MÓDA DO KANCELÁŘE:
VÍTE, CO NA SEBE?
Chystáte se do nového zaměstnání nebo vyrážíte na pracovní pohovor? Nezapomínejte na to,
jak budete vypadat a co si obléknete. Dávno už totiž neplatí, že stačí jen to, co máte v hlavě. Profesionální
a upravený vzhled jsou základem dobrého prvního dojmu.
Oblečení má svou vlastní řeč i své zákony, určité typy oblečení jsou odpovídající pro jednotlivé situace a okolnosti. Je
tedy velký rozdíl mezi oblečením do zaměstnání a volnočasovou módou. Samozřejmě
také záleží na tom, kde pracujete. Pokud se
ucházíte o práci asistentky ve velké právnické
společnosti, kde se vyžaduje příjemné vystupování spojené s nenucenou elegancí, asi na
konkurz ani do práce nepřijdete v minišortkách, ze kterých vám kouká zadeček, piercingem v pupíku a tetováním na celé ruce.

A když byste si k tomu vzala ještě žvýkačku
do pusy, asi byste brzy dostala výpověď. Jak
říká první certifikovaná koučka stylu pro ČR
a SR Ing. Dagmar Gabulová, bez ohledu na
to, co děláme a čím se živíme, jsme každý
tváří své osobní značky. „Svým vzhledem reprezentujeme jak vlastní značku, tak značku
společnosti, pro kterou pracujeme. Proto je
důležité i navenek komunikovat profesionalitu, odhodlání a důvěryhodnost. Způsob, jakým se oblékáme, nám k tomu může výrazně
dopomoct.“

Co je to dress code?
Jde o obecně uznávaný vzor a soubor pravidel
v oblékání. Určuje, jaké oblečení můžete nosit
v zaměstnání, na úřadě, při obchodních jednáních či společenských událostech. V případě
více formálních událostí bývá dress code, tedy
to, co si máte obléknout, specifikován přímo
na pozvánce. Když to na pozvánce uvedeno
není, měli byste přihlédnout k místu konání,
času, charakteru akce a také úrovni formálnosti akce. Těmto pravidlům byste měli věnovat pozornost. I první moment může rozhodnout o tom, jestli se ztrapníte nebo někoho
urazíte. A pokud se to týká třeba vaší budoucnosti, pak je skutečně velmi důležité myslet na
to, co si obléknete. Podle psychologů se o vaší
kariéře rozhodne v 75–95 % případů v prvních
dvou až třech minutách osobního setkání. Oblečení tedy v tomto případě hraje svou velkou
roli – díky správné volbě podtrhnete vaše silné
stránky a zakryjete ty slabé, takže vhodný dress
code vám může hodně pomoct.

SPRÁVNÁ VOLBA
OBLEČENÍ PODTRHNE
VAŠE SILNÉ STRÁNKY
A ZAKRYJE TY SLABÉ.

MÓDA

TIPY, JAK SE NALÍČIT DO KANCELÁŘE
•

Oční stíny
Marionnaud
479 Kč

•
•
Rtěnka
Ultra Color
Avon
119 Kč

•

•

Rozjasňující
korektor
Marionnaud
349 Kč

•

Základem je dokonalý make-up, ve kterém
budete vypadat nenápadně a přirozeně.
Aby nalíčení vydrželo déle, použijte
podkladovou bázi.
Určitě nezapomeňte na korektor, který
sjednotí vaši pleť a zakryje nedostatky.
Vždy vybírejte odstín, který je podobný
barvě vaší pleti.
Než nanesete make-up, použijte
zmatňující bázi, pak teprve make-up.
Můžete použít BB nebo CC krém.
U líčení očí dbejte na přirozenost, takže
volte barvy tělové, například hnědou,
béžovou, světle růžovou, fialovou nebo
šedou. Tužku použijte, ale raději jen na
horní víčko. Spodní víčko zvýrazněte spíše
jen béžovým stínem.
Nezapomeňte na rtěnku – pro denní líčení
jsou vhodnější světlejší odstíny nebo jen
lesk na rty.

CELEBRITY, KTERÝM SLUŠÍ KOSTÝMKY
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Alexa Chung

Angelina Jolie

Kim Kardashian

Jana Švandová

Televizní moderátorka, modelka
a módní ikona pocházející z Anglie. Miluje módu a libuje si i v kostýmech. Zřejmě moc dobře ví, že
mužský styl je „in“ a obleky na ženách vypadají dobře. Je považovaná za módní ikonu a jednu z nejlépe oblékaných žen na světě.

Herečka a matka šesti dětí, z nichž
tři jsou adoptované, je považovaná za jednu z nejkrásnějších žen
planety. Ať si vezme na sebe cokoli, vypadá v tom skvěle. Sluší jí to
nejen ve večerní róbě, ale i v jednoduchém outfitu do kanceláře.
S bílou halenkou a černou sukní
neuděláte chybu ani vy – natož
Angelina.

Americká hvězda reality show,
módní návrhářka, podnikatelka,
modelka i herečka, je známá svými
módními výstřelky a excesy. Nechvalně ji proslavily outfity, které
jí přidávají kila navíc a které nejsou
vůbec její styl. Nicméně, čas od
času jí to vyjde, to když si například
oblékne střízlivý tmavý kostým.

Česká herečka snad nestárne. Vypadá sexy a ráda se obléká. Jak
sama říká, nezná ženu, která by
nebyla parádivá. Kromě toho má
vkus, takže jí sekne všechno, co si
oblékne, třeba obyčejný kostým,
ve kterém vyniknou její sexy křivky.
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CO SI
OBLÉKNOUT DO
KANCELÁŘE?
TŘEBA TYHLE
KOUSKY…

Business Formal a Business Casual
Velmi často používané termíny pro prostředí kanceláří, klubů a neformálních akcí. Liší se mírou formálnosti. Co tedy zvolit pro jednotlivé styly?

Halenka
Esprit
1199 Kč

Business Formal
•
•
•
•

Košile
Takko
499 Kč

•
•
•
•
•
•

Kalhotový nebo sukňový kostým.
Pouzdrové šaty se sakem.
Jako základ zvolit tmavé byznys barvy:
černou, tmavě modrou, tmavě šedou.
Košile nebo halenka s dlouhým, případně
tříčtvrtečním rukávem.
Konzervativní výstřih, například lodičkový
nebo kulatý.
Volte jemné barvy topů: bílou,
smetanovou, pudrové barevné odstíny.
Silonové punčochy tělové nebo tmavé
barvy bez vzorů.
Uzavřené lodičky s podpatkem
zabezpečujícím komfortní pohyb.
Decentní líčení a manikúru.
Na rozzáření použijte jemné doplňky ve
formě šátků, hedvábného šálu,
perličkových, zlatých či stříbrných šperků
a elegantních hodinek.

Business Casual
Kabát
Esprit
2799 Kč

Šedé šaty
Esprit
2799 Kč

Jde o méně formální dress code. Znamená, že
ženy mohou odložit sako a nahradit jej pouze halenkou, topem či twinsetem. Vlastně jde
o nedbalou eleganci, která však má svoje mantinely. „Casual“ rozhodně neznamená, že si
obléknete šortky, džíny a triko s potisky. Co si
tedy v tomto případě můžete všechno dovolit?
• Halenky, topy či twinset.
• Elegantní kalhoty nebo sukni.
• Košili, halenku, svetřík.
• Lodičky, elegantní balerínky nebo
mokasíny.
• Povoleny jsou svěžejší barevné kombinace
a o něco výraznější doplňky.

Zeptali jsme se…

Šátek
Takko
149 Kč
Černé sako
Esprit
3799 Kč

Kalhoty
Takko
699 Kč

Ing. Dagmar Gabulové, koučky stylu,
www.dagmarstyle.com/cz
Čemu bychom se měli v případě kancelářské módy vyhnout?
Výraznému líčení, extravagantní manikúře a velkým ozdobám ve vlasech. Dále
bychom měli zapomenout na džínové,
manšestrové a jiné neformální materiály,
sportovní a outdoorovou obuv. Do kanceláře se nehodí ani topy a šaty s odhalenými rameny a zády, hluboké výstřihy, krátké
sukně a moc přiléhavé oblečení. Nevhodné jsou průhledné materiály, svítivé
barvy a výrazné vzory, boty na platformě,
sandálky a kozačky. A zcela určitě se
nehodí, abychom používali silné parfémy
a těžké vůně.

