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Bakalářská práce – posudek oponenta  

Jméno a příjmení studenta: Adam Strach 
Název práce:  POHYB - Hoko 

Slovní hodnocení: 

Po přečtení závěrečné práce a jedné osobní schůzce je těžké vidět všechna zákoutí Adamova uvažování, 
jeho přístup však šel znát zřetelně. Adam Strach si zvolil krásné téma pohybu, jenž spojil se svými 

zkušenostmi ze skateboardingu a surfování. Vypracoval experimentální projekt, ke kterému přistoupil 
osobitým a hravým způsobem. Tento styl bádání je myslím velmi vhodný a často otevírá mnoho nových 
otázek v průběhu realizace, které může autor rychle a efektivně reflektovat. Cítil jsem z něj specifický 

entuziasmus a chuť do projektu, a ten je v tomto směru nepostradatelný. Přesto se nemohu zbavit pocitu, že 
tato “hra” něco postrádá. Zdá se být možná až příliš nahodilá a intuitivní bez jasnější vycizelované vize. Líbí 
se mi Adamovo experimentování v reálném světě, a proto hodnotím velmi kladně smělost, samostatnost, hru 

s materiálem, prototypování a následné testování funkčnosti. Přikládám velkou váhu tomuto charakteru 
vývoje. Jestli Adamovo nadšení neopadne, věřím, že nakonec najde právě tu neuchopitelnou interpretaci. 
Prozatím je na vodě, stejně jako pohyb Hoko, kterému se věnuje, tedy pohyb “všemi směry”. 

 Co se týče samotného produktu, sám jsem jej vyzkoušel a jede! Jede dokonce nepředvídatelně, což 
bylo myslím chtěné. Funková vizualita mne něčím dráždí a baví zároveň. Hoko vypadá na první pohled jako 
prostorově výraznější koloběžka či minimalistický skladový vozík. Svým charakterem kombinuje méně 

funkční přepravní předmět na materiál, těžko přepravní předmět na lidi kvůli velikosti a nesnadné 
ovladatelnosti a ideální předmět pro zábavu jako je třeba nákupní košík v supermarketu. Držel bych se toho 
nákupního košíku. V současné době super i hypermarketů zná tento pohyb téměř každý. Primárně je to 

nákladní prostor a sekundárně veze hravého jedince. Kluzák Hoko naopak primárně veze hravého jedince a 
až sekundárně materiál. Myslím, že bude důležitá forma a dynamika finální prezentace, kterou Adam zvolí. 

Hodně štěstí! 

Otázky k rozpravě: 
Jaké jsou konkrétní představy o dalším vývoji projektu Hoko? 

Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě. 
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