
LUNE  

prostředek ke sledování ženského cyklu

Lune je nástěný skleněný objekt, který zobrazuje data ženského cyklu a informaci o tom, kde 
se uživatelka, v rámci svého v cyklu nachází.  Lune je primárně navrženo k prevenci početí, 
popřípadě k plánování rodiny. Skládá se ze dvou vzájemně propojených částí. První částí je 
zařízení (chytrý teploměr) sbírající data bazální teploty a začátku menstruace, které zároveň 
obsahuje software, který na základě těchto dat predikuje cyklus uživatelky. Druhou částí je pak 
produkt - zrcadlový objekt, který pomocí světelného bodu zobrazuje informace o cyklu. Podle 
pozice a barvy světla je pak možné zjistit přesné údaje o menstruaci, ovulaci a plodných a 
neplodných dnech.

Lune je ojedinělá svým přístupem v problematice. Má vize byla vytvořit produkt, uživatelsky 
atraktivní, který svým uživatelům (partnerům) elegantní, jemnou formou předá informace o 
ženině cyklu, kde se nachází a co se v nejbližších dne bude dít. Stěžejní v tomto projektu pro 
mne byla zejména možnost zapojení partnera do tohoto procesu. Velký potenciál jsem viděla 
právě ve viditelnosti produktu a možnosti sdílení informací. Svůj produkt jsem zamýšlela jako 
něco do domácnosti dvou partnerů, s čím oba mohou přirozeně interagovat na denní bázi. 
Jednoduše z produktu zjistí nutné informace o ovulaci, menstruaci, plodných či neplodných 
dnech a ty pak použijí tak, jak uznají za vhodné. 
Kromě roviny plánovaného těhotenství, popřípadě prevence početí, bylo mou vizí přinést něco, 
co podpoří a inspiruje vzájemné pochopení páru. Takhle díky dostupným informacím mohou být 
partneři k sobě vzájemně shovívavější a ohleduplnější, v době, kdy je to potřeba. V neposlední 
řadě jsem chtěla aby finální produkt sloužil i jako manifest k bourání tabu, které s sebou nese 
menstruace a vůbec ženský cyklus. 
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