DRESS CODE
je obecně uznávaným vzorem a souborem pravidel v oblékání. Jedná se o určité normy,
které určují, jaké oděvy mohou být nošeny v zaměstnání, na úřadě, při obchodních
jednáních či společenských událostech.
BUSINESS CODE - MUŽI
Oblek: tmavě šedý, tmavomodrý (přípustný je jemný
proužek), jednořadý nebo dvouřadý, nekřiklavé a vkusné tóny
(například škála modré a šedé), barevně "tón v tónu" s košilí a
kravatou
Košile: bílá, nebo jemné pastelové tóny, s dlouhými rukávy
Kravata: decentní, sahající po přezku pásku, těžší materiál
Pásek: kožený (popř. šle jednobarevné, decentní)
Boty: kožené, šněrovací, barva jako opasek nebo kalhoty,
tmavé
Ponožky: tmavé, jednobarevné, vysoké, v barvě kalhot
Hodinky: kožený náramek, kvalitní kov je možný
Účes: standardní, upravený

BUSINESS CODE - ŽENY
Kostým - pořadí formálnosti:



Tmavomodrý sukňový a bílá halenka



Černý sukňový a bílá halenka



Tmavě šedý sukňový a bílá halenka

Ne hluboký výstřih a průsvitné látky,
délka sukně maximálně 10 cm nad kolena
Punčochy: povinné i v horkém létě
Kalhotové kostýmy tmavé a pastelové halenky.
Boty: lodičky s uzavřenou špičkou,
podpatek, barva ke kabelce nebo kostýmu
Šperky a doplňky: decentní, max. 2 prsteny na jedné ruce
Účes: standardní, upravený
Make-up: decentní, nevyzývavý
Vůně: lehké, neobtěžující

Respektujme
firemní kulturu:
Většina žen řeší odjakživa
stejné dilema - jak se obléci
do zaměstnání decentně a
profesionálně a přitom si
zachovat ženskost a styl.
Jednotně nařízené firemní
oblečení spoluvytváří image
firmy a s tím, že vám šedá
nesluší nebo že v letním
třicetistupňovém vedru je
vám v punčochách na umření,
si hlavu nedělá.
Přísné normy nejvíce
"odnášejí" zaměstnanci
bankovního sektoru a
advokacie, kde platí striktní
nařízení, která se musí
dodržovat: kostýmy, halenky
a punčocháče, obleky a
pevné, uzavřené elegantní
boty. Soudci musí navíc nosit
těžké taláry vyrobené z
teplých látek. Ani piloti a
letušky nemají na vybranou.

Při formálních společenských událostech bývá
dress code specifikován na pozvánkách.
Pokud není oděv na pozvánce definován, je třeba přihlédnout především k:
- času a místu konání
- charakteru a úrovni formálnosti akce
Někdy se informace může týkat jen pánského oděvu. Žena by se pak v tomto případě
měla jeho oděvu přizpůsobit. Někdy uváděná poznámka "glamour" je určena ženám a
napovídá, že mají být okouzlující …
Pravidlům oblékání je vhodné věnovat pozornost. Nevhodně zvoleným oděvem
lze urazit hostitele či vystavit se nepříjemné situaci.
White Tie, Ultra Formal znamená, že se jedná o velmi formální událost.



Pánové by v tomto případě měli zvolit frak s bílou košilí, vestou, bílého motýlka,
na nohy černé lakýrky, vysoké tmavé ponožky.
Od žen je vyžadována velká večerní róba.

Black Tie
se nosí se na slavnostní večerní společenské události;
večeře, galavečery, předávání cen, zahajování festivalů,
divadelní premiéry, opery a plesy.



od mužů je vyžadován smoking
u dam se očekává dlouhá večerní toaleta

Formal
je označení podobné Black Tie, ocitnete-li se však
v kreativním prostředí, můžete svému outfitu trochu odlehčit:



pánové: smoking (možno pouze s černou košilí bez kravaty) nebo tmavý oblek
ženy dlouhé společenské šaty, koktejlky nebo i elegantní večerní kostýmek

Semi -formal : typickou Semi-formal událostí je svatba.
Přes den jsou nevhodnější:



pro ženy pouzdrové šaty, formální kostýmek, elegantní byznys styl
pro pány ležérnější styl, tzv. vycházkový oblek

Po šesté večer:



pán: černý oblek
žena: společenské koktejlky nebo "malé černé"

Coctail



Ženy si obléknou koktejlové šaty - elegantní krátké šaty z vytříbeného materiálu,
jako doplňky si zvolí lodičky na vysokém podpatku a malé kabelky.
Pánové zvolí jednoduchý společenský oblek s kravatou či motýlkem.

Dressy Casual : nedbalá elegance
Tento styl oblékání není specifikován přísnými pravidly, i když je tento styl otevřený
vlastnímu výkladu, je nutné se řídit několika pravidly:


Ranní události jsou obvykle nejméně formální, následují odpolední akce.



Večerní akce jsou nejvíce formální a vyžadují přísnější dodržování pravidel
oblékání.

Večerní akce, na které je vodné oblékat se Dressy Casual, jsou více společenskými než
obchodními událostmi. Jedná se například odchod do důchodu, setkání bývalých
spolužáků, firemní setkání a večírky, slavnostní otevření, výstavy, atd.
Nedbalá elegance spočívá v tom, aby se hosté cítili pohodlně v jejich oblečení a přitom
byla zachována určitá úroveň profesionality. Je třeba vypadat elegantně, nikoliv však
příliš slavnostně.
Smart Casual: neformální a přitom elegantní.




Pro muže se módní neformální oblečení obvykle sestává z košile se zajímavým
límečkem, bez kravaty nebo se šátkem, v létě světlé nebo proužkované sako,
blejzr a světlé kalhoty, mokasíny bez ponožek. Smart Casual zahrnuje jak boty,
tak mokasíny, ale ne tenisky ani sandály.
Ženy nosí módní hit sezóny.

Událostmi, na které zvolíme oblečení Smart Casual - módní a neformální - jsou vernisáže
uměleckých expozic a křty knih …
Business Casual: variabilní styl oblékání.
je příležitostí pro práci a setkání v uvolněnějším avšak stále profesionálním oblečení.




Pro muže košile s límečkem,
mohou být sportovní košile nebo polokošile.
Kravaty nejsou nutné.
Sako od obleku nebo sportovní sako.
Dlouhé kalhoty jsou samozřejmostí, ne džíny.
Mokasíny přijatelné, tenisky a pánské sandály ne.
Pro ženy je vhodná jak sukně, tak kalhoty.
Boty nemusí být kožené, na nízkém podpatku,
v létě boty s jemně odhalenou špičkou,
sandály nebo sportovní boty nejsou vhodné.

Eliška Coolidge Hašková:
„Business casual“
nevypovídá o ničem. New
York Times toto spojení
nedávno nazvaly černou
dírou vkusu. Totéž platí
pro v Česku používaný,
leč těžko definovatelný
„společenský oděv“.

