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Posudek:
ZámYs| vYrobit maly pep ovli sprej ve tvaru šperku se mi jeví jako velice podnětn;f.
VětŠina naPadenYch Žen či dívek nemá v době napadení žáďny obrann;i prost edek u sebe.
Pokud mají obrann;f sprej, je většinou uložen v kabelce, ze které ho nejsou v okamžiku
naPadení ritoČníkem dostatečně rychle vyjmout , aby ho použily pro ,r,,Ó,, akíivní obranu.
Z tohoto hlediska je žádoucí umístit obrann sprej někde v dosahu.
U muŽri je situace jednoduŠší, většinou nosí opasek atakse nabízí umístit sprej někde na
opasku.
U Ženje situace sloŽitější, na oděvu většinou není sprej kde umístit, navíc sprej musí splňovat
i estetickál<rítéria. Proto se mi jeví myšlenka vyrobit sprej ve formě šperku jako dobrá.
Hai Anh NguYenová si provedla pot ebné pruzkumy názoŇ a chovarri uziuát"lri k pou žívání
obrannYch sPrej . Dále také prozkoum ala možnosti opat it si obrann;i sprej na trhu
BYla Provedena reŠerŠe obrann;ich sprej rťznychvyrobcri, nebyl však nalezen žádny
v; robek, vyhovuj ící zámyslu bakalá ské práce.
BY1Y Provedeny konzultace ke klad m a záporťlmjednotlivych qirobkti na trhu. Z tohoto
vYPlYnulo, Že nejvhodnějŠÍm principem se jeví sprej podobny spreji na obr. č. 18: Keyguard
mini pepper spray ASP.
Nev;ihodou ostatních standardních sprejri je problematické určení směru v st iku spreje, ato
zvlášté ve tmě a ve stresu.
V;fhodou vYbraného principu spouštění spreje je zcelajednoznačny směr, kteqfm sprej st íká.
Takov|to sprej bulo t eba opat it i prost edky bránícími náhodnému spuštění.
Toto Hai AnhNguYenovázaŤídilazal<rYím spouště spreje čepičkou,Žukíerou sprej zárovel
visí na krku. Toto eŠení zátoveňzajišt'uje, že sprej visí tryskóu dolri a p i jeho ricrrópu je pak
Palec, kter}m ovládáme spoušť na správné straně tj. u tlačítka spreje.
P i PouŽití sPreje staČÍ zatélo spreje zatáhnoutsměrem dolri atímáojde k odkrytí ovláďacího
tlačítka a sprej je p ipraven k použití.
p i vlastní konstrukci byly zvažovány dvě možnosti sprejové náplně.
První a jednoduŠŠÍ moŽností je použít tlakovou lahvičku s obrann}m sprejem, kterou by bylo
moŽno snadno zasunout do pouzdra tvo eného tělem šperku a tlakem na její dno by se
op ením aplikátoru spreje o p ední stěnu tohoto těla sprej spustil.
Toto eŠení bY bylo nejsnazŠÍ,bohlžel se však na trhu nenacházejí lahvičky s dostatečně
mal m vnějŠÍm pr měrem a nechat vyrobit takovou lahvičku je velice nákiadn á záležítost,
která se m Že vyplatit aŽp ivelmi velkém množství prodanyóh kusri ( ádově 100 000 a více).
Druhou moŽností je vyrobit mechanické rozprašovací za ízeníz chemicky odolného plastu,
které bY obsah zásobníku pep ového roztoku aplikovalo na více dávek. pri tonzultacich bylo
za oPtimum vybráno mno Žství 10 dávek po 1 ml, čili celkoqi objem látky 10 ml.
Dále se Hai Anh NguYenová věnovala celkovému designu v;irobku, s tím, že ptozkoumala
několik rtnnYch moŽností. Její závěreěné ešení se mi zdá zda ilé, samo z ejmé danámyšlenka
mriŽe mít i více Ňznych ešení. Jakvžto u designu b|vá, vše má ivoje ,urié^""i odpriice,
protože každy člověk má sv j vlastní osobní názor na design.
ZávéremPovaŽuji tuto bakala skou práci zapoctivě provedenou s dostatečnou tvťrrčí invencí.
Navrhuj i hodnocení,,Vyborně"
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