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Posudek:

DisPozice interiéru tohoto dopravního prostředku je hodně komplexní úkol, zejména
z dŮvodu, Že k podobným dopravním prostředkům ještě neexistuje žádný stanáart. Student se
tímto Projektem ocitá na úplně nové zelené louce. V tomto oboru se tepive formují pravidla a
PředPisY Pro tuto kategorii. S projektem asfázíqivoje celého Dopravního prostrédku jsem
byl seznám en, i váah diplomanta s fi rmou Zuri mi býl obj asněn.

Ve svém hodnocení budu tedy vycházetztoho,že se jedné o futuristický projekt velmi blízké
budoucnosti. V Písemné práci nás diplomant seznamuje i se stavem tontureňeních projektů a
tím svoji diPlomovou práci zasazuje do kontextu. Na stejném poli v současnosti pracuji i
veliké nadnárodní firmy jako je Boeing, Uber, atd., i díky toml mi přišlo toto téma hodně
zajimavé a aktuální.
Analýzatématu a její shrnutí v teoretické části diplomové práce bylo tedy uděláno velmi
dobře. Považuji zavelmi dobré, když si již během studia diplomant naleŽne svoje možné
profesní směřování, u vojtěcha polesného o tomto osobním zainteresování do tématu
nepochybuju.
Technická příprava k diplomové práci byla dle mého nánorutaké prakticky perfektní.
Příjemně mne překv apíla rozvalta nad rozmístěním jednotlivých ,Ódae.k pró cestující, jak
vzhledem ke klasickým malým letadlům, uspořádání sedadel v klasickérnvrtulníku, tak
Porovnání k jiným vznikajícím projektům. Tomuto se v automobilovém průmyslu říká
stanovení ,,package" - tedy přesné limity ve kterých se může odehrát design dopravního
prostředku. To hodnotím jako velmi profesionální přístup.
SPoluPráce s ťtrmou ZURI, které je ve fáziqfvoje velmiinovativního dopravního prostředku
je také v českých poměrech mimořádná.

z hlediska zacílenínavrhovaného interiéru na danou klientelu:
V Práci diplomant předpokládá dvě velze využití. Krátké lety, ť. využiti spíše jako-Uber. Dále
Pak vYuŽití jako luxusního dopravního prostředku, kterym;e at! uveaenyón údajů se možné
dopravit na vzdálenost až 500 km.
Jsem PřesvědČen, Že k pokrytí těchto požadavků by bylo třeba dvou diametrálně rozdílných
interiérŮ. Jednoduchého dobře udržovatelného s tvrdším polstrov áním,vyšší úroveň sezení
pro snadné nastupování. Tomu i předloženápráce více odpovídá.
A v druhé verzlvíce polstrování z dražšichmateriálů, pohodlnými područkami a vyšší
výbavě, tedy právě ta lednice na nápoje, záclorky či ámavování pioti slunci atd.
Kromě PoŽadavkŮ na luxusní interiér a vysoký standard, zde budóu i velmi důležité vztahy
k vibracím letadla a přenášení na posádku. Toto je u dopravních prostředků samostatný obor,
Také_ÚPlně zásadní je ergonomie a nižší posed vhodný k delším Óestám. V tomto ohleáu je
Projekt rozPaěitý a na pŮli cesty. Toto bohužel student nevyřešil, je to tedy velký hendikóp
diplomovó práce.



Z hlediska qýtvarného:
Stále u této piáce pochybuji, jestli není málo futuristická. očekával bych u tohoto tématu

..tŇo3si pott"a,.ru ,éc,Áunaki řešení celého kokpitu věetně pracoviště pilota,

vYiuorit dokonalý interiár pro posádku a nechat v pódstatě technický interiér kokPitu Pilota

uni-a*;uko polóviěn í prici,^taste když je ze sebadel cestujících do \abi11 
pilota vidět,

Není v rórrŇl.ane diplomové práci a8tai i propracovaný návrh kokpitu pilota, proto by

bylo možné tutó část diitomové práce nechat jako futuristickou vizi.

Závérz
č;k;ibych od studenta větší výtvarnou odvahu. Závéreónádiplomová práce by měla být

nějakou měrou objevná, mohlá by být i inovativní ve formální stránce designu.

Cňybí mi i dobrá Študi" povrchových materiálů, která by měla být přiložena,

Dáie mi chybí na návrhu detaily, fuiery, panty, i třeba dekorativní detaily potahu.

Nicméně mám velký obdiv ke kompleáósti projektu. Také vysocecením komunikaci

vojtěcha polesného v rámci diploniové práce s týmem vyvíjející vToL _ letecký dopravní

prostředek fitmou ZURI.
br"3i vo3techovi polesnému, aby u tohoto oboru setrval, protože se domnívám, Že se k tomuto

noué*u nudějnému odvětví letectví dostává v jeho poěátcích.
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