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Posudek: 

 

Téma hodnotím jako zajímavě zvolené a aktuální. Cením si snahy dostat děti z virtuálního 

světa do toho skutečného. Ve výsledku jsou to vždy rodiče, kteří si musí na děti udělat čas a 

motivovat je ke hře venku. Možná by jim tato rozmanitá hra pomohla najít společný důvod 

něco zajímavého objevovat.  

Velmi pozitivně na mě působí celý průběh procesu navrhování, kdy studentka skutečně 

pečlivě zkoumala danou problematiku a do hloubky se zabývala různými aspekty 

ovlivňujícími výsledný design od psychického a motorického vývoje dítěte, způsoby učení, až 

po to, kolik času rodiče s dětmi tráví, kolik by měla hračka stát, z čeho bude vyrobená ... 

Celkově působí sestava velmi promyšleně jako provázaný celek. Pokud jde o design samotný, 

je velmi minimalistický. Návrh deskové hry a kartiček je standardně dobrý. Studentka zde 

zastupuje také roli grafika a ilustrátora. Zajímalo by mne, zda vzniknul nějaký souhrnný 

návod pro hru, který by byl u hry přiložený. 

Panáčci jsou z mého pohledu nejzdařilejší část práce, protože přinášejí něco nového a 

originálního. Motiv použití gumiček a tím přímé trénovaní jemné motoriky se mi líbí a 

myslím, že by zasloužil dále rozvíjet. Gumičky by mohly sloužit i k zastrkávání přírodnin vně 

panáčka a tím vytvoření nějakého sezónního "obleku". Myslím si, že pro děti by se hodilo dát 

hračkám nějakou poetičtější a vřelejší podobu, zejména když je ve hře příroda - tedy pokud 

neslouží pouze jako nosič pro dotvoření právě za pomoci přírodnin. To je ale otázka osobního 

vkusu každého z nás.  

Valeriia odvedla z mého pohledu skvělou analytickou práci s velmi promyšleným výsledkem. 

Cením originální nápad s panáčky, kteří mohou sloužit jako nádobka  na dětské poklady a 

zajímavé propojení venkovních a vnitřních vzdělávacích aktivit. Její minimalistické pojetí 

designu má dobře nakročeno do budoucna, kdy bude mít ještě příležitost rozvíjet své 

designérské zkušenosti.  
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