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Alžběta se ve své bakalářské práci věnovala návrhu přenosného svítidla pro projekt 
Ulity od firmy Egoé s.r.o. Od začátku práce jsem pozoroval, že se Alžběta dobře 
orientovala ve všech fázích projektu. Dobře si stanovila časové rozvržení, formulovala 
zadání dle cílové skupiny včetně zpracování dotazníku a v neposlední řadě si byla 
schopná domluvit pro potřebu vývoje konkrétní odborníky, kteří ji pomohli zpracovat 
ucelený a komplexní projekt.  
Alžběta konzultovala svoji rozpracovanost i s panem Vodičkou, který ji usměrňoval 
v technologických možnostech firmy. Líbí se mi variabilita samotného produktu 
s jeho dalšími doplňky, které počítají s umístěním do konkrétních prostor minidomku 
a sestavy Leva Home. Vznikl tak produkt, který přímo souvisí s rozběhnutým 
projektem a má tak nakročeno k možné realizaci firmou Egoé s.r.o. 
V textové části práce se můžeme přesvědčit, že celkové technické řešení je 
propracované do veškerých detailů a nechybí ani dobře zpracovaná popisná grafika 
včetně příjemně působících vizualizací. 
Během konzultací probíhalo nemálo změn, takže mohu potvrdit, že studentka 
prověřila mnoho variant provedení. Chtěl bych tímto především ocenit její velké 
nasazení v navrhování, které ji stálo jistě hodně práce.  
Tvarování vychází z logiky používání a sleduje vlastní funkci. Tělo světla je důmyslně 
navrženo tak, aby při jakémkoli natočení nic nevyčnívalo mimo hmotu těla. Naproti 
kladům, mám jednu malou připomínku. V základní pozici se tvarově jedná o elipsu, 
která je připevněna čepem na háčku. Nešikovně na mě působí pozice na dobíjecí 
stanici, která je kruhového tvaru. Ve složení tak vznikají vždy dva „měsíčky“ na 
protilehlých místech, kde je vidět základna.  Ačkoli je mi jasné, že se světlo otáčí na 
čepu, a je logické použití tvaru kruhu, tak na mě tento detail působí lehce rozpačitě. 

Jinak shledávám tento návrh za velmi kvalitně odvedenou práci a doufám, že 
se jej Alžbětě povede dotáhnout s Firmou Egoe s.r.o. až do zdárné realizace. 
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