Posudek oponenta diplomové práce
Mici - terapeutická pomůcka
Studentka:
Oponent dip. práce:

BcA. Aneta Kalousková
dó6 I"g%Ňk Mík"vec, ph.D., FEL, CVUT

Téma
desigrru pro téma Desigrr Help,
cílem diplomové práce bylo hledat moárosti vyrržitíprumyslovélro
na

ústavu desigrru,ru čvut. Studentka se konkrétně zaměřila
"uí a zejménapň na stres a nespavost, Cílovou skupinou jsou mladší
p."trá-rrih mentálního"zJrav
problémů.,Východiskem
bezdětné ženy žijic1.urnv, ta" lze oĚekávaf častějšívýskyt "I:" rylŤých
na zvuk,
odezvy
haptické
." p." .t ra""it" .t al zájéÁzkoumat, jak sama píše, potenciál

il;Jj"

dto*,oaouc

-^ij"no

Řešení

všech relevanúrích otázek, které
úvodní rešeršnía analytická p rárce jevedena s jasnou vizi a ďotyká se
buaouóího designu produktu. Vedle průzkumu existujících
:" tr"uu zodpovědět pró ,prááo" *tuo
a jako účinnoumetodu,

i,;;ilktů ;

eane

oblasti,áaly zovalastudentka.technilqrke zvládání stresu

produktem si vybralá opakovaný pohyb a hlubg|§ dý_chani s nízkou
e|.9ktu tzv, bíléhošumu,
frekvencí. Při anaýze poruch Jparito se roáodla vylžítpozitiulího
s animoterapií spojené, Na
i
t<o19titace
a|9
přileraqi1,
Štoá..,ttu pote nastuaóvaúporiti*i roli zvířat
se věnovala
problematice
Této
píiterapii.
zvřat
plyšorrých
roli
na
závér ana|ytické práce ..
"ácriu
desigrru,
ohledně
pro
roáodnutí
svá
úody
opěrné
obzvlášť arinuare analézádůleáté
a
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