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Posudek vedoucího bakalářské práce 

  

1. Zadání práce 

 Předkládaná dámská kolekce s unisexovými prvky o pěti modelech je inspirována 
tématikou sci-fi a komiksů. Oděvy a zpracované experimentální materiály jsou osobní 
výtvarnou reakcí na vybrané téma. Práci předcházela textová rešerše na téma sci-fi 
a komiksy. Bod 1 v zadání práce je řádně splněn. Bod 2 tvorba koncepce oděvní kolekce 
a výtvarného řešení práce je důkladně zpracování. Hledání tématu a inspirace k jednotlivým 
oděvům v kolekci je kompletně zpracováno a odborně na dostatečné úrovni. Bod návrhů 
oděvů a dezénů je splněn. Realizace oděvní kolekce je popsána a textem dokumentována, 
bod splněn. Bod fotodokumentace oděvní kolekce je splněn. 

  

2. Obsahové zpracování 

V oděvní kolekci jsou rozvíjeny dvě roviny, materiálová a tvarová. Tvarově je formována 
kolekce do rovných a čistých siluet a linií. Kolekce si však nadčasově pohrává s materiály 
a jejich vzájemnou kombinací. V této materiálové linii se zejména odráží sdělení z názvu 
práce „ Sci-fi a komiks“. Použitím experimentálně zpracovaného materiálu v oděvech je 



vyjádřena fantasy výtvarná inspirace. Celoplošné dezény na overalech jsou výtvarným 
ztvárněním genetické mutace a vznikaly z maleb inspirovaných lidskou anatomií. Student 
hledal výtvarné pojetí kolekce skrze mnohé materiálové zkoušky. Zvolil si složitou 
problematiku nejen po technologické stránce, ale také po stránce výběru optimálních 
materiálů pro cílený výtvarný efekt. Skrze střihové variace a prostorové modelace 
jednotlivých částí oděvů, dospěl student ke konečné verzi kolekce s jednoznačným osobním 
rukopisem.  

  

3. Formální náležitosti 

Formální stránka textu je v pořádku, vše na sebe řádně a logicky navazuje podle 
sepsaných kapitol. Jazykový projev je dostatečný. Text je místy komplikovaný a souvětí jsou 
zbytečně dlouhá. Použitá literatura a internetové zdroje jsou odborné a korektní. V práci je 
dobře popsán vývoj návrhů jednotlivých oděvů v kolekci s doplňujícími kresbami. Kresby 
formou módní ilustrace jsou dobré. Technické návrhy jsou odborně zpracované, 
ale nekompletní v detailu prošití u všech nákresů a neodpovídají tak výsledné realizaci. 
Některé použité materiály pro oděvní kolekci jsou nazývány neodbornými výrazy, například 
str. 34 krátkosrstý kožich nebo látka imitující latex. Pro korekci odborného názvosloví byly 
studentovi zapůjčeny skripta Textilní zbožíznalství - Kůže, usně, kožešiny od autorů Š. 
Haviar, H. Pařilová a L. Kubát. Tyto skripta se v použité literatuře objevily. Práce je doplněna 
reálnými vzorky materiálů, které nejsou jednotlivě specifikovány popisem u nalepených 
vzorků. Fotodokumentace velmi dobře dokumentuje jednotlivé oděvy a výtvarný záměr 
kolekce. Po formální stránce je oděvní kolekce zhotovena podle dostupných znalostí 
a technických možností studenta. Celkový počet 5 oděvů je dostatečný k obhajobě 
bakalářské práce. 

  

4. Stručný komentář hodnotitele 

Kolekce představuje osobní imaginaci studenta, s kterou je možné se výtvarně 
ztotožnit. Realizovaná oděvní kolekce v linii působí na první pohled uceleným dojmem, 
efektně je pracováno s experimentálními autorskými materiály. Zvolené střihové řešení siluet 
je střídmé a čisté. Velmi hravé a tematicky výstižné je celkové barevné pojetí kolekce. Sci-fi 
komiksové siluety jsou v duchu dosavadní tvorby studenta na vysoké škole. Z celkového 
pohledu je rešeršní a praktická část práce kompletní a vhodná. Práce zachycuje zdroje 
i východiska a vlastní tvůrčí proces.    

  

5. Otázky a připomínky, které autor práce vysvětlí při obhajobě: 

         Odborně nazvěte a popište jednotlivé použité materiály v oděvní kolekci uvedené 
na vzorcích v psaném textu. 

  

6. Doporučení nebo nedoporučení k obhajobě 

 K ústní obhajobě tuto práci doporučuji. 

  



Kontrola plagiátorství proběhla dne 29. 5. 2021, nebyla nalezena shoda. 
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