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l|. HoDNocENí JEDNoTLlVýcH KRlTÉRtí

zadání: splněno A - výborně
Posud'te, zda předložená zóvěrečnó p,
nebYlY zcela sPlněnY, nebo zda je próce oproti zadóní rozšířena. uebyi-ti zadání zcela splněno, pokuste se
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vložte komentář.

4!!ry,t" a samostatnost při
Posud'te, zda byl student b
konzultoval a zda bYl na konzultace dostatečně připraven. posud,te schopnost studenta samostatné tvůrčí

Formá!ní a
Posudte správnost používóní formálnírh .
strónku.

Výběr korektnost citací: A - výborně
Vyjódřete se k aktivitě stra

?::::::::::_Y!::,|,'?::!ů, |_o,;ud'te,,zd! 
stujlnt,využilviechny relevantnízdroje. ověřte, zda jsou

vŠechnY Převzaté Prvky řódně odlišeny od vlastních výsiedků a úvai, zda nedošlo k porušení citZálŽiin, , .o,jsou bibliografické citace úplné a v soulodu s citačními zvyklostmi a normami.
vložte komentář.

Další komentáře a hodnocení
VYjádřete se k Úrovni dosaŽených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků,nebo k Úrovni a funkČnosti technického nebo programového vytvořelného řešení, publikačníÁ výstupům,

ll!. cELKoVÉ HoDNocENí n rvÁvnx KLAstFlKACE

Zadáníz
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné pmce.

Odborná úroveň: A -
posudte úroveň odbornosti rá
podkladů a dat získaných z praxe.



shrňte aspekty závěrečné próce, které nejvíce ovlivnily vaše celkové hodnocení.

CÍlem Projektu bYto vYtvoření kóvovaru, pro milovníky kóvy, bez použití elektrické energie tzv, ručníhoespresso kávovaru.
Práce zaČÍnó rozsóhtým rozborem všech způs.obů přípravy kóvy, směřovaným k zvolenému typuPříPravY nóPoje s detailně Popsanou technotogii přípravý. v réšerši pak autor představuje stóvajícíprodukty na trhu s jejich klady i zópory, hodnocene z hbdiska bezpečné či obtižné manipulace,materiólové stólosti a komfortu uživatele.
BezPeČnějŠÍ se jevíjednoPdkové Přístroje, které během manipulace se stlačenou párou nenutí obsluhunaklónět se nod přístroj. u těchto typů je ale nutné vyvinout'větší sílu.
Důležitým aspektem pro výslednou cnů *óvy 1e také ovlódóní křivky tlaku, což je prakticky nemožné utypů s pneumatickou pumpou vzduchu do komory s vodou, spróvnou extrakci nópoje ovlivňuje inahřívóní zařízení, které vychózí z dobře zvolených materióli.

Z analýzY technologie i trhu si student sformuloval vizi pevného jednopákového přístroje, sjednoduchou maniPulacÍ, který dokáže připravit stejně kvalitní kávu na jakou je uživatel zvyklýz profesionálních strojů kaváren.
Důraz klade na vhodnou volbu materiálu, který může ovlivnit nejen manipulaci, ale i chuť nápoje.
Zadání sizkomplikovalo dalŠÍpodmínku - rozložitelného přístroje, který je možné sbalit do úspornéformy a vzít na cesty.

Po zadání cílŮ zaČal návrhY konzultovat s odborníky a hledal dostupnost materiálů a jejich možností,které pak zkoušel na pracovních modelech .

Jako zajímavé materiálové řešení si vybral skleněný kompozit,ktený má nejen estetické kvality ale i
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Čirosti bY bYlo moŽné celý proces sledovat. zejména z cenových důvodů od této varianty
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ovládání vYřeŠil ohýbanou pákou.snadnou montáž zase zasouváním jednotlivých

utahování misky k prstenci zjednodušil použitím prstence se závetem.
Následovalo mnoho zkoušení ideálního tvaru páky. páka je pomocíčepu připevněná k druhé hlavníČásti Přístroje vertikální konstrukci - tyčí na kterou je přióevněná i samotná komora pro extrakcikávY,Do základnY se nasouvají nohy kávovaru. Leštěný nerezový tácek pak slouží pro položeníŠáýlku,VŠechnY dílY tvoří sestavu, která se dá snadno rozebrat a vzít sebou, přičemž je skvěleskladebná, takže nezabere moc místa.
Přes svoji rozebírateknpost produkt působí, a také je, jistě, pevně a uživatelsky srozumitelně.
samotná momora je soustružená z tlustostěnné hliníkové trubky. lzolačnívrstva je z korkové drtě.

předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - v,ýborně
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