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POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKE PRÁCE

Jnréno studenta: Lrrcie korrtrriková

Název bakalářské práce: Stehenní kapsa

Posudek:

Cílerrr práce bylo travrlrnout a vyrobit trralé sportovní zavazadltr, které by ptnilo
obectrou základrrí firrikci zavazac]la a zároveti poskytovalo pohodlí a neolT}ezovalo při

sportovní aktiv itě. prirrrárrrě při j ízdě tta kol eč kovýclr brusI iclr,

Úvodí část aulorka vělruje výclrozínr inlbrnracírrr, ze kterýclr při navrhování
korrkrétrríIro zavazadla dále vyclrází. Velnri klaclně lroclrrotím předer,ším důraz na specitika
ciyriarrriky a polrybrr těla při.iízdě na kolečkovýclr bruslich a případně clalších sportŮ

s podobrrýnri nároky,

Rešeršní část práce se částečně věrruje t-erroménu kolečkovéIro bruslení jako takovérnr"r"

stejrTě tak rťrznýrn stylťrnr bruslení a typťl kolečkových bruslí. Průzkunr aktuální nabíclky na

trlrr.r ověřil autorčin názor na chybějící absenci vhodnélro zavazadla s upevněním na stelrně.

Nejbližši vhodný typ byl autorkou nalezen Ll typtl brašetl na zbraně z vojenskélro vybavenÍ,

čínrž dokazala nadlrled, tedy že není nutné olrrezit se poLlze na přihlédnutí k aktirálrií nabídce

zavazadel ve sportovnírrr odvětví.

FirTátrrínávrh je ťr.rrrkčnírrr výsledkerl vyclrázejícítrr z prvotnilro stanovení potřeby.

analýzy aktLrálrrí rrabídky prodrrktťr. popisem a testtrvátrím vhodnýclr rrrateriálťr. tvarťt tr

způsobir rrchyceni k tělr_r a dolrlí končetině. které se jeví jako vlroclné a odolné r'zlrledem k

požaclavkůnr. Upevrrěrri na nolru je í)exibilní a zároveti rrebrání v polrybu, nicnléně navržená

velikost byjistě nebyla vhodrrá pro všechny sportovce a věkové kategorie, především kvŮli
výšce trživatele a tedy rozdílrré délce stehna a nohy. Na ťrkor firrrkčrlí stránky nebyl příliš
rozveden estetický aspekt zavazadLa, který je v drrešni době pro uživatele velnri dŮležitý a pro

ůspěšný prodej rnťrže být a často je i roz}rodr"riící! Nicmérrě tento nedostatek autorka sanra také

reflektrrie"

Celkově bylo cíle práce úspěšně dosaženo. Autorka se sarrra tomuto sporttl věnr-rie. coŽ

.ií posk5,tuje cletailrrí a zároveň konrplexrrí vlrlei1 na projekt. "faké lze tedy očekávat další
zlepšovárrí tohoto prvotnílro ntodelLr,

Zzivérl
Autorka rravrh[a r:rový výrobek, kterli mťtže oslovit část r"rživatelťr,

Kérzdé zavazadlo svýnr způsobeln ontezuje svélro uživatele při sportovním výkonu a

trrira strášenlivosti.ie vysoce irrdividrrálrri. Autorce se př,esně podařilo vyřešit terrto problérrr,

kdy pro ni samotnou je právě nejvhcldně.išízavaz.adlo tunístěrré rra vnější stratrě stelrna. Je

velnri pravclěpotJobné, že se najde více uživatelů s podobriýrn problénlem a toto řeŠení pro trě

btrde rrej přijatel rrě.i ší.
výrobek je tra startu své životrrí kariéri, a_iako každý ilalší lto čeká ještě vývo.i. který

rnťtže ovlivtrit velká §pousta í'aktor,ů jako design. teclrrrologig výrohy, nové ntateriály,

konkur"rrčni výrobky" marketing .. "
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( V podstatě se ještě nejedrrá o výrobek. ale o trávrlr tunkčnílro prototypu. Masová
výroba ještě nrůže a s největší pravděpodobnostízasáhne do mateniálového složeni, desigrr
rnůže blt ovlivněn technologickými rnožnostnri a v neposledni řadě ještě výrobek rnůže
ovlivnit akceptovatelná cena na trlru atct.

.le však potřeba velrni pozitivlrě ohodnotit nový konstrukční návrh autorky. kdy
skutečně rrašla alternativrrí řešerrí.
Uvidinre. jak životaschopný bude právě tento prodLrkt na trhu a zda najde výrobce, uplatnění a
obchodrrí efektivitu ?

Navrhuji práci ohodnotií známkou ,,B".

V OlomouciZ0,6.2a17 Vypracoval: lng.'fomáš Hromádka
Ředitet TEMPISH s.r,o.
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