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Móda se mě (ne)týká 
Test módního chování... 
 

Téma: Móda a oblékání 

Zařazení:  
Ideálně před tím, než studenti absolvují program „Šaty dělají člověka...  A 
kdo dělá šaty?“ Lze použít i jako domácí úkol, studenti mohou odpovědi na 
diskusní otázky zpracovat písemně.  

Cíle: Studenti diskutují o různých aspektech módy a o svém postoji k módě a 
oblékání. 

Typ aktivity: Test, následná diskuze 
Velikost skupiny: 8-28 

Doba trvání: 
vlastní test max. 10 minut, pokud jej budete společně vyhodnocovat a 
diskutovat o otázkách uvedených v závěru, lze aktivitu prodloužit i na celou 
vyučovací hodinu 

Pomůcky: Nakopírované testy pro každého studenta, tužky 
 

Postup: 

 Nejprve studentům rozdejte testy a požádejte každého, ať si samostatně odpoví na otázky 
z testu. Dejte studentům dostatek času na vyplnění.  

 Poté jim dejte návod k vyhodnocení a požádejte je, ať si spočítají body a případně je porovnají 
s výsledky kamarádů. Pak společně diskutujte o výsledcích. 

 Překvapilo Vás něco na výsledku? 

 Jste spokojeni s tím, jak jste dopadli? 

 Jsou některé z otázek, o kterých jste už dříve přemýšleli? 

 Nebo jsou naopak některé, které jste si nikdy nepoložili? 

 Jsou některé důležité aspekty módy, kterých se žádná otázka v testu netýká? Doplnili byste 
něco? (Po absolvování dílny o šatech by studenty mohlo napadnout, že se test například 
nezabývá celkovou spotřebou oděvů, otázkou jejich původu apod.) 
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Test pro studenty 

1.Jak dlouho obvykle nosíte určitý kousek oděvu? 
a) Několik měsíců 
b) Jeden až dva roky 
c) Víc než dva roky 

2. Jdete s přáteli za zábavou (do kina, na koncert, na diskotéku). Jak pojmete oblečení? 
a) Nijak extra, jako obvykle 
b) Při takové příležitosti dbám na oblečení, ale nijak to nepřeháním 
c) Celkově se upravím, nejen oblečení, ale i  boty, účes musí odpovídat příležitosti 

3. Někdo, koho máte jinak velmi rádi, se obléká naprosto nemoderně. Co uděláte? 
a) Pokusím se od toho odhlédnout 
b) Upozorním ho/ji, že mi to vadí. 
c) Nic, líbí se mi nezávislost na módních trendech 

4. Na čem byste v případě nouze nejdřív začali šetřit? 
a) Na jídle 
b) Na zábavě 
c) Na oblečení 

5. Co si myslíte o lidech, kteří se oblékají pouze do nejnovějšího značkového oblečení? 
a) Připadá mi to v pořádku, já na to ovšem nemám. 
b) Připadá mi to obdivuhodné. 
c) Nic, jsou mi lhostejní. 

6. Máte k dispozici 1200 Kč a potřebujete tričko. Co uděláte? 
a) Využiju možnosti a koupím si jedno opravdu exkluzivní značkové tričko 
b) Koupím si jedno levné tričko a zbytek peněz použiju na něco jiného. 
c) Využiju příležitosti a koupím si hned  2 až 3 módní trička.  

7. Když Vám někdo řekne, že barva Vašeho svetru už je letos z módy, jak budete reagovat? 
a) Je mi to jedno 
b) Nějak se z toho vylžu 
c) Už si ten svetr víckrát neobleču 

8. Jaký podíl peněz, které máte k dispozici, zhruba utrácíte za oblečení?  
a) Víc než polovinu 
b) Asi čtvrtinu 
c) Méně než čtvrtinu  

9. Souhlasíte s následujícími  tvrzeními? 

 Mám radost, že ženy v České republice o sebe dnes více dbají a utrácejí víc peněz za 
oblečení a kosmetiku. 

☐   Souhlasím   ☐ Souhlasím, ale mám výhrady  ☐ Nesouhlasím 

 Při nákupu oblečení by člověk měl hledět předně na design a střih a posléze na kvalitu 
provedení.  

☐   Souhlasím   ☐ Souhlasím, ale mám výhrady  ☐ Nesouhlasím 
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 Lidé, kteří zcela ignorují módní vývoj a nedbají o svůj zevnějšek tak dávají najevo 
bezohlednost ke svému okolí. 

☐   Souhlasím   ☐ Souhlasím, ale mám výhrady  ☐ Nesouhlasím 

 Je v pořádku, pokud rodiče plní svým dětem většinu nebo všechny jejich přání týkající se 
módního zboží (oděvů, bot, kosmetiky). 

☐   Souhlasím   ☐ Souhlasím, ale mám výhrady  ☐ Nesouhlasím 

 Pokud se módně obleču, lidé mě lépe akceptují. 

☐   Souhlasím   ☐ Souhlasím, ale mám výhrady  ☐ Nesouhlasím 

Test pro studenty – vyhodnocení 
Otázky 1 – 8 – přičtěte si body podle tabulky 
Otázka č. odp. a) odp.  b) odp.  c) 

1 2 1 0 
2 0 1 2 
3 1 2 0 
4 2 1 0 
5 1 2 0 
6 2 0 1 
7 0 1 2 
8 2 1 0 

 
U otázky č. 9 si za každé tvrzení, s nímž souhlasíte přičtěte 2 body, pokud souhlasíte s výhradami 1 
bod, pokud nesouhlasíte 0 bodů. 

Typy 
Podle celkového součtu zjistíte, jakému typu odpovídáte: 

 0 – 9 bodů: Buď si z módy neděláte vůbec nic a je Vám jedno, co si o Vašem oblečení 
povídají ostatní, nebo na oblečení dbáte, ale máte svůj vyhraněný vkus a styl, do kterého 
střídání módních vln takřka nezasahuje. Na lidi, kteří se neustále oblékají podle poslední 
módy, máte sklon dívat se trochu z patra. 

 10 – 17 bodů: Procházíte po zlaté střední cestě. Nesklouzáváte ani k jednomu extrému. 
Pochvala za pěkné oblečení Vás potěší, naopak kritické poznámky nesete těžce a dlouho se 
jimi zabýváte. Je přeci tak těžké se svým oblečením vždycky všem zavděčit… 

 18 – 22 bodů: Móda je pro vás rozhodně důležitá. Nejradši jste mezi podobně naladěnými 
lidmi, kteří vypadají pohodově a bezstarostně, spíš než mezi těmi, co hodiny diskutují  o 
vzdálených problémech. Ale upřímně – není to občas taky pěkně vyčerpávající, být pořád „v 
pohodě“? 

 23 – 26 bodů: Zdá se, že móda je pro vás pomalu tím nejdůležitějším vůbec. Nikdy byste nešli 
na ulici, aniž byste se před tím překontrolovali v zrcadle. Bylo by trapné, kdyby se boty 
nehodily ke kalhotám. Ale můžete být klidní – většina ostatních na ulici, je právě tak 
zaměstnána sama sebou, že si toho pravděpodobně nevšimnou.1 

                                                      

1 Zdroj: Buhler, M. a Fuchs, E. 2002. Mode Marken Markte; Globalisierung konkret – ein Arbeitsbuch.  Bern, 
Švýcarsko.  


