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Narozeniny
Stylistka DAGMAR GABULOVÁ říká, že největší chybou v oblékání českých manažerů
a manažerek je kombinování nevhodných vzorů a také velikostí, které nesedí.
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H

orké letní počasí a stále
těžší shánění nových lidí
do firmy vede zaměstnavatele k tomu, aby zmírnili striktní pravidla oblékání.
Snaží se tak vyhovět stávajícím
zaměstnancům a zároveň doufají,
že do uvolněné atmosféry snadněji přivábí nové.
Že má i taková maličkost, jako je
svoboda v oblékání, dopad na zájem uchazečů o práci, dokládá výzkum americké firmy OﬃceTime.
Mezi uchazeči o práci odhalil, že téměř třetina dává přednost společnostem s neformálním přístupem
k tomu, jak by se měli zaměstnanci
do práce oblékat.
Změnami proto prochází i konzervativní oblast poradenství. „Potřebujeme úzce profilované, a tedy
ne vždy lehce dostupné experty.
Kvůli tomu v oblasti dress codu
děláme kompromisy, o kterých
bychom v minulosti vůbec neuvažovali,“ říká Olga Lamačková, HR
ředitelka české pobočky mezinárodní sítě poradenských společností EY. Zaměstnanci firmy tak
už například nemusí nosit kravatu a k obleku si mohou obléknout
barevné ponožky. Dámám firma
nově povolila lodičky s otevřenou
špičkou. Podle Lamačkové to bylo
v minulosti nemyslitelné.
Džíny místo kravaty
Obleky s kravatami už nenosí
ani bankovní manažeři a ředitelé
v ČSOB, potvrzuje HR ředitel banky Radek Hájek. Členka představenstva ČSOB Marcela Suchánková dodává, že ke změnám pomohl
také nástup mladých lidí, kteří nejsou ochotní nechat si diktovat, co
mají nosit a jak mají vypadat.
Tradiční domácí banka, která patří pod belgickou KBC Bank, uspořádala koncem května celofiremní hlasování o tom, jak by měl její
dress code vypadat. Nejvíce hlasů
obdrželo méně formální elegantní
oblečení a běžný ležérní styl. „Lidé
do práce začali nosit džíny, ostatně
kolegové z naší belgické centrály je
už nosí dávno,“ vysvětluje Suchánková. Oblek s kravatou teď podle ní
ale zůstává vyhrazený na schůzky
s klienty.
Ve firmách, které pracují převážně v on-line prostředí, bývá móda
uvolněná nejvíce. Nikoho nepřekvapí, když IT specialista dorazí
do práce v tričku s oblíbeným superhrdinou a se žabkami na nohou. „Džíny a tričko jsou asi nejčastějším oblečením kolegů,“ říká
HR manažerka Martina Brožová
z technologické firmy JetBrains.
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V Hypoteční bance, která rovněž spadá do skupiny ČSOB, vyhlašuje vedení v příliš horkém létě
„šortkový týden“. Lidé mohou odložit formální oblečení a do práce přijít v kraťasech nebo v tričku
na ramínka.
Lidé chtějí změnit šatník
U manažerů jsou ale dlouhé kalhoty a košile nutné, upozorňuje stylistka Dagmar Gabulová. Stejně tak
jsou podle ní důležitá zahalená ramena a sukně po kolena u manažerek. A to v jakémkoliv počasí.
Na módní expertku, která svůj
obor vystudovala ve Velké Británii, se každý rok obrací stovky jednotlivců i firem. Pomáhá jim najít
vlastní módní styl. „Učím je, jaké
barvy a střihy jim sluší a kterým by
se naopak měli vyhnout,“ popisuje
Gabulová.
S lidmi pracuje na budování
image odrážející jejich osobnost
a životní styl. „Pracuji s jejich šat-

níkem, pak následují společné nákupy,“ říká stylistka, která nedávno vydala knihu Styl, zaměřenou
na cestu ke kráse a sebevědomí.
Pracuje zatím hlavně se ženami,
proměnila už řadu českých manažerek a podnikatelek. Muži tvoří
asi jen desetinu jejích klientů.
Velký vliv na okolí má podle ní
nejen sako nebo šaty, ale také doplňky, jako je kravata či šátek.
„I drobné změny v oblékání mohou
způsobit, že vás kolegové, nadřízení nebo obchodní partneři začnou
vnímat jinak,“ radí Gabulová.
Mezi pět základních barev oblečení do kanceláře řadí tmavě modrou, černou, béžovou, bílou a červenou. „Lidi, kteří nosí modrou,
vnímá okolí v byznysu jako ty, již
berou iniciativu do vlastních rukou. Tahle barva reprezentuje důvěru, stabilitu a loajalitu,“ jmenuje stylistka. Černá barva podle ní
zase značí moc, sebedůvěru a zodpovědnost.

„Lidé z byznysu by se měli vyhnout nošení oblečení výrazných
a křiklavých barev. Tím na ostatní
působí tak, že se více než své práci
věnují módě,“ míní odbornice.
Klienti se na Gabulovou často
obracejí ve chvílích, kdy buď v práci povýšili, nebo se rozhodli odejít.
„Například poslední klientka chtěla nastavit styl a šatník pro novou
pozici v Evropské komisi v Bruselu,“ říká. Některé z žen chtěly také
poradit se svým šatníkem ve chvíli,
kdy se po mateřské dovolené vracely zpět do práce.
Mezi nejčastější módní chyby
tuzemských manažerů a manažerekpatří podle Gabulové kombinování vzorů, které k sobě neladí.
„Nosí také nevhodnou, často větší
velikost oblečení a z barev převládá
černá. Pokud by nosili více barev,
stali by se viditelnějšími, pro okolí
zajímavými a zapamatovatelnými.
Barvy hrají velkou roli při prvním
dojmu,“ vysvětluje stylistka.
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Tipy na výročí osobností z firem
působících v Česku posílejte
na e-mailovou adresu: kristyna.
dlaskova@economia.cz.

