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Eva si vybrala téma, které se nezabývá pouze produktem, ale také prezentací 
osobnosti a vlastního stylu. Městský batoh, jako takový, se dá variovat v závislosti na 
osobních preferencích každého z nás, přívalu nových materiálů a měnících se 
trendech. Eva se pokusila vytvořit produkt reflektující požadavky městského člověka 
spolu s vlastní potřebou vytvořit posezení z batohu, který s sebou obvykle nosíme. Což 
se jí ve výsledku podařilo.  
 
Oceňuji studentčinu odhodlanost spojit tyto dvě potřeby v jeden produkt tak, aby si 
navzájem nepřekážely a v konečném důsledku se doplňovaly. Zároveň bych ocenil 
estetickou kvalitu práce. Batoh může schopně konkurovat současné nabídce na 
trhu. 
 
Líbí se mi systém rozkládání a skládání batohu. Ten je intuitivní, jednoduchý a rychlý, 
což považuji za nutnost k tomu, aby se někdo rozkládáním batohu vůbec zabýval.  
Batoh v rozloženém stavu nabízí plochu, která poskytuje dostatek místa pro dvě 
osoby sedící jak vedle sebe, tak i naproti sobě. 
  
Voděodolné zipy, použitý nepromokavý materiál a rolovací způsob uzavírání batohu 
působí přesvědčivě a nebudí pochybnost o jeho použití ve venkovním prostředí.  
Batoh jako takový splňuje vše, co běžný uživatel ve městě potřebuje - kapsu 
přístupnou z vnější strany, základní vnitřní organizaci, jednoduchý systém uzavíraní a 
přiměřený objem. U batohu zaměřeného na městský způsob života bych uvítal 
začlenění reflexních prvků pro zvýšení viditelnosti při nočním pohybu městem. 
 
Ačkoliv batoh vypadá celistvě a použité materiály budí dojem dostačující odolnosti 
proti nepříznivému počasí a mechanickému poškození, použití zipů jako pevného 
spoje už tak přesvědčivé není. Životnost zipu je často závislá na opatrnosti majitele a 
při přenášení těžších věcí může ve spodní části batohu působit na zip síla, která by 
mohla batoh, respektive zipy, trvale poškodit. Toto řešení vnímám jako možnou 
slabinu.  
 
Uvítal bych větší experimentování s novým řešením uzavírání batohu nebo 
stahovacích prvků u popruhů. Také odvětrávací sytém nebo jiné materiálové pojetí 
na zádové části batohu. 
 
Musím ocenit studentčin přístup k práci, začínající pestrou rešerší, přes vytváření 
prototypů v různých materiálech, ověřování proporcí a hledání způsobu, jak 
s rozkládáním pracovat, aby tuto přidanou hodnotu v konečném důsledku uživatel 
vnímal jako přirozenou součást batohu. Také snahu vnést do tématu zabývajícího se 


