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Nikola Mikulecká reflektuje do svého bakalářského projektu životnístyl své vlastní generace
(možnáspíšjak se dnes říká _ socihní bubliny), jejížpořebý jsou dnes přirozeně jiné neŽgenerucí
je v
preocrro"ict u.1" t"Oy důležitélané zpozice designéia včas.a spnívně zateagovat.,Dnes, kdY
Luruu spíšekáia, se'autorka roáodla ÓOvaZnO věňovat servírování nápoje ]'{utý_tlegorie'o, tedY
čaje, kter,ý čeká na svou rene§anci a qýsluní zájmu,kam díky sqým bezpochyby blahodrárným
účinkům,narozdil od kávy paří.
Jsem rád, že si Nikola vybrala oponenty dva a tedy také dva pohledy na danou Problematiku.
pohled
a pomámky jsou spis z pohiédu kolegy tvůrce. Autorka se ve své interpretaci ěajového
Můj
na seóřováni eu3" u kavárnách árestauracích, kde lidé tráví Čas relaxoviáním,
zaměřila
,"óiiu
potkauani1n se, ale také velmi časřo prací, cožvyžaduje,pít11 stole dostačujícíprostor Pro notebook
8i nctotit tistu papíru velikosti 44. Ťo se Nikolá rozhodla vyřešit seskupenim setu urČeného
se
maximálně p.o al,.e osoby a co nejlepšímuživatelshým ře§9ním ze strany kl|enta i obsluhY, které bY
jednoduŠe
PřiPravovat.
měl servis htavně dobře nosit, *Yt ďnu kterém by se měl hlavně čaj i
a následně se snaŽila Přichazet s
jednotlivých
servírování Čaje, které se
možností
popis
zevrubný
Její
odpovědmi.
adekvátními
je,známko9,
že autorka dokáŽe do
portop"111 času a v jednotlých kulturnich souvislosteóh měnily,
je
pokusit co
ie1puti, proniknoutá najít důležitéaspekty dané problematiky,a následně se
ten nejlepŠÍpoměr
najít
se
a
snažila
zodpovědně
mého
dle
É
nim
řřistupovala
vyřešit.
c;i
*:a"g*t
výhod pro nápoj ijeho konzumenta.

Líbilo se mi, jaké si Nikola v rešerši kladla otizky,

pokud mátm zrole oponenta něco vytknout bude to určitě tvar šálků. Myslím, Že zde Nikola trochu
p.o*u*iru šanci vtisknout setu větŠíautorshý zámPr.'M9hJ* t9rnu vwňítnějake elegantrěji řeŠené
ivarování, skliádání, práci s dvojicí warů, apod. Dále bych Nikole určitě doporučil menŠÍostYch v
komunikaci s vyrobói, ktere se"v případÚ ,Ébrrke huězlepšíjen absorbcí tamní atmosféry azajeíych
zvyklostí, kterým ,. Úů.". sice musí přizpůsobit, ale zkušenostmi se je ryuýí vryZivat vsříc svému
,Ác*.v futó chvíli to nevidím jako vellcý problém a proto hodnotím práci spíšjako motivaění
podhoubí pro dalšíprojekty apráci navrhuji k obhajobě se známkou výborně.
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