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Předkládaná bakalářská práce vychází ze základu studia historie období Space Age. 

Toto období je dostatečně podrobně shrnuto na 33 stranách včetně obrazové dokumentace. 
Teoretické části práce škodí její odklon od tématu, resp. názvu práce, a tím je inspirace 
SpaceX. O této technologické společnosti se dozvídáme pouze zběžně z odkazu na 
internetový zdroj Wikipedia, který bohužel není akceptovatelným důvěryhodným zdrojem. 
Tento zdroj je zde použit několikrát.  Přestože společnost SpaceX má své vlastní internetové 
stránky a lze její činnost vysledovat i jinak, nebylo toho využito. V této práci také nacházím 
nesrovnalosti mezi číslováním citovaných zdrojů a seznamem použité literatury.  
 

 
Praktická část této práce je tak díky rozsáhlé studii období Space Age svedena do jiné 

oblasti zájmu, tedy do techwear stylu. Domnívám se, že samotná společnost SpaceX 
definovala sebe sama lépe (bílá kosmická loď, červený automobil Tesla Roadster, Starman – 
„astronaut“ v bílé kombinéze nebo jen zelený podklad pro nepatrný odkaz: „Made od Earth by 
humans“). 

Budu-li hodnotit samotnou kolekci, pak oba páry obuvi hodnotím kladně, včetně 
použitých technologií a materiálů. Také nazouvací ponožková obuv je dle mého názoru 
zpracována dobře. Za celkově zdařilou pak považuji vestu, u které celkový dojem velmi 
pokazilo použití reflexních popruhů, které jsou běžnou součástí bezpečnostních vest cestářů či 
motocyklistů. Neprospěly ani kabelkám, doplňujících celkovou kolekci. V kombinaci 
s upnutím k vestě jsou tyto po praktické stránce v pohybu obtěžujícím prvkem.   

Z obecného pohledu: v kapitole 5 INSPIRACE se nachází odstavce a podkapitoly 
vhodné spíše pro kapitoly následující popisující samotný produkt vytvořený autorkou.  
 
 
 
 
Práci doporučuji k obhajobě s výhradami k citovaným zdrojům.  
 
 
 
 



 
 

Návrh klasifikace   C - dobře 
 
 
V Blansku   dne 16. 5. 2019 
 

      
         
.............................................……… 
     Ing. Martina Dokulilová, Ph.D  

 
 
 
Pro klasifikaci použijte tuto stupnici: 
 

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

 
 


