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STATUSOVÉ PŘEDMĚTY 
 
Muzeum provádí postupný výzkum designu, kterým různé sociální skupiny dávají najevo svůj status. Dříve to bylo 
především oblečení, dnes jde spíše o oděvní doplňky, auta, ale i některé potraviny. Je zajímavé, že ne vždy má 
kvalita souvislost s penězi a materiálním bohatstvím. Bohatí s nedostatečnou inteligencí nebo jednostranným 
vzděláním kvalitu mnohdy neupřednostňují, mají oblíbenu spíše okázalost. Problematika zajímavě prolíná různé 
typy vzdělanostních, mocenských a majetkových sociálních skupin. Z dosavadního výzkumu vyplývá, že dospět 
k zásadním výstupům nebude rychlé a snadné. Důležité je však se touto opomíjenou problematikou zabývat. 
Mimo jiné zde nehledáme inteligentní produkty, ale spíše posuzujeme jednotlivé typy inteligence jejich majitelů, 
respektive vztah majitelů k inteligenci designových produktů. Poměrně jednoduché otázky profesních statusových 
předmětů výzkum neřeší. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pražská Pařížská třída je jedním z míst výzkumu statusových předmětů. 
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Veřejnost v roce 2008 vzrušilo, že nové vedení Českých drah má na svém podnikovém ředitelství jako běžný 
nápoj exkluzivní vodu z francouzských Alp. Nový management ji považoval ze svého předchozího působiště 
v komerčním podniku pro svou sociální skupinu za samozřejmost a neuvědomil si, že způsobí překvapení. 

 

 
 

 
 

Dekorativní plnicí pera Swarowski v ceně 30 tisíc korun již jsou reprezentanty zbohatlické rozmarnosti, 
zatímco pera tradičně kvalitní značky Parker jsou „jen“ symbolem solidnosti. 
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Batohy byly původně čistě turistickým prvkem výstroje, od sedmdesátých let 20. století začaly pronikat  
do všedního života městských lidí jako velmi praktické příruční zavazadlo, s určitým zpožděním pak na venkov, 

který je zpočátku odsuzoval. Zásadní posun v jejich společenském vnímání na českém území způsobil nechvalně 
proslulý politik Václav Klaus, který je prohlásil za statusový předmět levicově smýšlejících méně majetných vrstev 

(tzv. Klausovi „batůžkáři“). Přesto, že to objektivně není pravda, česká společnost to nezapomíná.  
Přitom evidentně také existují sociální skupiny, které by si batůžek, ani luxusní, nevzali ani náhodou. 

 

 
 

Na rozdíl od batůžků jsou takto vzorované pantofle jistým statusovým předmětem méně majetných,  
často také méně vzdělaných sociálních skupin vyšší věkové hladiny. 


