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Tématem bakalářské práce Mikulýše Borsányiho je návrh designu průmyslového vysavače.
Autor pracoval pocelou dobu projektu metodicky správně. Aktivně s vedením ateliéru průběžně
konzultoval dílčí kroky a výsledky. V úvodní analytické fázi se věnoval primárně studiu funkcí a
funkčních komponentů produktu a zpracoval rešerši stávajících produktů na globálním trhu.
V tvůrčí fázi pracoval poctivě, v jejím úvodu vytvořil tři koncepční návrhy, které se shodovaly ve
funkcích a distribuci ovádacích prvků a nabizely tvarové alkternativy.
Výsledné formální zpracování zařízení splňuje estetické nároky na současný moderní produkt z
daného odvětví, navržený vysavač je dostatečně atraktivní, současně však nese ve výrazu prvky a
hmotovou koncepcí průlmyslového zařízení.
Rozmístění jednotlivých funkčích prvků respektuje ergonomické souvislosti při práci s vysavačem,
zároveň jsou zmíněné prvky vhodně umístěny do konceptu hmoty, neruší a podporují její
tvarosloví. Zvolená barevnost vtipně celou hmotu průmyslového zařízení dělí a odlehčuje, neubírá
však pocitu z robustního a výkonného ztařízení.
V průběhu projektu autor narážel na úskalí v podobě řešení uzlů, které se vztahují především k
přechodu jedné starny zařízení na druhou, pokaždé se však dokázal vrátit ke skićování a dospěl k
řešení. Takový postup a autorovu cílevědomou práci a trpělivost zhledávám jako jeden z atributů
chování profesionálního tvorce. Musím rovněž podotknout skutečnost, že se autor vyjadřuje velmi
dobře kresebně a je schopný se k pojetí celku i jednotlivých uzlů touto metodou propracovat.
Doprovodná zpráva je zpracována na odpovídající a požadované úrovni, její jednotlivé části jsou
za sebou řazeny logicky. Zpráva je celkově adekvátnho rozsahu a dostatečně dokumentuje péči,
kterou autor svému bakalářskému projektu věnoval.
Mikuláš Borsányi navazuje na svoje přesvědčivé a kvalitní z bakalářského stupně studia,
doporučuji také proto tuto bakalářskou práci k ústní obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou A –
výborně.
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