
DRESS CODE

Umí Češi 
odhadnout 
vhodný styl 
oblečení ?

Sběr dat proveden: 11/2014   počet respondentů: 685 občanů ČR starších 18 let   forma dotazování: on-line
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Stalo se vám 
v posledním roce, 
že jste neodhadli 
vhodný styl 
vašeho oblečení ?

VÁŠ 
NÁZOR

ANO,NĚKOLIKRÁT

ANO, JEDNOU

NE, NESTALO, MYSLÍM, ŽE 
DOKÁŽU STYL DOBŘE 
ODHADNOUTT

DO SPOLEČNOSTI MOC 
NECHODÍM

NEVÍM, NEPŘIKLÁDÁM 
OBLEČENÍ VÁHU



Kde nastávají 
přehmaty 
v oblékání 
nejčastěji?

v práci či na pracovním 
pohovoru (33 %)
na společenském 
večírku (25 %)
kultura – divadlo, 
koncert, ples (14 %)
svatba, pohřeb (8 %)
oslava narozenin (5 %)
ostatní (15 %)

VÁŠ 
NÁZOR

RODINNÉ UDÁLOSTI

"V létě se mi ženil syn. Já jsem to 
pojala jako vrcholně slavnostní 
okamžik- černý kostýmek. Ostatní 
byli v lehkých letních šatičkách."
 
"Přijel jsem na návštěvu              
a dozvěděl se, že za hodinu 
je pohřeb tety."

DIVADLO

"Oblékla jsem se tzv.do gala,
ale pak jsem zjistila, že
v džínách bych zapadla lépe."

CO JE OVERDRESSED? 

PŘEOBLEČENÍ. Z několika citací je 
patrné, že zhruba 10 %
z respondentů, kteří za poslední 
rok neodhadli vhodnost oblečení, 
zakusilo problém tzv. přeoblečení 
a to napříč téměř všemi 
společenskými událostmi.

RAUT

"Nebyli jsme informováni od 
šéfa, na co se jede, jelo se na 
společenský večer s rautem a my 
měli botasky. Moc jsme se 
styděli."



Víte, co který 
dress code 
znamená?

CASUAL 12%

BUSINESS CASUAL 4%

SMART CASUAL 22%

INFORMAL 3%

BLACK TIE 20%

WHITE TIE 20%

99% respondentů  
nedokázalo určit správně 
celé pořadí – od nejméně 
formálního dress codu až 
po nejformálnější.

Black tie a white tie dokáží 
lidé určit nejlépe. Celkově 
tak cca 40 % lidí správně 
určilo, že black/white tie 
jsou nejformálnější styly 
dress codu.
 

Pořadí určuje míru formálnosti. Procenta značí správnost umístění v pořadí.



Co si mám vzít 
na sebe?
Kolik z nás položí tuto 
otázku někomu jinému?
 
Ženy jsou povětšinou 
samostatné téměř z 90%, 
muži jen ze 70%.
 

JAK ČASTO VÁM PŘI OBLÉKÁNÍ PORADÍ NĚKDO JINÝ?

MUŽI

ŽENY
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vždy někdo jiný 0% 

většinou někdo jiný 11% 

většinou sama 43% 

sama 46% 
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vždy někdo jiný 3% 

většinou někdo jiný 26% 

většinou sám 38% 

sám 33% 



Mohlo by se zdát, že ženy 
si na módu potrpí a tak 
budou mít lepší odhad.
Není tomu tak!
Důležitý je především věk, 
životní zkušenosti 
a vzdělání.
 
 

Kdo se vyzná 
ve stylu více
a kdo méně?

Nejméně se v dress codu 
vyznají lidé důchodového 
věku s nižším vzděláním.
Nejvíce se vyznají aktivní 
lidé s VŠ diplomem do 30 let.

Pokud nepočítáme ty, kteří 
ještě nepracovali, pak 22% 
respondentů zkušenost
s požadavkem na firemní 
dress code má. 
Významný vliv nese region.  
Pražané mají zkušenost 
z 33%.

Mají Češi 
zkušenost 
s firemním 
dress codem?


