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Studentem předkládaná práce se v základu inspiruje „bio“ prostředím, tedy prostředím 

založeným na přírodě, jejích vzájemných vazbách a vlivu na současného člověka.  
Chápání přírody a jejich zákonitostí je v této práci posuzováno nejen z pohledu k obdivu 
k dokonalosti přírody, ale převážně z pohledu udržitelnosti a celkového dopadu na různá 
odvětví lidské činnosti.  

V teoretické části se podrobně zabývá vysvětlením pojmů z oblasti biomimikry a 
představuje tyto pojmy skrze chápání dané problematiky pohledem designera. Samotný 
biodesign je skládankou vědeckých poznatků o přírodě, člověku a produktech, které samotný 
člověk vytváří a užívá v každodenním životě. 
 

Praktická část čerpá z teoretických poznatků a využívá je k vytvoření produktu, který 
je propojením tradičního přírodního materiálu – třísločiněná useň a tradiční výrobní 
technologie – ručně šitá obuv a současných technologií a materiálů – 3D tisk. Je zde také 
patrný motiv otisku nohy, který se v práci propisuje do 3D tištěné podešve svým tvarem i 
motivem reliéfu vrstevnic, které zanechá stopa v mokrém blátě. Oceňuji také jednoduchost 
daných střihů a jejich zpracování, to vše v souladu s biodesignem. 
 

Celkově hodnotím práci jako velmi zdařilou s citlivým propojením světa biodesignu a 
současného člověka. Všechny tři páry obuvi svým vzhledem a konstrukcí odpovídají 
požadavkům cílového zákazníka a jsou doplněny o jednoduchý batoh, který slouží pro jejich 
uložení při bosích toulkách přírodou. 
 

Kladně také hodnotím samotného studenta. Jeho zodpovědný přístup k práci, 
analytické myšlení i vzájemné propojování získávaných informací a jejich aplikaci v části 
praktické.  
 
 
Otázky vedoucího práce: 

1. Jak barefoot obuv ovlivňuje současného člověka? 
 

 
 
 



 
 

 

 
Kontrola plagiátorství byla negativní/pozitivní – systém našel shodu ___ %. 

 

 

 
Návrh klasifikace   A - výborně 
 
 
V Blansku   dne 3. Června 2022 
 

      
         
......................................……………… 
 podpis vedoucího práce  

 
 
 
Pro klasifikaci použijte tuto stupnici: 
 

 A - výborně B - velmi dobře C - dobře D - uspokojivě E - dostatečně F - nedostatečně 

 
 
* nehodící se škrtněte 


