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Vyjádření, zda práce splňuje cíle zadání 
Předložená bakalářská práce splňuje cíle zadání, které byly stanoveny těmito zásadami: 

1. Vypracujte rešerši zaměřenou na analýzu konstrukčních algoritmů střihů pánských kalhot v rámci 
tuzemských a zahraničních konstrukčních metodik a porovnejte s metodikou využívanou firmou 
BUSHMAN. 

2. Vypracujte statistickou analýzu somatometrických dat ze somatometrického šetření českých mužů 
provedeného na Katedře oděvnictví TUL v roce 2006. Definujte somatotypy českých mužů v rámci 
standardizované velikostní škály.  

3. Získané poznatky 1. a 2. bodu zadání experimentálně implementujte do algoritmů konstrukce střihu 
pánských kalhot za účelem racionalizace konstrukčních kroků a následné automatizace stupňování 
střihových šablon. 

4. Ověřené experimentální výsledky promítněte do návrhu metodiky konstrukce střihu pánských kalhot 
s aspektem na typ velikostní škály. Závěry diskutujte. 

 
Hodnocení obsahové a formální stránky práce 
První část práce je věnována rozsáhlé kreativní rešerši, kde autor studuje a vhodným způsobem analyzuje 
konstrukční metodiky střihů pánských kalhot těchto značek a autorů: BUSHMAN; NVS; UNIKON +; Fernanda 
Burga; Winifred Aldrich; Inger Öberg; Gereth Kershaw; Müller und Sohn. Sleduje počet vstupních parametrů 
potřebných ke konstrukci střihu; počet konstrukčních úseček definovaných konstantou; počet konstrukčních 
úseček definovaných regresním vztahem. 
V souladu s popisem tvarového řešení střihů kalhot v daných metodikách zjišťuje, že metodika používaná 
značkou BUSHMAN vychází z principů české metodiky NVS.  
Separací somatometrických dat ze šetření českých mužů v roce 2006 vymezuje výběrový soubor 
experimentálních dat  čítající 130 probandů na základě zjištěných poznatků o prodejnosti jednotlivých velikostí 
kalhot značky BUSHMAN. Data analyzuje a popisuje mužské somatotypy v relaci s normou EN 13402 
Označování velikostí oblečení. Pomocí vhodně zvolené grafické analýzy definuje nejčetnějšího probanda 
posuzovaného dle hlavních standardizovaných tělesných rozměrů. Racionálně zvoleným postupem hodnotí 
rozměrové intervaly v rámci standardizované velikostní řady, navrhuje modifikaci diferencí mezi středními 
hodnotami, které objektivně i subjektivně ověřuje na velikosti 48 značky BUSHMAN. Závěry racionálně 
diskutujte. 
Po formální stránce je tato hodnocená práce na pěkné úrovni s malým výčtem připomínek. Je dobře čitelná 
s přesně uvedenými odkazy na literární zdroje. 
 
Konstatování, zda práce splňuje požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu 
Předložená práce se stala zajímavým studijním materiálem. Nabízí prostor pro další výzkum v oblasti  
hodnocení současných somatotypů v rámci oděvářské praxe. Splňuje požadavky na udělení akademického 
titulu Bc.  
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení výslednou známkou: 

„výborně minus“. 

 
…..……………………………….. 

V Liberci 26. 1. 2016      podpis vedoucí bakalářské práce 
    Ing. Blažena Musilová, Ph.D. 



Marginální připomínky k BP formálního charakteru: 

 Chybně uvedené body: 
- strana 10 Tab.1 …. bod R73 
- strana 11 Tab.4 …. bod R73 a bod P 
- strana 34 Tab.20 …bod P73 
 

 Chybí označení zobrazených střihových dílů co je PD a co je ZD na straně 31 na Obr. 12. 
 Nevhodně zvolený spojnicový typ grafu u porovnávání hodnot tělesných rozměrů: 

-  strana 53 Obr.22 
-  strana 55 Obr.23 
-  strana 57 Obr.25 

 
 

Doporučuji, aby student při obhajobě odpověděl na dotaz: 

Vysvětlete statistický ukazatel „rozptyl“, který je uveden v: 
- Tab. 31 na straně 50 
- Tab. 33 na straně 51 
- Tab. 35 na straně 53 
-  Tab. 37 na straně 55 
a jak jste tyto zjištěné hodnoty uplatnil v rámci řešení BP. 

  


