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1 MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE 
     Před tím, než jsem nastoupil na Fakultu designu a umění, jsem 

studoval na uměleckoprůmyslové škole Zámeček v Plzni obor užitá 

malba. Umělecké prostředí mi tedy nebylo cizí, avšak tyto dva obory 

se od sebe značně liší a to byl také důvod, proč jsem se na design 

obuvi přihlásil. Chtěl jsem zkusit něco jiného, nového. Na střední 

škole jsem se naučil přemýšlet ve dvou rozměrech a zde jsem chtěl 

zakusit, jaké je vytvářet umění trojrozměrné.  

     Po první klauzuře na téma lodička, kdy jsem vytvořil lodičku 

inspirovanou středověkou obuví s charakteristicky dlouhou ostrou 

špičkou jsem si uvědomil, že bych se spíše než dámské obuvi chtěl 

věnovat obuvi pánské, nebo unisexové. Při následující práci se 

ukázalo, že tato poloha mi sedí daleko lépe. Jednalo se o pár 

pánských sandálů opět s historickým odkazem.      

     Sandály jsou inspirovány renesanční obuví podle německé 

módy, takzvanými hubatými střevíci ze 16.století. Názvu dal 

vzniknout pro tuto obuv typický hranatý tvar špiček. Ten se stal 

hlavním motivem při mém navrhování.  

     Ve druhém ročníku jsem se  nechal inspirovat motivy obrazců 

 planiny Nazca v Peru. Při tomto úkolu jsem využil technologii 

gravitování, za jejíž pomocí jsem na kůži přenesl ony obrazce a 

vytvořil pánskou obuv tvarem připomínající obuv astronautů.  

     Při poslední klauzuře se jednalo o pár unisex bot. Zabýval jsem 

se transformací, v tomto případě změnou tvaru v závislosti na 

změně barvy. Cílem bylo navrhnout obuv, která by fungovala na 

principu překlopení, přepnutí, nebo rozepnutí některé části boty. 
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Tímto způsobem se měl změnit tvar a zároveň barva, kdy by se po 

přepnutí objevila barva podšívky odlišná od barvy vnějšku. Barvu 

vnějšku jsem volil neutrální a podšívku naopak výraznou, aby při 

transformaci došlo k překvapivé barevné změně. Překlopením pásku 

vedoucího přes patu a přepnutím na nárt se z uzavřené obuvi stane 

pantofel.  

     Při navrhování a realizaci mých prací většinou využívám 

klasických postupů a technologií, příliš si netroufám pracovat 

s novými materiály, spíše se snažím vytvářet nové tvary a formy, 

než technologické postupy. 
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2 TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY 
          Téma mé bakalářské práce je Unisex. Jak jsem jíž zmínil, 

pánská a unisex móda je mi bližší a proto jsem zvolil toto téma. 

Unisex je móda, která nerozlišuje pohlaví na ženské a mužské. 

Když jsem přemýšlel nad tím, co vše může znamenat unisex 

napadlo mě slovo bezpohlavní. Ta myšlenky mě zaujala a tak jsem 

přemýšlel, o tom, co ve mě to slovo vyvolává. Bezpohlavnost je 

povznesena nad rozdíly mezi pohlavími, stojí nad nimi. Bytost, která 

je bezpohlavní, nemůže jednat pudově a je tedy oproštěna od 

pozemských, lidských vlastností. Začala se mi objevovat myšlenka 

anděla, o kterých se říká, že jsou to čisté bezpohlavní bytosti.  

     Andělé se vyskytují od nepaměti  v různých obměnách v mnoha 

kulturách po celém světě, nezávisle na náboženství. To dalo 

vzniknout teorii, že andělé jsou ve skutečnosti mimozemské bytosti, 

které navštěvují naši planetu. Nechci svou prací žádným způsobem 

hodnotit tuto teorii, dokazovat ani vyvracet její pravděpodobnost, ale 

jako téma mne inspirovala. 
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3 CÍL PRÁCE 
     Jako cíl  jsem si zvolil, vytvořit pomocí doplňků celou siluetu 

inspirovanou hybridem mezi andělem a mimozemšťanem. Vytvořit 

moderní představu o andělovi, jinak, než jak si ho většina lidí 

představuje, ukázat jej tak, jak by podle teorie o mimozemských 

bytostech mohl vypadat. Chtěl jsem toho docílit jednoduchostí tvarů, 

prostotou barev a vytvořit tak čistou andělskou bytost. Mínil jsem 

vyjádřit krásu, velikost kterou pro mne toto téma nese. Mým 

záměrem nebylo vytvořit kostým, ale módní kolekci, pouze tímto 

tématem inspirovanou. 

     

     Vzhledem k tomu, že jsem chtěl obsáhnout celou siluetu, bylo za 

potřebí vytvořit i nějakou  část oděvu. Tou se staly kraťasy a do jisté 

míry se dá za kus oděvu považovat chránič hrudníku.  
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4 PROCES PŘÍPRAVY 

     Inspiraci k navrhování jsem čerpal  jednak z klasické představy, 

o andělech, kterou jsem se snažil převést do současné podoby,  z 

oděvů astronautů a ze science fiction. Při prvotních návrzích jsem si 

promýšlel, jaké doplňky přesně použít, abych obsáhl celé tělo.  Měly 

být takové, aby skryly co nejvíce pohlavních znaků, které muže a 

ženy rozlišují. Finální verze byla helma, ta zakryje vlasy, dále 

chránič přes hrudník, ten má evokovat brnění, nebo nějaký vesmírný 

oděv, ten zakryje prsa. Boty byli pro mne samozřejmostí, také proto, 

že s jejich výrobou jsem již měl zkušenost a k ucelenosti celistvosti 

modelu jsem navrhnul kraťasy s páskem a malou taštičkou. Kraťasy 

jsem navrhl velice jednoduché, pouze se švem uprostřed a skrytým 

zapínáním na boku tak, aby byl jejich střih vhodný pro muže i pro 

ženy. 

     U helmy je v některých návrzích možné vidět chránič přes obličej. 

Rozhodl jsem se jej vynechat, aby celý dojem nepůsobil příliš 

kostýmově. 
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5 PROCES TVORBY 

5.1Boty 

    Nejdříve jsem si udělal pomocí tmelu tvar špiček. Ten je hodně 

subtilní, protože je bota potažena v celku z vysokou 

platformou,nechtěl jsem aby působila příliš masivně. Platformy jsem 

vyrobil z několika vrstev gumy.  

     Původně jsem chtěl celý vrch potáhnout v v celku jedním kusem 

kůže i přes platformu. Ukázalo se, že to není po střihové stránce  

možné. Takže jsem se rozhodl pro šev, který botu rozdělil na půl a 

stal se z něj estetický prvek, který se opakuje i v helmě. 

5.2 Helma    

     Střih helmy jsem řešil nejdříve ze dvou stejných dílů, které byly 

sešity a šev sel prostředkem hlavy. To nepůsobilo dobře, proto jsem 

vložil mezi dva díly ještě pruh, který a helma se daleko lépe 

vytvarovala. 

5.3 Taštička a pásek 

Pro zhotovení taštičky jsem z modelovací hmoty vytvořil kopyto, na 

kterém jsem pak vytvaroval z tužínkového materiálu skořepinu, jako 

výstuhu. Kůži jsem přes kopyto napínal jen z přední strany. Zadní 

strana je rovná. Přední a zadní díl jsem sešil řezaným švem a a ten 

poté zatřel ořízkovou barvou. Stejně tak tomu bylo i u pásku. Ten je 

se skládá ze dvou částí kůže. Silné štípenky a slabé šedé kozinky 

ze které je zhotoven  i zbytek doplňků.  
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5.4 Chránič hrudníku 

     Chránič je zhotoven se ze dvou částí, vrchní z kůže, spodní 

z textilu. Řešil jsem, zda spodní část také neudělat z kůže, ale 

nakonec jsem se rozhodl pro textil, aby byl model pohodlnější. Obě 

části jsem vyztužit vlizelínem, aby chránič držel tvar. Měl jsem 

snahu natvarovat pásky chrániče tak, aby k tělu co nejlépe přiléhaly. 

5.5 Kraťasy 

     Původně jsem měl se chtěl pokusit ušít kraťasy sám, ale 

z časových důvodů a z důvodů, ze nemám žádné zkušenosti se 

šitím oděvu jsem si kraťasy nechal ušít od švadleny která je 

zhotovila přesně dle mých návrhů a k mojí spokojenosti.  
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6 TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA 

     U mé práce jsem vsadil na zkušenosti z kůží a do experimentů 

z neznámými technologiemi a materiály jsem se raději nepouštěl. 

     V případě helmy a chrániče hrudníku jsem kombinoval kůži 

s textilem, což jsem nikdy před tím nezkoušel a bál jsem se jak se 

budou obuvnické stroje chovat při šití jejich různých povrchů. 

Ukázalo se, že se materiál chová trochu jinak, než když se sešívají 

dva kusy kůže, ale po několika zkouškách jsem zjistil jak na to a 

neměl jsem žádných větších obtíží..  

     Poprvé jsem použil při práci ořízkovou barvu, namíchanou 

přesně podle odstínu kůže. Použil jsem ji na řezaných švech u 

taštičky, opaku a pásků u chrániče hrudníku.  
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7 POPIS DÍLA 

     Má práce se skládá z páru bot, kraťasů, opasku, malé taštičky na 

opasek, chrániče hrudníku, který jsem pracovně nazýval bryndák a 

helmy.  Celou kolekci jsem ladil do šedé barvy, protože je neutrální, 

tím přispívá k tématu Unisex  a navíc má evokovat mimozemskou 

šedou kůži . Snažil jsem se zachovat oblé měkké tvary, kterými jsem 

chtě zjemnit silovost, kterou by téma helmy v kombinaci 

s chráničem, který evokuje brnění mohly vyvolávat.  

    Boty jsem vyvýšil na vysokých platformách aby silueta působila 

ladně, štíhle důstojně a vznešeně.   
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8 PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR 

     Za přínos považuji to, že jsem zhotovil ucelenou siluetu, která se 

dá prezentovat jednak jako jednotlivé kusy doplňků, nebo jako 

kompletní model. Je to unisex, tudíž je možné aby si jej oblékla žena 

i muž. V našem atelieru se mnoho lidí na pánskou nebo unisex 

módu nezaměřuje, tak si myslím, že má práce může být  i v tomto 

přínosem pro prezentaci atelieru.  

     Většina doplňků které se obvykle v našem atelieru vytvářejí 

zahrnují boty, nebo kabelky. Myslím, že má helma a chránič 

hrudníku můžou prospět k větší rozmanitosti. 

     U obuvi jsem potáhl vrchní část současně s platformou, což 

většinou nebývá zvykem, v případě potahované platformy se 

potahuje vrch i platforma zvlášť, v tom jsem tedy také možná udělal 

přínos.  
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9 SILNÉ STRÁNKY 

     K nejsilnějším stránkám mé bakalářské práce řadím ,to že ačkoli 

zadání znělo, vytvořit tři kusy doplňků, podařilo se mi obsáhnout 

celou siluetu a za pomoci více než tří drobnějších doplňků jsem tedy 

zhotovil celý model. V mých očích se mi podařilo vytvořit to, co jsem 

si vzal za svůj cíl a tedy vytvořit obraz andělské bezpohlavní bytosti.  

     Vytvářel jsem typy doplňků, které jsem nikdy před tím nedělal a 

ty kupodivu dopadli lépe než boty, se kterými již nějaké zkušenosti 

mám. 

     Silnou stránku jsem objevil v sobě, když se mi po sejmutí jedné 

z bot z kopyta rozbil jezdec na zipu v patě. Nejdříve jsem myslel, že 

situace je neřešitelná, ale nakonec se mi podařilo jezdec vyměnit a 

zip spravit. 
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10 SLABÉ STRÁNKY 

     Jako slabou bych označil technickou stránku provedení 

některých z kusů doplňků. Zejména bot, kdy se mi po sundání 

z kopyta zbortil jejich tvar ačkoli jsem se snažil je napnou jak nejlépe 

jsem mohl. Vzhledem k tomu, že jsem napínal a potakoval vrchní 

část a platformu jedním kusem kůže, bylo velmi obtížné docílit 

stejnoměrného vypnutí. Nepřispěla k tomu ani volba kůže, která je 

pro výrobu obuvi příliš slabá. Ale musel jsem se přizpůsobit tomu, že 

jsem chtěl vytvořit všechny doplňky z jednoho materiálu a  pro 

ostatní doplňky by silnější kůže nebyla vhodná. Považuji za své 

selhání, že boty které jsem na rozdíl od ostatních doplňků, již 

několikrát dělal dopadly po technické stránce nejhůř.  

     Tenkou kůži jsem v případě helmy podlepil filcem, aby se 

zpevnila a lépe držela tvar. Rozdílnost tažnosti materiálů zapříčinila , 

že helma nemá hladký povrch, jak jsem původně chtěl, ale po 

několika zkouškách vypadá onošeně. 

     Dalším nedostatkem je spona na pásku. Bohužel jsem nesehnal 

slabší štípenkovou kůži a když jsem na ni nalepil vrstvu slabší šedé 

kůže stalo se, že je pásek příliš silný aby se dala spona dobře 

utáhnout.  

     Malým nedostatkem je i to, že na podšívku v botách a taštičce 

jsem použil o odstín tmavší kůži, než u zbytku doplňků, ale bohužel 

ve výsledku, je rozdíl nepatrný a nemá takový efekt, jaký jsem 

očekával. 
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12  RESUMÉ 
     The topic of my bachelor thesis is Unisex. For my work I found 

inspiration in angels and aliens. Because angels are sexless 

creatures. There is theory that angels ara maybe beings from 

another places of space some kind of aliens becouse they appear  

in many of cultures of the world thousand of years.  

     So my purpose was create colection inspirater  of this thought 

and show angels in another view that we know them.  

     My colection incluses shoes, belt, little reticule, helmet, shořte 

and some kind of chest protektor. 

     Acessories are made of gray leather and textile because it should 

evoke aliens skin.   

     By acessories I formed all silhouette. 
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Příloha 1 – Inspirační zdroje1 
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