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Téma
cílem diplomové práce bylo hledat moárosti vyrržití prumyslovélro desigrru pro téma Desigrr Help,

il;Jj" dto*,oaouc -^ij"no "u 
ústavu desigrru,ru čvut. Studentka se konkrétně zaměřila na

p."trá-rrih mentálního"zJrav í a zejménapň na stres a nespavost, Cílovou skupinou jsou mladší

bezdětné ženy žijic1.urnv, ta" lze oĚekávaf častější výskyt 
"I:" rylŤých problémů., Východiskem

." p." .t ra""it" .t al zájéÁzkoumat, jak sama píše, potenciál haptické odezvy na zvuk,

Řešení
úvodní rešeršní a analytická p rárce jevedena s jasnou vizi a ďotyká se všech relevanúrích otázek, které

:" tr"uu zodpovědět pró ,prááo" *tuo buaouóího designu produktu. Vedle průzkumu existujících

i,;;ilktů ; eane oblasti,áaly zovalastudentka.technilqrke zvládání stresu a jako účinnou metodu,

kterou se roáodla p"opJii'.w- produktem si vybralá opakovaný pohyb a hlubg|§ dý_chani s nízkou

frekvencí. Při anaýze poruch Jparito se roáodla vylžítpozitiulího e|.9ktu tzv, bílého šumu,

Štoá..,ttu pote nastuaóvaúporiti*i roli zvířat přileraqi1, a|9 i t<o19titace s animoterapií spojené, Na

závér ana|ytické práce .. 
"ácriu 

na roli plyšorrých zvřat píiterapii. Této problematice se věnovala

obzvlášť arinuare analézádůleáté opěrné úody pro svá roáodnutí ohledně desigrru,

Dukladná analytická práce umožrila studentce provést vysoce informované a PřesvědČivé,roáodnutí

" 
áÚ"arr"n p.irr"ip..t, 

"a 
kter,ých bude budoucí desigrr postaven, 1to podpora ďuchového vjemu

ilptt"Ň oaá^o,r. pri írt"J*i urgurn"ntu podporujicrch jeli r9|rodnutí formuluje poměmě příkré,

avlak velmi poctivě 
"y*JÚ.ntoiané 

stan-ovisko Ót t"d.rc přehlížené důležitosti haPtické interakce,

r,t"rJ:" shrnuto v jeŇ zlposledních vět této části práce: ,,Do!ýkání se nás přibližuje,"

S touto velmi jasnou představou přistoupila studentka k vlastnímu návrhu _ plyšové kočce reagující na

rvriitykontaii (hlienl,privinuii) 
"*É9uo., 

odezvou (vměním). Vše,v tomto náwhumá své jasné

místo a funkci v ramci iér'apie a pódporuje vše, co si studentka vytkla během analytické Práce. Velice

pct"e ," prinavrhu toery .toaá*á 
"ypořádala 

s fenoménem tzv. ,,udolí podivnostÍ' (uncannY
'"árr.vl ri".y nas varu3e preJ příliš doŘÓnalou podobností r._ěrÝ_+ stvoření s reálnými tvory. Proti

to.u {,iut v případě aisigru ptysove hračky stojí potřebl qodpořit roztomilost designu (tzv, fenomén

kawaii). studeďtta i t""tJp.ouíe. zv]rádtarru uétoi vysoké T9*i,\!v na jedné straně.zvolila

j"Úoa""no" siluetu u roáodlu se neimitovat srst, ale na druhé straně podpořila roztomilost koČkY

prostřednicwím volitelné decentní výšivky představující kočičí tvář.

při vlastní tvorbě produktu se studentka nevyhýbala žádné zvýrobnjch fázlvěetné náwhu a výrobY

.i"Úronity, což vilice oceňuji a věřím, že tó siudentce přineslo podstatně hlubší porozumění

pri""ip". Ó"lého desigrru. sŮhem celéiro procesu náwhu a výroby studentka sYstematickY Prováděla

.'a"ótte testy, což zcela jistě přispělo k vyspělosti frrrálního prototypu.

Na ávěr bych rád zďruramil, že tato práce avzniklý prototyp reprezentuje nejen konkrétrrí

t".upe,rticý artefakt, "Ň"J""sim 
juky.itorr""pt, 8i pUtrórmu pro.další možrýllýzkum role haPtikY

u "*m 
priirrteratci eiovita s p.oauný. Jisté názralcýmůžeme spatřit například i v možnosti PouŽÍt

samotrrou hapticko-zvukovou jednotku bez plyšového obalu,

Závér
K diplomové práci nemám žádné zásaďni výhrady,

Práci hodnotím mámkou A (rrýborně).
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