchá. Na conech se na ně lidé nedívají jako na nějaké podivíny ale 

spíš jsou z cosplayerů nadšení. Po těchto akcích cosplayeři tedy chodí ve svých cosplayích, které si 

vyrobili nebo koupili a snaží se do toho zapojit roleplay.  

Nejznámější festival v České republice nese název Animefest, který je každoročně pořádán v Brně. 

Už z jeho názvu můžeme poznat, na co je festival zaměřený. Animefest hodně spolupracuje s 

Eurocosplay, což celoevropská cosplay soutěž. Postupuje se na ní ze soutěže na Animefestu a nebo 

Advíku, který je o letních prázdninách v Praze. Animefest a Advík se střídají v postupových 

cosplay soutěžích, jinak oba cony mají cosplay soutěže každý rok. Pak tu jsou malé cony jako 

Natsucon a Akicon. 

Já osobně jsem byla na všech conech, kromě Natsuconu na který se i letos nedostanu kvůli 

hudebnímu festivalu Masters of Rock.  

Obr. 1 Animefest 

2018 
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2 Historie Cosplay 

Hodně lidí si myslí, že cosplay vznikl v Japonsku, jsou ale na omylu. Za zpopularizování cosplay 

ale může z větší části Japonsko.  

Začalo to roku 1939 v USA v Americe. Konal se zde velký festival jménem WorldCon, kde se 

objevil muž jménem Forrest J. Ackerman se svojí přítelkyní Myrtle R. Jones oděni v kostýmech. 

Netuším, na co nebo koho to byl kostým, ale měli na sobě jezdecké kalhoty a zelenou kápi. 

Návštěvníci tento nápad uvítali velmi kladně, a tak začalo tvořit kostýmy mnohem více lidí. 

Ve 40. letech začalo na festivalech přibývat mnohem více postav, které byly zpracovány velmi 

originálně, neboť byly zatím známy především z knížek. Kostýmy se ale nosily spíše muži, protože 

žen se na conech vidělo opravdu málo. Na některé měly ženy dokonce vstup zakázán. 

WorldCon dnes můžeme považovat za prvotní kolébku cosplaye. Pravidla, soutěže a různé 

kratochvíle, které se tam zavedly, zůstaly většinou dodnes. Pořádala se tam dokonce i první soutěž 

v originálních kostýmech, kterou např. v České republice nemáme na žádném z conů.

Obr. 2 Jedna z 

prvních cosplay skupinek 
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3 Jak si vytvořit vlastní kostým 

Tvoření kostýmu se skládá z mnoha věcí. Záleží tedy, jestli chce mít, co nejlepší kostým, nebo jen 

chcete mít něco na festivaly, abyste tam nebyli v civilu. 

3.1 Výběr postavy 

Jako první se musíme rozhodnout, na jakou postavu daný kostým vlastně chceme mít. Zamyslet se 

kolik nás výroba oblečení bude stát, jestli na to máme čas, peníze a především chuť. Doporučila 

bych si vybírat postavy podle toho, jestli mají vám podobný charakter. Ne každý ale má ale rád 

takové postavy, že ano. Tudíž je dobré si vybrat postavu, u které jste si jistí, že zvládnete udělat její 

oblečení a zahrát její roleplay. 

3.2 Začínáme tvořit  

Nejlepší je, když si načrtnete plán do bločku nebo na nějaký papír. Napíšete tam, s čím chcete 

začít, co jak vyrobíte a kde to popř. koupit. Můžete si udělat i nějaký seznam a postupně si 

odškrtávat věci, které už máte a které vám stále chybí. Klidně si do toho bločku načrtněte i střihy 

na šití nebo části brnění, které postava má a různě hledejte na internetu, zda někde nejsou nějaké 

návody jak danou věc vyrobit nebo ušít. V dnešní době je toho opravdu plný internet. A nebo si 

můžeme kostým jednoduše koupit na ebay, aliexpresu nebo různých stránkách zaměřených na 

prodej cosplayů. 

3.2.1 Vyráběný kostým 

Z vyráběného kostýmu budete mít především radost, že jste zvládli sami něco vytvořit. Ještě větší 

radost vám udělá, když v tomto vlastnoručně vytvořeném kostýmu půjdete po conu a někdo za 

vámi přiběhne s tím, že se chce vyfotit a k tomu vás ještě pochválí. Mnohdy tím i dost ušetříte, 

protože samotné látky vás vyjdou levněji než koupit si celý kostým na nějakém speciálním 

obchodě. A tím, že si ho sami šijete vám i dokonale padne. V obchodech sice máte velikostní 

tabulky, ale nikdy to nebude sedět přesně na vás. Nevýhody tu ale jsou jako u všech věcí. Kostým 

se vám nemusí podařit, může se rozbít každou chvíli, pokud nejste opravdový profesionál a už víte, 

co máte dělat.  
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Obr. 3 Vyrábění 

kostýmu Germie 

3.2.2 Kupovaný kostým 

Pokud dobře hledáte nebo hodně zainventujete, může být udělaný z kvalitního materiálu a i do těch 

nejmenších detailů. Vy sami s tím nebudete mít žádnou práci kromě různých malých detailů a 

doplňků. Ovšem jak už jsem psala, odnese to vaše peněženka, protože kupované cosplay jsou 

mnohdy opravdu drahé. Bohužel z toho ale nemáte takovou radost jako člověk, který si celý 

kostým sám vyrobil. V české republice není snad žádný obchod, který prodává hotové kostýmy. 

Musíte se tedy naučit s internetovými obchody a pokud si sami nemůžete nic objednat, můžete říct 

rodičům a nebo kamarádům, kteří mají paypal účet.  
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3.3 Makeup 

I když se hodně lidí nerado líčí, tak v cosplay je to velmi důležité. Spousta cosplayerů a já patřím 

mezi nimi, nemá rádo, když vidí cosplayery, kteří se nesnažili ani o to si na obličej nanést nějaký 

krém, makeup nebo si udělat linku. A to platí jak u žen, tak u mužů. Ano i u mužů je mnohdy 

důležité aby se na cosplay nalíčili. Není to tak podstatné u filmových postav ale u anime, herních 

nebo animovaných postav je lepší, když je člověk nalíčený. Hlavním rysem anime postav jsou 

velké oči, proto se líčíme, abychom tohoto dojmu velkých očí, co nejvíce dosáhli. Toho se nám 

může podařit pomocí kontaktních čoček, černých očních linek a falešných nalepovacích řasů. 

Pokud má postava nějaké znamínka nebo pihy, dokreslíme je také.  

Obr. 4 Alyson 

Tabbitha jako Jack Sparrow 

3.3.1 Bodypaint 

U některých postav ale líčení nezůstává jen u obličeje. Některé charaktery mají na těle tetování, 

znaky nebo dokonce mohou být celí modří, růžoví či fialoví. Do těchto postav se zpravidla pouští 

cosplayeři, kteří mají už pár kostýmů za sebou a vědí, jak mají pracovat s makeupem. Také do toho 

jdou hlavně ti, kterým nevadí ráno před conem vstávat a dlouze na sebe nanášet několik vrstev 

barvy, stínovat jí a celý den se strachovat o to, jestli se barva neroztéká. 
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Obr. 5 Bodypaint Superman 

3.4 Grimasy a chování postavy 

Můžeme to rovnou nazvat roleplayem. Když už se rozhodneme o cosplay nějaké postavy, měli 

bychom vědět, jak se chová, mluví, chodí a jak se tváří. Poté co si nastudujeme všechny tyto 

vlastnosti naší postavy, pokusíme se je napodobit. Pokud má postava nějaké přátelé, můžeme 

klidně i někoho poprosit jestli by si na jednoho z nich neudělal kostým a pak spolu jako skupinka 

můžeme jezdit na nějaké cony, fotit tématické fotky a pokud bude chuť, točit i různá videa. 

Vdechne to vašemu cosplay život a díky tomuto naše postava bude mít šanci být v reálném světě.   

Příklad videa z Animefestu od cosplayerky Kate: 

https://www.youtube.com/watch?v=fm8y0mDrkX4 

https://www.youtube.com/watch?v=fm8y0mDrkX4
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3.5 Doplňky 

U kostýmů jsou hodně důležité i doplňky. Nejčastěji se jedná o paruku a čočky, abychom se co 

nejvíce přiblížili vzhledu námi vybrané postavy. Má-li postava zelené vlasy a my ne, podíváme se 

po zelené paruce se stejným odstínem. Následně jí upravíme podle stylu účesu, který postava má. 

Hodně lidí se stříhat paruky bojí, protože přece jen nedoroste jako lidské vlasy. Můžeme tedy 

poprosit kamaráda, který už má nějaké zkušenosti nebo zajít za kadeřnicí.  

Čočky si můžeme koupit na českých e-shopech nebo zahraničních. Pro ty, kteří mají citlivé oči a 

snesou hodně málo čoček, je dobré si zajít k očnímu lékaři a nechat si změřit průměr. Také jsou 

velmi dobré korejské čočky, protože jsou měkké a v oku neškrábou. 

 

Obr. 6 čočky 
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4 Osobnosti 

Vybrala jsem si několik cosplayerů a rozhodla se s nimi udělat rozhovor o cosplayi a co na tom 

koníčku mají rádi.  

4.1 Otázky 

Přikládám seznam otázek na které jsem se daných cosplayerů ptala.  

1) Řekneš mi prosím něco o sobě? 

2) Jak jsi se dozvěděl/a o cosplayi? 

3) Máš k tomuto koníčku nějaký vztah? 

4) Jaké postavy nejraději cosplayuješ? Anime, hry, filmy 

5) Co tě jako první zaujme na postavě, která by mohla být tvůj potencionální cosplay? 

6) Čeho si všímáš u ostatních cosplayerů? 

7) Myslíš, že se cosplay v české republice rozšíří ještě víc? 

8) Jaký je tvůj cíl? 

9) Co je podle tebe nejtěžší na kostýmu? 

10) Jak reagovalo tvoje okolí, když zjistili že cosplayuješ? 

11) Co máš na tomto koníčku rád/ráda? 

12) Co je tvůj vysněný kostým? 
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4.2 Sushi 

První cosplayerkou na mém seznamu byla Sushi. Už podle její přezdívky můžeme poznat, co je 

jejím oblíbeným jídlem. Vlastním jménem se jmenuje Eva ale tak jí říkají jedině doma nebo v 

práci. Sushi vystudovala cukrářskou školu, ale už od mala se zajímala spíše o šití různých oděvů. 

O cosplayi se dozvěděla prostřednictvím své spolužačky, která jí ukázala fotky svých přátel, 

zaujalo jí to tak, že si na internetu vyhledala, co cosplay je a hodně se dívala po videích ze 

zahraničí. Od chvíle, co se o cosplayi dozvěděla, si k němu začala budovat hodně velký citový 

vztah. Tvrdí, že by nebyla schopná se tohoto koníčku jenom tak vzdát. 

Věnuje se více postavám z anime než z her a filmů. Své postavy si v první řadě vybírá podle toho 

jaký mají charakter a až potom se dívá na to jaké má postava oblečení a jaké detaily jí zdobí. Po 

vytvoření postavy pak jezdí na různé akce, kde jsou i jiní cosplayeři. Hodně si všímá, že každý má 

rád něco jiného. Myslí si, že cosplay má šanci dostat se do podvědomí více lidí.  

Obr. 7 Sushi jako Saber z Fate series 
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4.3 Kaya 

Její přezdívkou je Kaya Kirkland, vystudovala střední stavební školu, pracuje jako projektant a 

bydlí v Praze. O cosplay se dozvěděla převážně z obrázků a videí na internetu. Pustila se do tvoření 

kostýmů a po čase si k němu vybudoval vztah. Uvádí, že cosplay má ráda proto, že do něj dává své 

srdce a lidé to oceňují. 

Postavy, které cosplayuje jsou často dívky s červenými vlasy a culíčky. Nejčastěji se na jejím 

cosplay listu objevují rytířky a bojovnice, prý ale občas podlehne i roztomilým dívkám. Když se 

kouká po postavách, na které by vytvořila kostým, dívá se hlavně a vzhled. Když jí daná postav 

vzhledem zaujme, podívá se na seriál, ze kterého je.  

U ostatních cosplayerů si všímá hlavně toho jak je kostým provedený, zda má daný člověk 

nastylovanou paruku a jestli má dobrý makeup. Myslí s, že cosplay se stále rozšiřuje a ví o něm 

čím dál tím víc lidí. I tak jí ale mrzí, že se najdou „civilisté“, jak sama nazvala lidi kteří 

necosplayují, kteří se na vás dívají jako na narušené jedince.  

Pro Kayu je na cosplay nejtěžší roleplay, připadá si v něm trapně a nechce, aby se jí za něj někdo 

smál. Její okolí ale reagovalo kladně, když řekla, že je cosplayerka. Lidé jí spíše obdivují za to, že 

dokáže své oblíbené postavy přivést k životu. Sama sobě se v cosplay líbí a vysněným cosplayem 

se stala Poharan ze hry Blade and soul. 

Obr. 8 Kaya jako 

Erza Scarlet 
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4.4 Aomori 

Aomori začala šít své první kostýmy již ve dvanácti letech, kdy se poznala s různými lidmi 

z cosplay komunity. Cosplaye to ale stále nebyly, ty začala dělat až na střední, kdy jí k tomu 

přemluvila její spolužačka. Cosplay dělá, protože se chce zlepšovat a posunovat se dál. Také proto, 

že chce lidem ukázat, že i kostýmy, o kterých řeknou, že jsou nemožné, udělat ve skutečnosti jdou. 

Říká, že se zaměřuje hlavně na anime postavy, i když je spíše hráč. Vybírá si postavy, které 

nevypadají moc lidsky a jen tak nějaká slečna by si je do svých plánů určitě nevybrala. 

Jejím vysněným kostýmem byl Bard ze hry League of Legends s kterým byla v letošní soutěži na 

Animefestu. Přemýšlela i o jiné náročné postavě z této hry ale prý to nemá cenu. 

Obr. 9 Aomori jako Bard z League of Legends 
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4.5 Shizu 

Shizu bydlí v Brně, studuje uměleckou školu a kromě cosplaye má v oblibě ještě kreslení. O 

cosplay jí řekla její kamarádka, díky které je později začala dělat. Vybudovala si k němu citový 

vztah, protože jí prý vyrábění kostýmu pomáhá z nepříjemných nálad. Kostýmy si vybírá jak z her, 

tak z filmů a anime, nedělá mezi nimi rozdíly a k ničemu se nepřiklání více, jde jí hlavně o 

charakter postavy.  

U ostatních cosplayerů si všímá hlavně podobnosti s předlohou a taky jestli si to člověk v kostýmu 

užívá. Nevadí, když je kostým kupovaný, když ho člověk nepovažuje za svůj. Myslí si, že čeští 

cosplayeři mají potenciál a že se naše komunita ještě rozroste. 

Obr. 10 Shizu jako Willy Wonka 
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4.6 Prue 

Vlastním jménem je Jana a cosplay se věnuje již 10 let. Studuje a v současnosti si hledá práci. O 

cosplay se poprvé dozvěděla před 11 lety společně s její kamarádkou. Nadchlo je to a museli si 

jeden vlastní kostým vytvořit. Kvůli cosplay se přestala věnovat ostatním svým koníčkům jako je 

třeba kreslení. Prý jí mrzí, že nešla na krejčovou, protože jí baví šít a chtěla by se v tom zlepšovat. 

Vybírá si převážně záporné postavy z filmů. Chtěla by se ale do budoucna zaměřit spíš na hry a 

anime. Na postavách jí nejdříve zaujme jejich povaha, až pak se dívá, jak je kostým složitý. Chce 

se více zlepšovat a posunovat se dále.  

Obr. 11 Prue jako Zrcadlová královna z Bratří Grimmů 
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5 Odpovědi 

5.1 Odpovědi Sushi 

1) Řekneš mi prosím něco o sobě? 

Ahoj, moje jméno je Eva, ale všichni mi říkají Sushi... ano už podle toho jde vidět že mám sushi 

hodně ráda, vystudovala jsem cukrařinu, ale už od mala mě to táhlo k šití. 

2) Jak jsi se dozvěděl/a o cosplayi? 

O cosplayi jsem se dozvěděla díky spolužačce, která mi ukázala nějaké fotky svých přátel a celkem 

mě to zaujalo, později jsem si našla co to vůbec ten cosplay je a koukala jsem se na vide ze 

zahraničních akcí. 

3) Máš k tomuto koníčku nějaký vztah? 

K tomuhle koníčku jsem si vybudovala hodně velký vztah... asi bych nebyla schopná se toho jen 

tak vzdát. 

4) Jaké postavy nejraději cosplayuješ? Anime, hry, filmy 

Nejraději dělám cosplay na postavy z anime. 

5) Co tě jako první zaujme na postavě, která by mohla být tvůj potencionální 

cosplay? 

Jako první věc její chování, charakter, potom detaily na tom co má na sobě. 

6) Čeho si všímáš u ostatních cosplayerů? 

Všímám si, že každý preferuje něco jiného, někteří jsou lepší v šití tak dělají šaty se spousty 

detaily, někteří zase jsou lepší ve výrobě, tak že dělají velké brnění a zbraně. 



Fakultní základní škola Olomouc, Hálkova 4 

 

   

 

21 

7)  Myslíš, že se cosplay v české republice rozšíří ještě víc? 

Jelikož je momentálně cosplay, nejen v české republice, velký hit tak osobně si myslím, že se 

rozroste. 

8)  Jaký je tvůj cíl? 

Můj cíl je pro zatím získat 1000 fanoušků, ale určitě bych byla ráda, kdyby se mi povedlo vyhrát 

nějakou soutěž. 

9) Co je podle tebe nejtěžší na kostýmu? 

To záleží podle toho, co člověk vyrábí, ale pokaždé to bývají detaily. 

10) Jak reagovalo tvoje okolí, když zjistili že cosplayuješ? 

Lidé v mém okolí nijak zvlášť přehnaně nereagovali. Bylo jim to víceméně jedno. Rodiče mě 

podporují ještě do teď. 

11) Co máš na tomto koníčku rád/ráda? 

Nejvíce mám ráda rozmanitost kostýmů, a to že se na víkend můžu stát někým jiným a zahodit na 

tu chvíli starosti za sebe. 

12) Co je tvůj vysněný kostým? 

Můj vysněný kostým se i vlastně povedlo tento rok ušít a byla to Saber z anime Fate/extra. 

 

5.2 Odpovědi Kayi 

1) Řekneš mi prosím něco o sobě? 

Říkám si KayaKirkland, bydlím v Praze, pracuji jako projektant a mám vystudovanou střední 

stavební školu. Je mi 20 let a jsem cosplayer. 
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2) Jak jsi se dozvěděl/a o cosplayi? 

O cosplayi jsem se dozvěděla především z obrázků a videí na internetu. 

3) Máš k tomuto koníčku nějaký vztah? 

Po čase, co se tomuto koníčku věnuji jsem si ho vybudovala, mám ho ráda, protože do toho dávám 

srdce a lidé to ocení. 

4) Jaké postavy nejraději cosplayuješ? Anime, hry, filmy 

Nejraději mám ráda anime styl a je mi jedno, jestli je z anime nebo hry. Mám ráda culíčky, a 

hlavně červené nebo růžové vlasy, co se týče povahy určitě tsundere vyhrávají. Jinak většinou 

rytířky nebo různé bojovnice a občas podlehnu kráse roztomilých postav. 

5) Co tě jako první zaujme na postavě, která by mohla být tvůj potencionální 

cosplay? 

Koukám se hlavně po vzhledu a potom se kvůli dané postavě kouknu na sérii a určím, zda je hodna 

mého zpracování. Jak už jsem říkala preferuji hlavně culíčky a řůžovo červené vlasy.  

6) Čeho si všímáš u ostatních cosplayerů? 

Provedení kostýmu, jak je kostým ušitý nebo vyrobený. Jestli má člověk nastylovanou paruku a 

dobrý makeup. 

7)  Myslíš, že se cosplay v české republice rozšíří ještě víc? 

Rozšiřuje se pořád takže asi ano. V poslední době se rozšířil mezi "civilisty" ale i tak se bohužel 

člověk potká s lidmi, kteří vás mají za narušeného jedince, když vás vidí. 

8)  Jaký je tvůj cíl? 

Nemám nějaký speciální cíl, dělám jen to, co mě baví. 

9) Co je podle tebe nejtěžší na kostýmu? 
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Pro mě je určitě nejtěžší roleplay v cosplayi. Nevěnuji mu tolik pozornosti, protože si připadám 

trapně a nechci, aby se mi za to někdo vysmál. Hlavně také nedělám moc osobitější postavy, spíš 

nějaké obyčejné, které mají jen pár charakteristických rysů 

10) Jak reagovalo tvoje okolí, když zjistili že cosplayuješ? 

Hodně mě podporovali. Ti, kteří mě znali, věděli, že mám ráda anime a tak to pro ně nebylo takové 

překvapení. Spíš mě obdivovali za to, že dokážu své oblíbené postavy přivést k životu.  

11) Co máš na tomto koníčku rád/ráda? 

Mám se za něj ráda, protože se v něm sama sobě dost líbím. Hodně mi to pomáhá s pocity 

méněcenosti.  

12) Co je tvůj vysněný kostým? 

Momentálně to je asi Poharan ze hry Blade and soul. Je to jeden z hlavních nepřátel u 

kterého jsme šli hodně krát jenom proto, abych z něj dostala účes na svou postavu. A jen 

když si představím ji mít na sobě láká mě jít s ní i do soutěže. 

5.3 Odpovědi Aomori 

1) Řekneš mi prosím něco o sobě? 

Když mi bylo asi 12. začala jsem se koukat na anime. Tehdy byl jenom Naruto ale chytlo mě to a 

začala jsem se bavit s lidmi co to sledovali ve škole, což byli asi dva, protože mě nikdo neměl rád. 

Jedna z těch slečen mě potom vzala na nějaký sraz, ale já se začala bavit s lidmi co dělají larp, a tak 

jsem začala šít svoje první kostýmy. 

2) Jak jsi se dozvěděl/a o cosplayi? 

Na cosplay jsem se vrhla až na střední na popud spolužačky, což je vlastně i důvod proč umím i ty 

jiný larpový techniky, který se běžně u cosplaye nepoužívají. 

3) Máš k tomuto koníčku nějaký vztah? 
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Dělám to, protože se chci zlepšit a ukázat že česko není jenom o třech dobrých cosplayerech. Ráda 

zaměřuju na neobvyklý postavy, protože je nikdo nedělá, a hlavně mi většinou řeknou že nejdou 

udělat, viz. Bard, který samozřejmě udělat šel. Takže mě to hodně baví, protože mám své cíle. 

4) Jaké postavy nejraději cosplayuješ? Anime, hry, filmy 

Jsem spíše hráč, ale paradoxně cosplayuji spíš postavy z anime. 

5) Co tě jako první zaujme na postavě, která by mohla být tvůj potencionální 

cosplay? 

Vzhled, ale hodně se ovlivním i charakterem. Většinou dělám slizké, nebo nechutné, děsivé holky, 

nebo proutníky kluky. Moc ráda bych se ale vrhla především na odlidštěné postavy, protože je to 

zajímavější, než jenom ušití pár hadrů a předstírání, jak moc mi to sluší. 

6) Čeho si všímáš u ostatních cosplayerů? 

Buď si všimnu, že mají něco absolutně úžasnýho nebo to mají úžasný a můj už léta vycvičenej 

uměleckej čuch vyhledá tu jedinou nedokonalost co na tom kostýmu je a potom jsem z toho smutná 

že to je nedotažený do konce, ať už je to blbá barevnost umělých uší a neladí k makeupu. 

7)  Myslíš, že se cosplay v české republice rozšíří ještě víc? 

Určitě jo, pořád vidím nové tváře. 

8)  Jaký je tvůj cíl? 

Omlouvám se, ale cíl jsem shrnula už na začátku, protože to vlastně tvoří podstatnou část mého 

života.   

9) Co je podle tebe nejtěžší na kostýmu? 

Nesnáším šití korzetu. Málo kdy se vidí slušně udělanej korzet, ani já bych si netroufla si ho vybrat 

ke cosplayi už jsem dva šila a jako švadlena se sedmiletou praxí ho nikdy nemám dokonalej. 

Mnohem raději craftím armory než šiju, a to jsem to studovala 
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10) Jak reagovalo tvoje okolí, když zjistili že cosplayuješ? 

Mamka je ráda že mám nějaký koníček a babička taky. Víc lidí v rodině nemám. 

11) Co máš na tomto koníčku rád/ráda? 

Nejraději prezentuju svoji práci, protože se snažím získat nějaké reference v čem se ještě, jakým 

způsobem zlepšit. 

12) Co je tvůj vysněný kostým? 

Byl do Bard. Dlouho jsem přemýšlela o Warwickovi, ale nemá to cenu. Zjistila jsem, že obarvený 

tričko s montérkama je víc než celovypodšitý, obnitkovaný, vycpávkový oděv s mnoha 

neobvyklými technikami a elektronikou. 

5.4 Odpovědi Shizu 

1) Řekneš mi prosím něco o sobě? 

Má přezdívka v cosplay světě je Shizu, jsem z Brna a cosplayi se věnuji od roku 2012. Studuji 

střední uměleckou školu - obor ilustrace - a mimo cosplay se věnuji kresbě, čtení a psaní příběhů. 

2) Jak jsi se dozvěděl/a o cosplayi? 

Ke cosplayi jsem se dostala, jak se říká, jako slepej k houslím. Kamarádka mi tehdy řekla o 

Animefestu a o tom, že tam chodí lidé často v kostýmech. Vysvětlila mi, o co jde, a já jakožto 

umělecká duše jsem se toho chytla a dosud se toho nepustila. 

3) Máš k tomuto koníčku nějaký vztah? 

K tomuto koníčku mám velký vztah. Výrobu cosplayů beru jako uklidňující činnost a nejednou mi 

právě cosplay pomohl z nejedné nepříjemné nálady. 

4) Jaké postavy nejraději cosplayuješ? Anime, hry, filmy 
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Řekla bych, že za svoji cosplay historii jsem přičichla ke cosplayi jak ze hry, z anime, tak i z filmu, 

ale nepřijde mi, že bych jedno preferovala před zbytkem. Hlavně záleží na charakteru postavy, 

složitosti a atraktivitě kostýmu. 

5) Co tě jako první zaujme na postavě, která by mohla být tvůj potencionální 

cosplay? 

V prvé řadě potřebuju postavu poznat, všimnout si jejích psychologických rysů, osudu, se kterým 

se ztotožňuji nebo se situací, kterou si přeji zažít. Těžko se mi dělá cosplay na postavu, se kterou 

nemám nic společného. A pak tedy samozřejmě podobnost. Pokud na onu postavu jednoduše 

nemám rysy, často k cosplayi ani nedojde, ale většinou určité charakterové typy postav sdílí i 

podobné fyzické rysy, kterými disponuji. 

6) Čeho si všímáš u ostatních cosplayerů? 

První co, tak si všímám podobnosti s danou postavou. Pak samozřejmě, jak precizně je kostým 

udělaný a také zda je i z celkového výzoru poznat, jak moc si dotyčný cosplay užívá. I to dělá 

hodně. A jestli je kostým šitý či kupovaný? Čert to vem, dokud lidi nepovažují cizí práci za svoji a 

nelžou, pak je všechno v pořádku.  

7)  Myslíš, že se cosplay v české republice rozšíří ještě víc? 

Doufám v to. Myslím, že čeští cosplayeři mají potenciál, a je rok od roku vidět, jak úroveň 

kostýmů roste. Doufám, že to bude tímto tempem pokračovat dál, a k tomuto koníčku se přidá ještě 

více lidí.  Je škoda, že o cosplayi ví jen určitá sorta lidí, a tak doufám, že časem se povědomí o 

cosplayi rozšíří i mezi širší veřejnost.  

8)  Jaký je tvůj cíl? 

Momentálně je mým cílem našetřit dostatečné prostředky pro další kostýmy, jelikož ne vždycky to 

jde. Jakmile vyřeším tento základ, ráda bych konečně mákla a zúčastnila se příští rok soutěže. 

Jednou to přijít musí. 

9) Co je podle tebe nejtěžší na kostýmu? 
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No, často je velmi složité najít přesný materiál, aby co nejvíc odpovídal originálu. Např. konkrétní 

barvu látky, paruky, nebo třeba konkrétní detaily. 

10) Jak reagovalo tvoje okolí, když zjistili že cosplayuješ? 

Vesměs reagovali pozitivně. Na základní škole jsem se tehdá setkala s menším nepochopením, ale 

známe kolektivy na základkách, že ano... Největší radost mám ale z reakce mamky, jelikož mě 

podporuje, jak jen to jde, a to člověku často vlije právě tu správnou energii do žil. 

11) Co máš na tomto koníčku rád/ráda? 

Jak jsem psala již dříve, je to pro mě často velmi uklidňující činnost, což je jeden z aspektů, který 

nesmírně oceňuji. Další skvělou věcí je možnost účastnit se conů, jako je např. Animefest, které 

cosplayerovi dávají možnost naplno předvést roleplay, setkat se s fanoušky a s další spoustou 

úžasných lidí. Vždycky se na tyto akce moc těším a snažím se, aby do té doby byly všechny 

naplánované cosplaye hotové, ač se to často nepovede a vše je na poslední chvíli. 

12) Co je tvůj vysněný kostým? 

Můj vysněný cosplay? Hm, nad tím se budu muset zamyslet. Ráda bych ale časem zabředla i do 

craftění a zkusila uskutečnit něco většího. Momentálně asi nemám konkrétní postavu, ale ráda bych 

třeba časem konečně dokončila nějakou oficiální verzi Mercy ze hry Overwatch.  

5.5 Odpovědi Prue 

1) Řekneš mi prosím něco o sobě? 

Jmenuji se Jana, cosplayi se věnuji už přes 10 let a studuji Chemicko-technologickou Obor 

Polygrafie v Pardubicích. Mám zatím jen brigádu, letos končím veš kole a tak hledám práci na 

stálo. 

2) Jak jsi se dozvěděl/a o cosplayi? 

To bylo před 11 lety, když jsem začala koukat na anime s kamarádkou. Totálně jsme se zbláznili do 

našich oblíbených postav a museli jsme si udělat cosplay. Tenkrát nebyli paruky na takové úrovni, 

neuměli jsme šít a nikdo neřešil žádné hejty. 
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3) Máš k tomuto koníčku nějaký vztah? 

Určitě mám, je to jeden z mých koníčků, který je na prvním místě, přestala jsem kvůli němu i 

kreslit protože žere opravdu všechen můj volný čas. Do teď mě mrzí, že jsem před několika lety 

opravdu nešla na krejčovou nebo na něco podobného, protože mě to opravdu baví a chtěla bych se 

v tom zlepšovat ještě vice. 

4) Jaké postavy nejraději cosplayuješ? Anime, hry, filmy 

To je těžké, já mám od každého něco, ale nejvíce mám asi filmové postavy, ale teď se chci začít 

věnovat herním cosplayům a anime. Spíše si vybírám podle charakterů, samozřejmě že mám ráda 

samé evil postavy, nějaké drsňačky a teď mám v plánu celkem roztomilou povahu, tak jsem 

zvědavá, jak se s tím poperu. 

5) Co tě jako první zaujme na postavě, která by mohla být tvůj potencionální 

cosplay? 

Jak už říkám výše, zaujme mě povaha. Ale hned po povaze je kritérium složitost kostýmu. 

S každým mým novým cosplayem se snažím naučit nové technice nebo se zlepšit vice v 

technikách, které už umím. Vždycky je to taková výzva. 

6) Čeho si všímáš u ostatních cosplayerů? 

Jak u kterého cosplayera, ale většinou do mých očí uhodí křiklavá paruka nebo nesedící kostým. 

Ale většinou to moc neřeším, jen když jsem byla porotkyně tak se hodně koukám na detaily a 

propracovanost. 

7)  Myslíš, že se cosplay v české republice rozšíří ještě víc? 

Už teď je víc a víc cosplayerů, takže si myslím že se rozšíří. 

8)  Jaký je tvůj cíl? 

Mám spoustu cílů, jedním z nich se splnit si sen a jet na ECG, věnovat se více cosplayi,  dělat 

tutoriály  a dávat rady začátečníkům. V blízké době chci začít streamovat u výroby, až budu mít po 

škole a vice se věnovat zakázkám. 
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9) Co je podle tebe nejtěžší na kostýmu? 

Udělat správný střih. Vždycky se s tím peru klidně I pár dnů  a pak dotáhnout ten kostým do konce. 

V poslední době ale zápasím s roleplayem, na podiu jsem v poslední době strašně nervózní (vůbec 

netuším proč, možná tím že si dávám větší nároky než předtím) takže budu muset trochu zvolnit. 

10) Jak reagovalo tvoje okolí, když zjistili že cosplayuješ? 

Z prvu moje rodina byla proti, mysleli si, že to je jen chvilkové poblouznění, ale jako neříkali nic, 

tiše mě podporovali a jen přihlíželi. Ale jak jsem před 6-5 lety začala se soutěžením, začali mě ještě 

vice podporovat, moje narozeniny, svátky a vánoce jsou vždycky o cosplayi, buď dostanu paruku 

nebo látky. A vždycky když jdu na podium koukají na stream. Okolí to vzalo celkem ok, až na pár 

výjimek co si dělají srandu z toho že se za někoho převlíkáš, ale to je fakt málo lidí. 

11) Co máš na tomto koníčku rád/ráda? 

Tuto tvorbu mám moc ráda, baví mě vyrábět detaily a vymýšlet, jak se co udělá. 

12) Co je tvůj vysněný kostým? 

Momentálně jsem si svůj vysněný cosplay, který jsem měla v plánu tři roky udělala na letošním 

Animefestu (Mirror Queen), ještě pár jich mám v rukávu, tak snad se poštěstí v budoucnosti. 

 

 

 

Řekneš prosím něco málo o sobě? 

 na tomto koníčku nejvíce ráda? 
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Závěr 

Díky dotazníku, který mám ve své práci jsem se dozvěděla mnoho zajímavých věcí o mých 

oblíbených cosplayerech.  

Myslím si, že cosplay je výborný prostředek k odreagování a podporování kreativity. Určitě se ještě 

rozvine a bude se mu věnovat mnohem více lidí. Už teď jsou někteří starší cosplayeři, kteří ke 

tvoření vedou i své děti.  

Doufám, že i Česká republika se brzo rozvine v tomto směru, protože je zde již mnoho cosplayerů, 

kteří se svou kvalitou mohou rovnat těm zahraničním. Zatím to ale vypadá, že se to jen tak brzo 

nestane, protože mi přijde, že je na to naše země až moc omezená. Lidé cosplay nechtějí přijmout a 

mnohdy se mu smějí, pokud není tedy součástí nějaké akce pro veřejnost.  

Ohledně sebe věřím, že s cosplayem jen tak nepřestanu a budu ho dělat do svého stáří. Protože 

spousta dobrých postav jsou staré a ty se svým mladým vzhledem dělat nemohu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že na celé práci jsem pracoval samostatně auvedl jsem použitou literaturu  

V Olomouci, červen 2017 _______________________  
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