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POSUDEK VEDOUCÍHO  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

 
I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Skladování potravin 
Jméno autora: Bára Siničáková 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta architektury (FA) 
Katedra/ústav: Ústav Designu 
Vedoucí práce: Prof.Ak.Soch.Marian Karel 
Pracoviště vedoucího 
práce: 

Ústav Designu FAČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
 
Zadání shledáváme jako velmi vhodně definované ve vztahu k uživateli a potřebám konkrétní cílové 
skupiny. Cíle a výzvy jsou dostatečně doloženy velmi kvalitní analytickou částí, která je zásadní a 
nosnou oporou celého projektu. 

 
Splnění zadání splněno 
 
Předložená závěrečná práce splňuje svým rozsahem a výsledným designérským řešením všechny 
předem definované body bakalářské práce. Za zmínku stojí zejména obsáhlá a kvalitní analytická část 
a fáze prověřování variant, kde jsou doloženy pracovní modely, které jsou z našeho pohledu zásadní 
součástí projektu. 

 
Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
 
Studentka Bára Siničáková byla v průběhu letního semestru aktivní a dodržovala termíny stanovené 
atelierem Karel. Průběžně konzultovala a zapracovávala připomínky vedoucího bakalářské práce. 
Dokázala pracovat ( i z díky nucené distanční výuce) samostatně a efektivně. 

 
Odborná úroveň A - výborně 
 
Doložená literatura a odkazy na odborné zdroje jsou dostatečné (vzhledem k povaze projektu) a 
podloženy reálnými konzultacemi se specialisty v oboru. Doplněná byla postupně i materiálová a 
technologická rozvaha, která je dostatečnou oporou pro případné zavedení produktu do procesu 
sériové výroby. 

 
Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
 
Typografická a jazykovou stránka je opovídající potřebnému rozsahu závěrečné bakalářské práce na 
Ústavu Designu FAČVUT a neshledáváme zásadní nedostatky. 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
 
Doložené zdroje na odbornou literaturu, jejich výběr a rozsah, jsou z našeho pohledu dostatečnou 
oporou pro řešení dané problematiky. Rozporuplně působí, ne zcela korektně zpracovaná (povinná) 
část citací (ČSN ISO 690). Citace nejsou, dle doporučení, zapracovány pod čarou (zjednodušilo by to 
případné dohledání zdroje a ověření jeho validity), obrázky nejsou číslovány a nepřehledně působí 
dohledávání zdrojů přímo v samotném textu BP. 
 

 
III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 
Studentka Bára Siničáková prokázala v průběhu letního semestru 2020, že je schopná samostatně 
navrhnout produkt, který má z našeho pohledu smysl a najde si uplatnění u zvolené cílové skupiny. 
Vyzdvihujeme zejména velmi dobře zpracovanou analytickou část, která obsahuje všechny potřebné 
položky. Svůj koncept skladování potravin (zeleniny) opírá o zkušenosti získané z odborné literatury a 
především vlastního výzkumu. Zde je třeba vyzdvihnout sekci „Prověřování variant“, která pro nás 
srdcem celého projektu a může sloužit jako vzor. Součástí výsledného designu nádob na uchovávání 
zeleniny je i brožura plnící roly osvěty a uvádějící uživatele do dané problematiky (skladování potravin). 
Výsledný design je funkční, moderní, udržitelný a logicky svou formou následuje funkci. Jednotlivé 
součásti konceptu tvoří harmonický celek.  
 
 
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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