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Tématem bakalářské práce Andreay Opletalové je Rentgenový stůl pro využití ve veterinární praxi.
Autorka pracovala po celou dobu projektu metodicky správně. Aktivně s vedením ateliéru průběžně
konzultoval dílčí kroky a výsledky.
V úvodní analytické fázi se věnovala procesům, konstrukčním a funkčním principům zařízení,
kooperaci RTG stolu s přístrojem obsahujícím zářič a především pak uživatelským souvislostem
vztahujícícm se ke všem třem klíčovým cílovým skupinám, které tvoří zdravotník, zvíře a jeho
chovatel.
Zpracovala, jak je patrné ze Závěrečné zprávy, také obsáhlou rešerši stávajících produktů na
globálním trhu.
V tvůrčí fázi autorka pracovala velmi poctivě a v mnoha variantách v celku a následně
i v detailech, důsledně zohledňujíc nasbírané poznatky z analytické fáze.
Výsledné formální pojetí zařízení splňuje estetické nároky na současný veterinární produkt, svojí
tvarovou kultivací přesahuje až do sektoru humánní medicíny a je kvalitně zpracováno v celku i
jeho detailech.
Finální znění produktu rovněž bezchybně reflektuje použité materiály při výrobě a technologické
postupy, stejně jako postupy servisní a dokazuje autorčino vnímání kontextu vývoje a výroby
zařízení.
Vedle vytvořené atraktivní estetické hodnoty oceňuji autorčino logické a v patrech strukturované
ztvárnění úložných prostor na základě precizně zmapovaných požadavků, stejně tak jako její vklad
v podobě logické úvahy nad fixací zvířete pro dílčí pozice snímkování různých částí těla zvířete.
Doprovodná zpráva je zpracována na kvalitní úrovni, jednotlivé části jsou za sebou řazeny logicky,
je celkově velkého rozsahu a dokumentuje péči, kterou autorka projektu věnovala.
Andrea E. Opletalová dnes představuje jeden ze svých nejlepších výkonů bakalářského stupně,
z průběhu jejího studia je patrný s jednotlivými odpracovanými semestry progres, v čemž obecně
spatřujeme smysluplnost studia.
Doporučuji tuto bakalářskou práci k ústní obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou A – výborně.
V Brně dne 13.6.2022

