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Dagmar Gabulová: Ženy by neměly být otrokyně trendů 

Text  Denisa Haveldová  Foto  Zuzana Scharf (1x), Hana Bermannová (3x)

Dagmar Gabulová je koučkou stylu. Donedávna jsem netušila, že něco takového existuje. Ale musím uznat, 
že její povídání mě zaujalo.  Mimochodem – sešly jsme se v centru Prahy. Aniž bych předem věděla, jak 
vypadá, poznala jsem ji na první pohled. Rozhodně ne proto, že by byla nějak výstřední, ale je zkrátka jiná 
než ostatní ženy na ulici. Nejde to popsat jinak, než že má zkrátka styl. 

V čem se vaše práce liší od běžného stylis-
ty či stylistky?

Nikdy mě nelákalo být klasickou stylistkou. 
Běžný stylista vás jen vezme do obchodu a na-
koupí s vámi pár trendových kousků. Ale až si
budete chtít příště něco koupit sama, budete 
zase tápat, protože stylista vám neřekne, proč 
pro vás vybral dané barvy a střihy. Nedá vám 
žádnou hlubší znalost, jaké oblečení vám sluší. 

Další věc je, že stylista vás nezná, neví, jakou 
máte osobnost, záliby, životní styl. Neví, co už 
doma máte za oblečení, do kterého jste inves-
tovala, ale nenosíte ho, a přitom je to možná 
zrovna ta perla, která vás rozsvítí, jen ji neumí-
te nosit.

Nechci, aby ženy byly otrokyně módy, ale 
učím je, aby si z trendů uměly samy vybrat, co 
jim sluší a co je rozzáří. Na prvním místě pro mě 
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		Vystudovala marketing, ale její 
vášní byla odmalička móda.

		Působila v české edici  
časopisu ELLE.

		Absolvovala studium koučinkové 
školy stylu v Londýně.

		Je první certifikovanou koučkou 
stylu pro  ČR a SR.

		Žila v Asii, USA i Evropě, 
momentálně působí v Praze.

		Od šéfky módního domu CHANEL 
Maureen Chiquetové dostala 
cennou radu, které se drží dodnes 
– „Dagmar, nebuď bankéřkou.  
Žij svými vášněmi!”

		Vedle individuálního poradenství 
vede workshopy na téma 
osobního stylu a firemního 
dress codu pro mezinárodní 
společnosti a trénuje personál 
obchodů s oblečením, aby uměl 
zákazníkům kvalitně poradit 
s výběrem barev a střihů.

Ing. Dagmar
Gabulová

nejsou značky a trendy, ale kon-
krétní člověk a  jeho osobnost. 
Moje práce s  klientem ne- 
začíná tím, co se právě nosí.

Můžete popsat kon-
krétně práci s klient-
kou, která vám za-
volá a chce poradit?

Nejprve se potká-
me u  kávy a  popoví-
dáme si. Ideální je sejít
se u ní doma, abych
viděla, jak žije, jaký má
styl interiéru, barvy, co
ji zajímá a tak podobně.

To mi pomůže se na  ni  
napojit a poznat její osobnost,
která se do  oblečení promítá. Konzultujeme 
takové tři hlavní pilíře, přičemž začínáme bar-
vami. Ty jsou totiž první část úspěchu, výrazně 
ovlivní, jak vypadáme. Kromě toho je na  nás 
lidé vnímají jako první, vlastně již z dálky. Když 
nosíte špatnou barvu, tak vám přidá na věku, 
vypadáte nezdravě, vyniknou nedokonalos-
ti pleti, vrásky, kruhy pod očima a  podobně.  
Naopak když víte, které barvy jsou pro vás 
vhodné, pleť je zářivější, mladší, zdravější, oči 
i  vlasy výraznější. Je to pro vzhled naprosto 
zásadní věc.

Jak přesně poradenství týkající se ba- 
rev probíhá?

Klientka sedí před zrcadlem a zkouším na ní 
různé barevné palety, jsou to takové pruhy 
látek, které přikládáme k obličeji. Klientka tak 
sama vidí, jak její vzhled konkrétní barvy pro-
měňují. Přitom jí vysvětluji principy, na kterých 
barvy fungují, a  proč jí například bude slušet 
jeden odstín modré a  druhý ne, aby příště 
sama nesahala zbytečně po špatných barvách.

Zároveň zkoušíme šperky, jestli jsou lepší 
studené, třeba stříbrné, nebo naopak v teplej-
ších zlatavých tónech. Z toho dostane klientka
výstup v  podobě látkového vzorníčku barev, 
které jsou pro ni vhodné. Je malinký, aby se 
pohodlně vešel i  do  menší kabelky, a  může 
ho s sebou nosit do obchodu a orientovat se 
podle něj. Kromě toho dostane tento vzorník 
i  v  elektronické podobě, takže ho může mít 
v tabletu nebo telefonu.

Barvy jsme probraly, co se děje dál?
Pak se pouštíme do analýzy postavy, což je 

po barevné typologii druhá zásadní věc. Dívá-
me se vždy na siluetu, a sice na tři parametry: 
ramena, boky a pas. Tyto tři rozměry definují 

typ naší 
postavy – jestli jsme 
hruška, jablko, přesýpací hodi-
ny a  podobně. Dámy jsou často 
překvapené tím pasem, protože 

většinou jsou zvyklé se zaměřovat 
na bříško. Při diagnostice postavy ale 

sledujeme vyšší pas – tedy nejužší část trupu. 
Na  základě toho se bavíme o  střizích, které 
jsou pro její typ postavy vhodné, podtrhnou 
její přednosti a zamaskují nedostatky.

A ten třetí pilíř, který s klientkou probíráte?
Jako třetí řešíme osobní styl. Ten už vypo-

vídá o osobnosti člověka. Jestli má radši kraj-
ky, květinové motivy, nebo jednoduché čisté 
linie, strohost, minimum zdobení a  tak dále. 
Někdy klientka sama ani neví a za tím účelem 
mám různé pomůcky, jako například dotaz-
ník, na  jehož základě společně rozšifrujeme, 
ke  kterému stylu se přiklání. Existuje pět zá-
kladních osobních stylů.

Podrobná diagnostika klientky proběhla,
co se děje dál?

Když už máme jasno v tom, co klientce slu-
ší, v čem se cítí dobře a jak se chce prezentovat 
navenek, přistoupíme spolu k  jejímu šatníku. 
Často se stává, že ženy mají sice plnou skříň, 
ale mají pocit, že nemají co na sebe, a vlastně 
skutečně nemají! 

V  šatníku máme zásoby za  několik let, 
ale přitom v  průměru z  toho nosíme jen asi  
20 procent. Zbytek čeká, „až zhubnu“ nebo „až 
si k  tomu dokoupím správné kalhoty“. Pak je 
skříň plná, těžko se v ní orientujete a není tam 
místo na nové kousky.

Proto je důležité, ještě než jdeme s klient-
kou na nákupy, projít, co má ve skříni. Zjistíme, 
co je pro ní stylem, střihem a barvami správné, 
a co jí nesluší, vyřadíme. Naučíme se organizo-
vat skříň tak, aby měla systém, který pomůže 
klientce rychleji se oblékat. 

Po  třídění šatníku tedy následují společ- 
né nákupy? 

Ano. Pak jdeme do ob-
chodů. Tam ženy často čelí problému, že se 
v nich neumí orientovat a zbytečně ztrácí čas. 
Cílem je, aby klientka byla schopná zhruba 
do 20 minut nakoupit a nemusela strávit ho-
dinu hledáním, mnohdy marným, protože 
sáhne po kouscích, které vypadají dobře na ra-
mínku nebo na  její kamarádce, ale jí nesluší. 
A jiné kousky, ve kterých by se celá rozzářila, ji 
ani nenapadne vyzkoušet.

Ušetří to hodně času, ale i peněz, které neu-
tratíte za něco, co nebudete nosit. To, co máte 
ve skříni a nenosíte, je důsledek impulzivního 
nákupu bez znalosti toho, co vám sluší.

Dá se určit nějaká základní chyba, kterou 
ženy obecně při oblékání dělají?

Jsou zvyklé vybírat outfit tak, aby k  sobě 
ladily jednotlivé kusy oblečení, ale ne tak, aby 
ladil outfit s ní. To je to hlavní. Když projde kli-
entka style koučinkem, její okolí to bezpečně 
pozná a bude na to pozitivně reagovat. Podle 
toho, co mi klientky vypráví, se jich okolí často 
ptá, jestli mají nový účes nebo líčení, že vypa-
dají najednou nějak jinak. 

Okolí vlastně ani nepozná, v čem konkrét-
ně ta změna je, ale vidí, že žena najednou ce- 
lá září.

A další chyby?
Velmi často ženy chybují v barvě vlasů. Ex-

perimentují a  barví si vlasy do  nesprávných 
tónů. Bohužel často ani v  kadeřnictvích, kde 
by měli být přímo vyškoleni na práci s barva-
mi, jim nedokážou poradit a klidně jim nabarví 
vlasy barvou, která se k jejich typu vůbec ne-
hodí. Obličej pak působí nezdravě, jako byste 
byla unavená nebo nemocná.

Jsou nějaké mýty, které kolují a  ženy se 
jimi řídí, i když jsou nepravdivé?

Jeden z velkých mýtů se týká černé barvy.
Obecně se tvrdí, že černá sluší každému, ale 
není to tak. Pravda je, že černá zešťíhluje. Pro 

„Cílem je, aby klientka byla schopná zhruba do 20 minut
nakoupit a nemusela strávit hodinu hledáním, mnohdy
marným, protože sáhne po kouscích, které vypadají dobře
na ramínku či na její kamarádce, ale jí nesluší. A jiné kousky, 
ve kterých by se celá rozzářila, ji ani nenapadne vyzkoušet.”
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černovlásky většinou vhodná je, protože má 
na co navázat. Stačí černé sáčko trochu oživit 
nějakým barevným topem nebo detailem. Ale 
například blondýny by si měly dát na černou 
pozor. Raději by měly volit tmavě šedou nebo 
tmavě modrou. Mohou si černou dovolit v dol-
ní partii, například na kalhotách.

Ještě bych se chtěla vrátit k  tomu, když 
jste mluvila o pěti základních stylech. Kte-
ré to jsou?

Jeden je styl romantický. To je žena takzva-
ná princezna, která má ráda romantiku, ráda 
o  sebe pečuje, má ráda zdobení typu krajek, 
květinových motivů nebo perliček, je to něž-
ná mladistvá dáma. I když má pokročilejší věk, 
působí stále mladistvě, i  její rysy tváře tak- 
to působí.

To mě hned přivádí na  otázku – může si  
každý styl, i  tento romantický, dovolit  
i starší žena?

Může, ale musí to být žena, ze které to přiro-
zeně vyzařuje, v níž je mladistvost. To se nedá 
naučit, musí to v ní být. Kdybych ženu, která je 
tvrdá byznysmenka, má ostré rysy tváře, natla-
čila do tohoto stylu, tak jí to nebude slušet ani 
se sama nebude dobře cítit, i  když vše bude 
krásně nakombinované a sladěné.

Vraťme se tedy k těm dalším stylům.
Druhý styl je takzvaný klasický. Jsou to ženy, 

které mají rády minimum zdobení, spíše kla-
sické barvy jako černá, bílá, béžová, šedá, mi-
lují strohost. Inklinují k jednoduchým střihům. 
Chtějí navenek ventilovat spíše své znalosti 
a  nechtějí na  sebe upozorňovat oblečením. 
Často jejich povaze – spíše introvertní, strohé, 
odpovídají i rysy obličeje – ostře řezané, jako-
by špičaté. Kdybych v klasickém stylu oblékla 
ženu typu princezna, bude to pro ni nuda.

Třetí styl je kreativní. Je to žena, která chce 
být vidět, je extrovertní, hraje si s módou, tren-
dy si přizpůsobí na  sebe, aby jim přidala ješ-
tě něco navíc. Chce být jedinečná, nezapadat 
do davu. 

Zdravometr známého poradce 
vám napoví, jak jste na tom se zdravím
Nikdo z nás si nepřeje být nemocný. Závažné onemocnění však může 
ohrozit kohokoli z nás nebo našich blízkých. Ne nadarmo se ale říká 
„prevence – půl zdraví“. Co si pod tím přesně představit? Co všechno 
zahrnuje zdravý životní styl? Napovědět vám může Zdravometr, který 
pro ING Životní pojišťovnu vytvořil známý výživový poradce Petr 
Havlíček.

Poděkovalo by vám vaše tělo?
„Zdravotní prevence je polovinou úspěchu, 
a  proto jsme ve  spolupráci s  výživovým po-
radcem Ing.  Petrem Havlíčkem, kterého zná-
te z pořadu ‚Jste to, co jíte‘, vyvinuli speciální 
zdravotní test. Najdete ho na webové stránce 
www.zdravometr.cz a  pomůže vám odhalit 
nedostatky ve  vaší životosprávě a  nabídne 
vám konkrétní tipy, jak své zdraví můžete 
lépe podpořit,“ vysvětluje Helena Lazosová, 
ředitelka marketingu a produktového vývoje 
ING Životní pojišťovny. Test vás provede otáz-
kami, které jsou klíčové pro váš zdravotní stav 
a kondici. Vyhodnocení vám pak napoví, zda 
můžete sami sebe poplácat po zádech a  říct 
si, že pro své tělo děláte maximum, nebo zda 
máte na  čem pracovat. K  dispozici je vám 

možnost nechat si bezplatně poslat bližší vý-
sledky a tipy na to, jak vaši „morálku“ životní-
ho stylu zlepšovat.

Náhoda je blbec
Zdravý životní styl je velice důležitý, bohužel 
ale ne vždy postačí k tomu, aby se vám zdra-
votní problémy zcela vyhnuly. Jsou prostě 
onemocnění, které k vám přijdou bez pozvání 
a zasáhnout vás o to více, že se na ně nemů-
žete nijak připravit. Pro tyto případy existuje 
pojištění – stejně jako si pojistíte dům proti 
nečekaným živelným katastrofám, můžete 
si pojistit vaše zdraví proti nečekaným ne-
mocem. Připojištění pro případ závažného 
onemocnění dospělých ING Životní pojišťov-
ny zahrnuje téměř 70 diagnóz. Patří mezi ně 

nejčastější onemocnění, jako je rakovina či 
srdeční infarkt, ale také tzv. turistické nemoci, 
které si můžete nechtěně přivézt z  exotické 
dovolené – třeba břišní tyfus. 

„Pojištění je prostředkem pro zmírnění 
dopadu nemoci nejen na  rodinný rozpočet. 
V  případě diagnózy závažného onemocnění 
vám může výplata z  připojištění pomoci na-
hradit výpadek příjmu nebo třeba fi nancovat 
rehabilitaci či úpravu bydlení. Pokud si sjed-
náte schůzku s  naším poradcem, abyste se 
dozvěděli více o tom, jak ochránit sebe a svou 
rodinu, získáte dárek – krokoměr s  měřením 
tělesného tuku,“ vysvětluje Helena Lazosová 
z ING.           (PR)

Více informací získáte u svého poradce, 
na Klientské lince 844 444 480 nebo na 
www.ingpojistovna.cz/zavaznaonemocneni

Další typ je dramatický. To je také ženský 
styl, podobně jako princezna, ale není to jem-
ná něžná žena, ale spíše žena dračice. Nejlépe 
to vystihuje Marilyn Monroe. Tato žena má 
ráda lakované věci, zvířecí vzory, vysoké pod-
patky, krátké sukně, hluboké výstřihy, oblečení 
na tělo, aby vynikly ženské křivky, chce nave-
nek dát najevo svoji sexualitu. Důležitější než 
pohodlí je pro ni udělat dojem.

Poslední z  těchto základních stylů je tak-
zvaný přirozený styl. To jsou ženy, pro které je 
na prvním místě praktičnost a pohodlí. Střihy 
nejsou vypasované na tělo, ale volnější, neno-
sí podpatky, ale spíše balerínky, málo zdobe-
ní, neutrální barvy. Často se v tomto stylu cítí 
dobře introverti.

Dají se tyto základní styly kombinovat?
Dají. Ne vždy se člověk najde přesně v tom 

jednom konkrétním.

Když jdete po  ulici, odhadnete na  první 
pohled, který styl ženě sedí?

Ne, abych to poznala, potřebuji se s ní chví-
li bavit. Styl je o  osobnosti člověka, to neod-
hadnete. Ale hned mě trkne, že zvolila špatně 
barvy nebo šperky, že v nich vypadá zbytečně 
staře nebo unaveně. A  také hned vidím ne-
vhodný střih.

Sledujete takto ženy, když jdete po ulici?
Záměrně ne, ale vnímám to tak nějak au-

tomaticky. Je to takové postižení povoláním. 
Nedá se to nevidět. Mimochodem, říkají mi to 
ale i klientky, že jakmile si spolu řekneme pra-
vidla a vysvětlíme si, jak fungují barvy a všech-
ny další věci, tak to také začnou sledovat. Toho, 
co předtím neviděly, si najednou všímají.

Zaujalo mě, jak jste mluvila o rysech obli-
čeje. Opravdu se do nich promítá povaha 
člověka? Řekla bych, že to jsou úplně od-
dělené věci – nějak člověk „narostl“ a ně-
jakou povahu má na základě výchovy, ži-
votních zkušeností a tak dále. Jak to může 
být v nějakém vztahu?

Sama nevím, jak je to možné, ale opravdu je 
to tak. Když se s lidmi bavím a více je poznám, 
opravdu to vždycky k jejich rysům sedne.

Lidé, kteří mají ostřejší črty tváře, ostrou 
bradu, špičatý nos, úzké rty, působí přísněji 
a  jsou jakoby tvrdší. A ti opravdu více tíhnou 
ke klasickému, strohému stylu. V puntících se 
nebudou dobře cítit, ty jsou oblé, kulaté a bijí 
se s jejich ostrými črty. 

Puntíky naopak korespondují s kulatějšími 
rysy obličeje. Ženy s oválným či kulatým obli-
čejem mají plnější rty, měkčí rysy a  jsou sku-
tečně i  povahově jemnější, něžnější, lidštější, 
většinou i inklinují k romantickému stylu.

Když vás tak poslouchám, je to docela 
věda. Myslela jsem, že dáme čtenářkám 
nějaké obecné rady, ale teď se mi zdá, že 
je to natolik individuální záležitost, že je 
těžké zobecňovat.

Pár obecných rad dát mohu. Cílem je vytvo-
řit harmonický vzhled, nikoli kontrastní. Ženy 
často říkají – radši nosím bílé zlato, protože je 
na  mně více vidět. To je ale nesprávná cesta.
Všechno do  sebe musí zapadat, ale nepřebí- 
jet vás.

Další rada je tvarovat pas. Ženy se často 
zaměřují na  bříško, chtějí ho schovat do  vol-
ných střihů. Ale to vás nafoukne, v užší partii 
bude vůle a  přidá vám to několik kil navíc.  
Nebojte se nosit pásky (ne přes bříško, ale 
v  pase, v  nejužším místě), to vás vytvaruje 
do  přesýpacích hodin. I  kabátky by měly být 
vypasované nebo výrazně do „A“ a s páskem, 
nikoli volné.

Zůstaneme-li u  rad pro ženy, které trápí 
nějaké to kilo navíc, jaké nosit tvary kal-
hot a sukní?

Když mají silnější spodní část – plnější boky, 
stehna, zadeček, ale nahoře jsou užší, je posta-
va trochu nerovnoměrná. Cílem opět je vytvo-
řit harmonii. Musíme minimalizovat dolní část, 
takže sukně nebo kalhoty noste jednobarev-
né, ideálně tmavé (kvůli zeštíhlujícímu efektu). 
Střihy by měly být jednoduché a rovné. Kalho-

ty typu skinny nebo cigaretové střihy nejsou 
vhodné, protože zvýrazňují boky. Nedoporučuji 
ani vzory nebo výrazné barvy, protože chceme 
od  této partie odpoutat pozornost, ne na  ni 
upozorňovat.

 Od  pasu nahoru pak využijte světlé barvy, 
řasené topy, nápadné šály a  podobně. Pak ka-
ždého upoutá spíše horní část těla, a dolní, kte-
rou chcete potlačit, si moc nevšimne.

Často také ženy řeší, jak ladit k  obleče-
ní doplňky, například kabelky. Mají být 
ve  stejné barvě jako boty, nebo naopak 
nesmí... Co je správně?

To je otázka preference dané osoby. Nejde 
říci, že nějak je to správně. Kreativní žena urči-
tě bude upřednostňovat každý kousek jiný. Já 
osobně také přesně neladím kabelku k botám, 
ale dohromady to musí být v harmonii.

Ještě jsme neprobraly, jestli mají o  vaše 
služby zájem také muži?

Muži zájem mají, ale nechtějí, aby to vědělo 
jejich okolí. Mají obavy, aby nebyli považováni 
za zženštilé a za metrosexuály. To je takový ne-
švar, jak v Česku, tak na Slovensku, že muži se 
stydí o sebe starat. Obecně je to tady společ-
ností stále vnímáno tak, že když o sebe někdo 

pečuje, ať už žena, nebo muž, je to spíše od-
souzeno. Lidé říkají, ta se má moc ráda, nezále-
ží přece vůbec na tom, jak vypadá, raději se má 
starat o děti... To je nesmysl.

To, jak vypadáme, náš obal, vytváří první 
dojem o  nás. Je-li špatný, nedostaneme ani 
šanci ukázat, že třeba vevnitř jsme zajímaví. 
Kamkoli přijdete, lidé vás nejprve hodnotí po-
dle toho, jak vypadáte.

Člověk mnohdy ani neví, co o  sobě oble-
čením navenek vypovídá, a může tak i vytvo-
řit úplně mylný dojem. Vzhled je naše osobní 
značka, buď nám pomáhá dosáhnout toho,  
co chceme, nebo hraje proti nám.                    
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