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Honza si vybrat téma, které je mu vlastní, jelikož sám má vřelý vztah k Přírodě

a vším co s pobytem v nísouvisí. zvoleným cí]em se tak staIy outdoorová kamna,

práce obsahuje rozsáhlou rešerši a porovnánístávajících produktu na trhu včetně

vysvětlení problematiky. po formulaci vize Jan přicházís cílem své práce,

vzhledem k nijak dlouhé historii využívání přenosných kamen oproti užívání ohně se

nechává inspirovat stávajícími produkty. Výsledné řeŠeníje sPÍŠe odrazem zkuŠeností

s dostupnými kamny a vlastním názorem autora, který se rád pohybuje v přírodě a

přistupuje tak k tématu přirozeně.

Co se týče vtastní konstrukce rozhodl se navrhnout a vyrobit kamna

z ocelového plechu, který se používá nejčastěji. vyššíváhu než třeba u využití

titanového materiátu odůvodňuje logicky tím, že se kamna nepřepravují na dlouhé -

vzdálenostijen nošením, ale hlavně převozem. před samotným návrhem konečné

podoby se Jan věnoval výrobě provizorního prototypu, aby si ověřil zjiŠtěné PrinciPY

hořenía fungováníspalovací komory. oceňujijeho přímočarý, nebojácný přístup

k řešenía ověřování metod vlastnízkušeností,
Během procesu navrhováníse důkladně věnoval většině technických Části

kamen a prověřil mnoho tvarových řešení. Zejména tvaru a funkci nohou. Jak je

kamnům vlastní, tak k mechanickým částem Honza přistupoval správně hrubým

přístupem, protože při zahřátí dochází k tepelné roztaŽnosti Železa a ,,Přesné" Části

by mohly přestat fungovat. Těmito částmi mám na mysli dvířka, nohy a sušák, kde

autor využiljednoduchý systém proříznuté trubky. Ta mimo osu otáČenísuŠáku jeŠtě

s čepem funguje jako jednoduchý zámek. Tím pádem se sušáky dajívyndat jen

v jedné poloze. poloha je uprostřed mezi dvěma koncovými polohami, čímž je

zamezeno samovotnému vypadnutí při běžném užívání. Oceňuji i snahu řeŠit co

nejefektivnějšízpůsob hořenía výstedné využitítepla za pouŽití minimálních

výrobních a materiálových nákladů.
l když tato práce nepůsobí nijak revolučním dojmem, výsledek je lehkým

posunem v daném segmentu s inovačními prvky, díky kterým by sijistě našel své

zákazníky.
pro Honzu měla tato práce, jak sám na závér popisuje ive svém Portfoliu, také

velký přínos v otázce principu spalovánív kamnech, technologii výroby, a

zkušenostmi se zpracováním ocele. Pozitivně také hodnotím Honzovo zaPálení Pro

tuto práci a ochotu věnovat tématu velké množstvíČasu. Jak v PrŮběhu diPlomové

práce, tak po celou dobu studia.
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