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Tématem bakalářské práce Eriky Kotkové je automatický vysavač s integrovaným zvlhčovačem
vzduchu.

V úvodnífázi projektu se autorkazabývá rešerší automatických vysavačů a zvlhčovačů vzduchu.
Věnuje se také studiu funkcíjednotlivých zařizení a postupně fuoří koncepci hmotového
uspořádán í nového zařízení.

Mezi výhody navrženého řešení patří především integrace funkcí. Díky naplněnítohoto inovačního
principu autorka nenutí zákazníka ke koupi dvou ažtří různých přístrojů, takovou úvahu
o produktech, které v domácnosti používáme ve|mi ocenuji a považuji za možnou klíčovou
konkurenční výhodu.

Vedle této koncepční úvahy je na výsledku sympatické to, že byl návrh produktu vytvářen tak, aby
byl vysavač schopný vysát i roh místnosti. Oceňuji tento praktický pohled na věc, který je
u jakéhokoliv produktu zcela žádoucím,

Formální zpracování přístroje od počátku naráželo na problémy s objemem jeho jednotlivých částí
především s ohledem na stabilitu a tuhost.. Výsledný návrh tyto obavy do určité míry rozptyluje,
přesto však zvlhčovače představené v rešerši působí robustnějším a důvěryhodnějším dojmem.

Zqména v situaci, kdy je vysavač v provozu a mimo dobíjecí stanici, působí celková hmota díky
poměrně malé a ne příliš hmotné základně nestabilním dojmem.

NavrŽené tvarování působí poměrně předvídatelně a postrá dá výrazové prvky, které jsou v
souČasnosti pro tento typ produktů běžné a které zároveň charakterizují materiál, z něhož jsou
vyráběny,

Je však v této souvislosti nutné dodat, že úkol byl svým rozsahem daným především integrací více
produktŮ náročnějším, než by tomu bylo například v případě samotného vysavače, ktený je
kompaktním zařízením. S ohledem na současné tendence na trhu v podobě využití digitálních
technologií oceňuji péči, kterou autorka věnovala tvorbě prostředí aplikace, jejímž prostřednictvím
by bylo možné se zařízením komunikovat i na dálku,
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