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1. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE  
Od%vnímu oboru se v%nuji ji( od st,ední um%leckopr*myslové 

'koly. Od základu ,emesla p,es experimentování s r*zn)mi materiály 
jsem do'el k tomu, (e m% nejvíce baví p*vodní zpracovaní od%v*.$ $
$ Techniky vyhotovení od%vu se sna(ím získávat od mistr* v oboru, 
kte,í mají n%kolikaleté zku'enosti v praxi.$ $ $ $ $ $  $
V rámci bakalá,ského studia jsem si roz'í,il své zku'enosti v oblasti 
zpracovaní dopl!k* a práce s usní. Osvojil jsem si 'ití rámové obuvi, 
které se ,adí mezi spolehlivé techniky v zakázkové v)rob% obuvi.$$ $
$  Studium jsem zakon&il kolekcí pánsk)ch od%v* s dopl!ky, které 
pojednávali o cestovním oble&ení v business prost,edí. Hlavním cílem 
bylo dodat obleku velk) komfort a zárove! zachovat jeho charakter. $ $
$ V navazujícím studiu se mi poda,ilo vytvo,it kolekci pánsk)ch 
dopl!k*, které jsme spole&n% s firmou ELEGA, spol. s r.o. zavedli do 
v)roby pod zna&kou EBYS Elega by students. P,íle(itosti získat 
zku'enosti z tvorby model* pro v)robu a zákazníka si velice cením. 
/emeslo je mojí vá'ní a je nedílnou sou&ástí ka(dé mé práce. "
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2. TÉMA A D'VOD JEHO VOLBY, CÍL PRÁCE  

2.1 TÉMA  
$ Reflexe ,emeslné tvorby v sou&asném v)voji módy"

$ P,i mé cest% v poznání ,emesla jsem v(dy komunikoval s mistry z 
oboru. Vedli jsme dlouhé rozhovory o kráse, ale i o úskalích daného 
,emesla. Aby &lov%k mohl perfektn% ovládat ,emeslo, nesta&í si pouze 
p,e&íst knihu a myslet si, (e se stane mistrem. Za kvalitními v)robky 
jsou stovky hodin ,emeslné práce. Nejv%t'í zku'enosti získáváme p,i 
tvorb% v)robk* z1r*zn)ch druh* materiál*. Zku'enosti také získáváme z 
chyb, kter)ch se p,i v)rob% dopustíme. Velkou roli p,i této cest% hraje 
&as, kter) je neúprosn)."

Vlivem dovozu levného oble&ení se vytratil zájem o lokální v)robu. 
Velká &ást od%vní produkce upadla na n%kolik let. P,estalo se vzd%lávat 
v ur&it)ch odv%tvích od%vního pr*myslu. Vzhledem k1t%mto okolnostem 
nenastoupila nová generace lidí, která by p,evzala zku'enosti od 
star)ch mistr*. V sou&asném v)voji módy m*(eme pozorovat tendence 
návratu k lokální v)rob%. Propadem mezi generacemi, se stal z 
domácího hobby 'ití standard a z od%vního ,emesla se postupn% vytrácí 
profesionalita a kvalita."

$ "
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2.2 DOKUMENT 
$ V rámci re'er'e tématu jsem se rozhodl nato&it dokument o 
sou&asném stavu od%vního ,emesla formou rozhovoru s mistry.     $ $
$ Oslovil jsem tv*rce z r*zn)ch odv%tví a zeptal se na jejich za&átky, 
co mají na své práci nejrad%ji a jak vidí sou&asn) stav ,emesla.$ $ $ "

Dokument je ke shlédnutí pod ní(e uveden)m odkazem:"

Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=chvTN1DJD_s"

$ Spolupráce p,i natá&ení dokumentu byla perfektní, vá(ím si 
vst,ícnosti a up,ímnosti ka(dého z dotazovan)ch. "

2.3 CÍL PRÁCE  
$ Cílem této práce bylo vytvo,it dokument, kter) zachycuje 
sou&asn) stav ,emesla a upozornit na n%j. Pop,ípad% i n%koho 
inspirovat v tom za&ít se n%jakému ,emeslu v%novat. Studium zakon&uji 
prací, která reflektuje mé dosavadní ,emeslné zku'enosti. Vytvo,il jsem 
lodní kufr, kter) vnímám jako unikátní kus dopl!ku. Monument sám o 
sob% ukr)vající &ást pánského 'atníku p,evá(n% z lokálních zdroj* 
materiál* a lokálního ,emeslného zpracovaní."
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3. PROCES P(ÍPRAVY, PROCES TVORBY 

3.1 PROCES P(ÍPRAVY 

Vytvo,it lodní kufr pro m% byla v)zva. Za&al jsem konzultací 
d,ev%ného základu v truhlá,ské díln% Národního divadla Praha. 
Doporu&ili mi vhodn) materiál a upevn%ní v'ech komponent*, tak aby 
v'e fungovalo podle m)ch p,edstav. Cel) základ jsem si prvn% 
vymodeloval 1:1 z papírového kartonu, abych si uv%domil celkové 
proporce.$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$  Poté jsem základ na lodní kufr zadal truhlá,*m do v)roby. Truhlá,í 
byli velice ochotní i p,esto, (e jsem si vymyslel r*zn% odklopné &ásti. V 
d,ev%ném základu ji( muselo b)t po&ítáno s pota(ením usní, tak aby 
v'echny &asti k sob% pasovali."

$ Dále jsem modeloval a p,ipravoval zkou'ky na od%vní &ást. 
Odepínací límce a man(ety jsem p,edem vypracoval a hledal nejlep'í 
zp*sob p,ipínaní. Pro ko'ile mi firma Knoflíky -irovnice a. s. , vytvo,ila 
ko'ilové knoflíky dle m)ch po(adavk* s vlastním logem."

3.2 V)B*R MATERIÁLU "

$ Pou(it) materiál je tkan) na zakázku v tkalcovn% Kubák Strmilov 
k.s. Do záb%r* pro dokument jsme se vypravili nato&it ka(doro&ní 
st,íhaní ovcí jednoho malého farmá,e z obce Trávní&ek. $ $ $ $
$ Poté jsem se domluvil s panem Kubákem z tkalcovny na 
zpracovaní ro&ní st,i(e ze &ty, ovcí plemene su2olk. Není obvyklé, (e by 
tkalcovna zpracovávala tak malé mno(ství vlny, proto jsem moc rád, (e 
tkalcovna Kubák zpracovává i individuální zakázky a je ochotná 
zpracovat vlnu jakéhokoliv mno(ství, od st,i(e a( po utkan) materiál s 
povrchovou úpravou. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ Jedna strana látky byla zakon&ena t,ásn%mi z osnovních p,ízí. 
Zakon&ení jsem dále vyu(il v jednom z model*. $$ $ $ $ $
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ "

$ $ $ "
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4. POPIS DÍLA, TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA, 
P(ÍNOS PRÁCE PRO DAN) OBOR  

4.1 POPIS DÍLA  

Lodní kufr o rozm%rech 120 cm x 55 cm x 60 cm, rozd%len na dv% 
&ásti. V jedné &asti kufru je záv%sn) prostor pro od%v zav%'en) na 
ramínku a dr(adlo na dva páry obuvi. Prot%j'í strana je tvo,ena t,emi 
úlo(n)mi 'uplíky a jednou odkládací plochou nad kterou se ukr)vá 
odkláp%cí &ást se zrcadlem. Konstrukce kufru je vyrobená z odolné 
odleh&ené p,ekli(ky, pota(ené hov%zí usní modré a &erné barvy. 3erná 
use! má povrchovou úpravu pro v%t'í odolnost proti od%ru, proto je 
pou(ita na hranách kufru. Vnit,ní prostor je vypolstrovan) vrstvou 
tenkého molitanu a taftu. Vrstvy jsou pro'ité ve dvou liniích, které p,i 
protnutí tvo,í koso&tverce. Pro jednodu''í manipulaci je na spodní 
stran% 'est zapu't%n)ch kole&ek. Dva pásy kolem celého kufru slou(í, 
jak k uzav,ení, tak jako dr(adla. Zámek pro uzam&ení je sou&astí p,ední 
strany. "

Ko'ile s odepínacím límcem a man(etou.$ $ $ $ $ $ $
$ Bílá ko'ile je oblékaná p,es hlavu ze 100% bavlny z &eské v)roby 
Veba. Na p,edním díle se nachází vsadka s od'it)mi záhybky podobn% 
jako na frakové ko'ili. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ Pruhovaná ko'ile je ze 100% bavlny a má asymetricky ,e'en) 
p,ední díl. Ko'ile se zapínají pomocí skrytého zapínaní na zakázku 
vyroben)mi knoflíky. Odepnutím límce a man(ety m*(eme ze základu 
vytvo,it nespo&et podob ko'il pro r*zné p,íle(itosti."

4edé ka'mírové kalhoty s puky.$$ $ $ $ $ $ $ $
$ P,ední díl kalhot je pod'it) pod'ívkou jako je zvykem u pánsk)ch 
kalhot. Díky tomu se p,i sezení kalhoty nevytáhnou extrémn% v kolenou 
a dr(í tvar. V pase m*(eme m%nit obvod za pomocí dvou pásk* a ,asení 
p,edního dílu. Praktické dv% p,ední klínové kapsy a dv% zadní jedno-
v)pustkové kapsy s patkou.  $ "

Denim kalhoty z pevného 100% bavln%ného denimu jsou nedílnou 
sou&ástí ka(dého panského 'atníku.$ "
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Bunda z materiálu zpracovaného z ovcí.$ $ $ $ $ $ $  
$ Hlavním prvkem je díl s t,ásn%mi, kter) p,echází ze zadního dílu do 
p,edního. Vzhled materiálu m% vedl k vyu(ití prvk* denimového 
zpracovaní, zárove! také ke &len%ní podobn% jako na ko(en)ch 
bundách. Zapínaní je tvo,eno pomocí kovov)ch YKK zip*, p,ekr)vající 
&ásti u zipu jsou p,ed'ité bavln%nou pod'ívkou proti opot,ebení 
materiálu a pro pohodln%j'í zapínaní zipu. V &len%ní p,edního dílu se 
nachází dv% kapsy na zip. Na spodní &ásti rukávu se nachází dva zipové 
rozparky. Rukávová &ást je pod'itá pod'ívkou pro komfortní oblékaní 
bundy. P,ední a zadní díl je podra(en) bavln%nou pod'ívkou s vnit,ní 
kapsou na levé stran% p,edního dílu. Dopl!kov) ko(en) pásek prochází 
bo&ní &astí a umo(!uje sta(ení obvodu.$ $ "

Boty z hov%zí usn%. $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$ Boty základem vychází z typu Wholecut Oxford. Pro del'í 
(ivotnost jsem propojil pode'ev p,es svr'ek boty a( do 'n%rovací &asti. 
Pode'ev je také p,i'itá po celém obvodu boty ke svr'ku. Pod'ívka z 
telecí usn% má ideální vlastnosti pro komfort p,i no'ení.$ $ "

Rukavice z jehn%&í usn%.$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
$  3len%ním celé rukavice kombinuji líc s rubovou stranou usn%, v 
r*zn)ch barevn)ch kombinacích matu a lesku. Pletená ka'mírová 
pod'ívka zaji'5uje p,i no'ení p,íjemn) h,ejiv) pocit. V oblasti záp%stí je 
obvod sta(en za pomoci gumování a pásku na patent. Na v)rob% 
rukavic jsem spolupracoval s firmou MK CETR s.r.o., která mi pomohla 
rukavice kvalit% zpracovat.  
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4.2 TECHNOLOGICKÁ SPECIFIKA  
 $ Upevn%ní komponent* jako je kufrov) zámek a panty za pomocí 
tzn. natloukací matice byla nejvhodn%j'í volbou. Komponenty bylo 
pot,eba usadit na ur&ité místo, poté op%t odmontovat kv*li pota(ení 
p,ekli(ky usní. Matice zabra!uje vylomení komponent* a také jejich 
p,ípadnou v)m%nu. Velkou &ást usn% bylo pot,eba zten&it na tlou'5ku 
0,5 mm, tak aby po pota(ení cel) kufr extrémn% nenabral na hmotnosti. 
Ve'keré hrany &erné usn% jsem se rozhodl zaklepat a pro'ít. Náro&ná 
technika zaklepaní hran se v'ak vyplatila v uceleném vzhledu hran. $ $
$ $ $ $ $ $ $ "

$ Boty 'ité ru&n%. Tuto techniku jsem zvolil hlavn% kv*li (ivotnosti 
obuvi. První 'ití je p,es hranu spojení pode've a obvodového rámu. Po 
sundání boty z kopyta jsem ud%lal druhé 'ití, spojení rámu a svr'ku po 
celém obvodu boty. 4ití je na místech, kde v p,ípad% pouze lepené boty 
dochází nej&ast%ji k po'kození. Stehy dr(í i v nejv%t'ím náporu na botu.  "

4.3 P(ÍNOS PRÁCE PRO DAN) OBOR 

P,ínos mé práce pro dan) obor vidím v nato&ení dokumentu. 
V%,ím, (e má potenciál inspirovat n%koho, kdo se bude dále zajímat a 
v%novat ,emeslu.$ $ $ $ $ $ $ $ $ $
Dále také spolupráce s firmami, která umo(!uje p,edat cenné 
zku'enosti z v)roby. "
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6. RESUMÉ  
$ The topic of my diploma thesis is the reflection of craftsmanship in 
the current fashion development."

During my learning journey about the craftsmanship, I always 
communicated with masters in the field. We had long conversations 
about the beauty, but also about the pitfalls of the craft. In order to 
master the craft perfectly, it is not enough to just read a book and think 
that you will become a master. There are hundreds of hours of 
craftsmanship behind the quality of the products. We gain the most 
experience in creating products from various types of materials. We 
also gain experience from mistakes which we make during the 
production process. Time, which is relentless, plays a big role in this 
journey."

Due to the import of cheap clothing, interest in local production 
has disappeared. Much of the clothing production decreases for several 
years. Learning has stopped in certain sectors of the clothing industry. 
Due to these circumstances, a new generation of people did not 
emerge, which would take over the experience from the old masters. In 
the current fashion development, we can observe a tendency of return 
to local production. With the decline between generations, the domestic 
hobby of sewing has become the standard, and the clothing craft is 
gradually disappearing professionalism and quality."

The aim of this work was to create a document that captures the 
current state of the craft and draw attention to it. Alternatively, It can 
inspire someone to start working on a craft. I finish my studies with a 
work that reflects my previous craft experience. I created a boat 
suitcase, which I perceive as a unique piece of accessory. The boat 
suitcase is a monument itself, which hides a part of the men's wardrobe 
mainly from local material sources and local craftsmanship."
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