„Zatímco muž má na vybranou vždy pouze
jedinou možnost ve třech rovinách
společenského oblečení (odpolední oblek,
tmavý oblek, smoking), žena každou z nich
umí naplnit nekonečným množstvím
variant.“
Slovo etiketa v nás budí pocit něčeho archaického, co
patří do světa našich babiček a dědečků. A což teprve
spousta pravidel, jimiž se „musíme“ řídit, abychom ve
společnosti uspěli! Jsou ještě pravidla slušného
chování nutná? Nejsou vlastně na úkor „přirozeného
chování?“ Ať se každý chová tak, jak chce? Nebo ne?
Takové otázky si ovšem neklade až naše generace.
Aristoteles označil člověka za tvora společenského zoon politikon. Tím jednoduše vyjádřil, že člověk se
neustále pohybuje mezi ostatními lidmi, a proto musí
ctít pravidla, která se v průběhu společenského soužití
mezi lidmi ustálila. Etiketa není svěrací kazajka, do níž
bychom někoho nuceně uzavírali.

Jakmile se člověk stal součástí tlupy, musel začít
respektovat její normy.
T ty se vytvářely praxí - co tlupu ohrožovalo, bylo
zapovězeno, co přispívalo k jejímu bezpečí a
prosperitě, bylo vítáno.
Vědomě či nevědomě se všichni řídíme zásadami,
které nám vštípili rodiče nebo které jsme vysledovali u
ostatních a vstřebávali s výchovou jako součást
dědictví našeho civilizačního okruhu. Naše chování
může být přirozené, a přesto bude v souladu s pravidly
etikety. Je přece přirozené pozdravit známého
člověka, dát ženě přednost ve dveřích, jíst tak,
abychom v ostatních nebudili odpor, oblékat se dle
očekávání společnosti, kterou jdeme navštívit. Spíš by
bylo nepřirozené přijít do divadla v teplákách,
odmítnout podanou ruku, nepozdravit se s přáteli.

Společností v širším smyslu rozumíme sociální
prostředí mezi lidmi. Sem bychom zařadili především
zaměstnání, kde trávíme nejvíce času. V některých
firmách, v bankách, pojišťovnách a úřadech platí
striktní oděvní předpis, který zavazuje všechny
pracovníky dodržovat určitý standard v oblékání.
Rozpětí požadavků je dosti široké, někde zavazují
muže, aby nosili výhradně černé (tmavé) obleky, jinde
je součástí pokynů pro zaměstnance jen obecná
výzva, aby chodili vhodně oblečeni a upraveni. Co si
pod tím máme představit?

ŠATY A SUKNĚ
Zatímco muž má na vybranou vždy pouze jedinou
možnost ve třech rovinách společenského oblečení

(odpolední oblek, tmavý oblek, smoking), žena
každou z nich umí naplnit nekonečným množstvím
variant. Nejstarším dámským oblečením jsou šaty. Až
do raného středověku se oděv nerozlišoval podle
pohlaví - šaty a suknice (ve středověku tuniky, pláště)
se nosily jako universální. Později křesťanská morálka
velela skrývat profil ženského těla, proto se šaty
nabíraly, sukně rozšiřovaly, ženské tělo se
deformovalo v korzetech, skrývalo se pod
vycpávkami, vlasy se ukrývaly pod závoji, šátky a
čepci. V renesanci se sice uvolnil pohled na ženská
ramena a dekolt, ale až do počátku 20. století nesměla
žena ukázat lýtko. Sukně sahaly až po kotníky. Teprve
20. století dovolilo ukázat siluetu ženského těla. Ženy
se zbavily korzetů, šaty a sukně začaly kopírovat tělo,
objevily se nové střihy a sukně se začaly zkracovat.
Vrcholu (doslova) dosáhly v polovině šedesátých let,
kdy Mary Quantová přišla s minisukní. Dnes mají ženy
na výběr z mnoha stylů a střihů. Praktické pro denní
nošení i do společnosti jsou například pouzdrové šaty.,
úzkého střihu, které dokonale obepínají postavu.
Ačkoliv se objevily už ve dvacátých letech 20. století,
pro současnost je oživila princezna Diana. Při
slavnostních příležitostech se může žena blýsknout v
šatech prádlového stylu, na ramínka, z jemných
materiálů splývavých, volnějších, často zakončených
rozšířením nebo volány. Košilové či plášťové šaty se
nehodí jako společenské, mají dlouhé rukávy, ležatý
límec a rozepínají se po celé délce vpředu jako pánská
košile nebo plášť. Sukně jako samostatný oděvní
prvek se vydělila ze šatů ve třicátých letech 20. století.
Původně byly úzké a nepohodlné, efektně sice
kopírovaly ženské křivky, ale umožňovaly jen krátké
krůčky. Až Christian Dior ženy osvobodil ze sevření
úzké sukně vysokým rozparkem, který znamenal
nejen pohodlí, ale i zvýšení erotické přitažlivosti.
Postupně se objevily sukně různých střihů: skládaná,
kolová balonová, zvonová atd.
Délky sukní a šatů jsou zcela individuální. Od
sedmdesátých let 20. století vedle sebe žijí všechny
délky - maxi (zakrývá kotníky), midi (do poloviny
lýtek) i mini (od kolen nahoru). Záleží na postavě
ženy, na materiálu a střihu sukně, na věku a
koneckonců i odvaze, jakou délku žena použije. Pro
společenské šaty platí, že by si žena měla vybrat, zda
odhalí nohy, nebo ramena a dekolt.

KOSTÝM, SAKO
Jedním z nejpraktičtějších vynálezů v dámské módě je
kostým. Objevil se už v 19. století jako sportovní úbor,
ale slávu mu zajistila až Coco Chanel. Ženy si rychle
zvykly na „pánský“ styl, protože byl univerzálně
použitelný: kostým můžeme nosit do kanceláře, na
společenské akce, na návštěvy, na garden party i do
divadla. Na rozdíl od pánského saka může žena odložit
své sako kdykoliv, protože halenka nebo top je svrchní
oblečení. Kostým působí seriózně, uměřeně, proto je
nejvhodnější součástí business dress.
Z námořnické uniformy je odvozen blejzr,
jednořadové i dvouřadové sako v původně

námořnické modři s mosaznými knoflíky. Dvouřadové
se hodí pro vyšší, štíhlejší ženy (nosívala ho princezna
Diana), hodí se k němu jak klasická halenka a sukně,
tak tričko a šedé kalhoty. Podle kombinace vytvoří
blejzr solidnější, nebo ležérnější vzhled, vždy ale
působí elegantně.

KALHOTY
Kalhoty jsou tak výrazným symbolem mužství, že
ženy bojovaly o právo nosit kalhoty velmi dlouho. Před
druhou světovou válkou se jen bohémské umělkyně
odvážily provokovat v kalhotách či kalhotových
kostýmech. Před půlstoletím by žena do kanceláře
nebo do společnosti nemohla jít v kalhotách. Teprve v
atmosféře svobody a tolerance šedesátých let 20.
století se ženy odvážily chodit v kalhotách stejně
běžně jako v sukni. Dnes je kalhotový kostým
postaven naroveň kostýmu se sukní a společenské
kalhoty se objevují i při slavnostních příležitostech.
Pro každou příležitost se ovšem každé kalhoty nehodí,
a to i do kanceláře, natož na večerní společenskou
akci.

HALENKY, BLŮZY, TOPY
Jakmile se oddělila sukně od šatů, objevil se problém,
jak vyřešit horní díl oblečení. Ženy nejdříve nosily
hodně zdobné blůzy s krajkami, volány, mašlemi a
nabíranými rukávy, až ve dvacátých letech 20. století
se halenka přiblížila střihu pánské košile špičatým
límcem, kapsičkami, předním zapínáním, manžetami.
Halenka je společensky velmi cenný prvek: poskytuje
v kombinaci s kalhotami, sukněmi nebo kostýmem
velké množství různě odstupňovaných variací pro
business dress i společenské oblečení.
Se sportovními kalhotami a třeba i s pulovrem se
halenka stává vhodným sportovním oblečením. Každá
žena by měla mít v šatníku několik halenek
jednobarevných (jedna z nich určitě bílá) a několik
vzorovaných (nejvíce decentní je proužek). Barvy
jsou obvykle diktovány módou anebo oblibou
majitelky. Platí, že čím je halenka méně nápadná, tím
je univerzálnější.

BOTY
Klasickou dámskou botou je lodička, uzavřená bota s
elegantním profilem. Vychází z tvaru renesanční
pánské boty, ale má navíc podpatek. Muži si sice už
dříve vypomáhali podpatky, aby se zdáli vyšší, ale v
18. století ženy pochopily, jaké výhody jim podpatek
skýtá, a přivlastnily si ho. V padesátých letech 20.
století přišli módní návrháři s „jehlami“, a tak se
vysoké podpatky v rozmezí 3-6 cm v mnoha
obměnách drží dodnes.
Lodičky mají plnou špičku i patu, a i když boční
vykrojení a vysoké podpatky jim dodávají vzrušující
napětí, svou uzavřeností jsou uměřené a „cudné“,
takže se hodí pro obchodní jednání i do společnosti.
Lodičky jsou vhodné k šatům, dlouhé sukni, kalhotám,
krátké sukni i ke kostýmu. Na pohodlnější procházku
si ženy vyberou raději ploché baleríny, které mají svůj
původ v baletních „piškotech“ s oblou špičkou.
Proslavila je v padesátých

letech Audrey Hepburnová. Pohodlné jsou také ploché
lodičky na nízkém podpatku zdobené sponou nebo
mašlí. Střevíce s volnou patou, nebo dokonce
otevřenou špičkou nejsou považovány za stejně
společenské jako lodičky - ukazují „příliš mnoho“, a
proto nejsou určeny na vysoce společenské akce. Tam
bychom měli dát přednost uzavřeným botám. Také
proto, že se žena nedostane do konfliktu s povinností
mít současně punčochy. Má-li žena pouze volnou patu,
může použít punčochy bez zesílených částí na
chodidle. Jít naboso v otevřených střevících je často
hodně odvážné, i když jsme toho svědky stále častěji.
Nohy musejí být pečlivě oholené, nehty ošetřené a
nalakované. S odhalováním chodidel v otevřených
střevících je to stejné jako s odhalováním nohou v
minisukni - musejí být perfektní, aby bylo co
ukazovat.

BUSINESS DRESS – DÁMSKÉ PRACOVNÍ
OBLEČENÍ
Ženy považují za business dress především kostým.
Ten vypadá velmi elegantně, seriózně a poskytuje
možnost odložit sako a pracovat jen v halence.
Kalhotový kostým je zcela rovnocenný kostýmu se
sukní. Pokud si chce žena vzít šaty, měly by mít úzký
střih (pouzdrové šaty), ale neměly by příliš obepínat
tělo. Šaty by měly mít velmi střízlivý dekolt a
přiměřenou délku. K tomu boty na vyšším nebo
středně vysokém podpatku. Při jednání s klienty by
žena měla mít punčochy i v největších vedrech, stejně
jako muž své sako.
Pro ženy jsou do zaměstnání při jednání s klienty
nevhodné džíny, šaty s úzkými ramínky, či dokonce
bez ramínek, trička, volné kalhoty, bokové kalhoty,
sandály. Důvod pro střízlivé a elegantní oblečení je
zřejmý: Klient by se měl soustředit na prezentaci
nabídky a cokoliv, co by odvádělo jeho pozornost od
tématu, je nežádoucí. Casual dress pro ženy
představuje sukni nebo kalhoty a tričko či halenku,
svetřík, značkové džíny. Ani při neformálním oblečení
si do zaměstnání nevezmeme šortky nebo příliš
krátkou sukni(obvykle se minimální délka sukně
„měří“ vsedě tak, že sukně sahá na šířku dlaně nad
kolena - dlaní rozumíme ruku majitelky sukně, nikoli
šéfa....).
Doplňky by měly náš zjev skutečně doplňovat, ne mu
dominovat. Prsty plné masivních prstenů nebo
všechny řetízky, náhrdelníky a náramky, nakoupené
na exotických dovolených, vzbudí spíš úžas než
příjemný dojem. Parfémy volíme do zaměstnání lehčí,
těžší si necháme na večerní příležitost. Líčení by mělo
být méně nápadné, slouží pouze ke zvýraznění očí a
rysů tváře.
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