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1.

Studentka Petra v predloženej práci skúma priestor na vl,tlorenie .luxusnei' zdravatne1
pomocky_ Zasadenie do segnrentu _luxus- sa javí ako vhodne. ob.lekl zdravotnej pomocky, |dory
balancuje na hrane s erotikou. Téma velmidobre zapadá do dnešne.; doby a je aktuálna nielen dnes
ale aj v budúcnosti Tvorba v tomto segmente je 1ednou z extrémov tvorby designu. kde sa várn
otvárajú no,;é možnosti pre tvorbu a na druhej strane využitie noqich technológií l v podstaie / bez
hraníc. Pre designera sa otvárajú nové možnosti v myslení. Tento proiekt mávelký potenciál zborit'
zabehnuté slereotypy moderného životného štýlu jako by mala vypadat'zdravotná pornocka,

?.

Študentkav teoretickej práci rozpracováva tému zdravotných pomocok, Teoretická diplomová
práca po forrnálnej stránke je spracovaná do detailu od histórie až po budúcnosťvyužitie pomocok v
bežnom živtte ženy, Pekne mapuje rózne koncepty. Chýba mitu iba detailnelšie zamyslenie na práve
zaujimaly - _vzručujúci- bod erotiky a napojenie na atmosféru luxusu,

3.

Praktickú diplomaw prácu postavila ne záldade ergomomickej štúdieZmapovanú históriu a
celú tematiku pretransformgvala do zaujímavého/ luxusného objektu. Sústredila sa hlavne na
spracovanie ergonomie a proporcií. Cybajú mitu dráždive štyfistickériešenia. ktoré by ba}ancovali na
hrane erotiky a zdravovedy, Ale na druhej strane pekne spracú,lava návaznost' &yllstr!q,.na
ergonómiu.

4.

Finálne spracovanie je vizionárske. čo sa týkatvaroslovia a aj samotným nápadom" Výsledný
plodukt je spracovaný velrni kvalitne S yyužitím povodného zámeru vytvoriť luxusný produkt a s
konrbináciou chýbajúcej definície luxusu préca mohla maťviac provokatívnu pozíciu. posolstvo
autora a začlenenie do nového žlotného štýlu. ktoný designeri v{astne t*roria a s,lojou prácou
presťedča.lúsvo;e okolie o nových smeroch.

Odporucam diplomovú prácu prijat'.
Hodnotím teoíetickúprácu - A. / 1 l
Praktickú prácu hodnot ím - B. l 2 l
Konečnécelkové hodnotenie diplomove.i práce

a

jej prínos je -

B. t 2 t
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