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Teoretická inspirační část práce je věnována mongolské kultuře, její historii i tradiční formě 

obuvi Gutalu, je vypracována na 25 stranách. Praktická část popisuje vznik kolekce tří modelů 

inspirovaných Gutalem a určených pro ženu. 

 

Inspirační část práce pojednávající o Mongolsku, jeho kultuře, historii, tradičním oděvu i 

obuvi je velmi krásně napsána a velmi si vážím možnosti se s touto kulturou pomocí této 

práce seznámit. Velmi podrobné popsání různých typů gutalů, použitých ornamentů či popsání 

zdůvodnění pouze tří existujících velikostí jsou velmi cennou studii. Vím, že mnoho 

literatury, kterou studentka používala, byla napsána v mongolštině a ač již studentka 

mongolštinu nečte, vrhla se do hlubokého zpracování tématu. Nám se tak dostává do rukou 

pravý poklad, přinášen jedincem z národa, o kterém toho tak málo víme a jehož historické 

kořeny jsou velmi odlišné od našich středoevropských. 

 

Praktická část je velmi vhodně uvedena popsáním konceptu, který chtěla studentka naplnit, je 

zde velmi jasně definován cíl i podrobná mapa jak se k němu dostat. Studentka u všech 

modelů dodržovala tradiční postupy a jen lehce je modifikovala, což znamenalo nesmírné 

množství práce a ručního šití. Vytvořila různé způsoby aplikace ornamentů a snažila se 

vtisknout tradiční obuvi moderní lesk. 

 

Houževnatost, píle, nesmírná pokora a pracovitost provázeli studium autorky. Vytvořená 

kolekce Gutalů možná není bezchybná, ale je pravdivá, hledající a zcela maximální 

v odevzdaném množství úsilí se s tématem poprat.  

 

Na závěr si dovolím modifikovat přísloví uvedené v této bakalářské práci: „ Dobrá je silná 

plst, dobrý je ostrý meč“ a výborná je NAŠE Bilge. 
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Pro klasifikaci použijte tuto stupnici: 

 

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

 

 

* nehodící se škrtněte 


