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Daria Nikalayenka si prf svou diplimovou práci vybrala téma, které je velmi aktuálnl leč stále mezi
výrobciopomíjené -vVfvoření produktu pro domácímazlíčky, který bude praktický a zároveň moderní,
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designový a líbivý. Aul|rka ve své práci vycházíz několika předpokladů, které mohu z role prodejce

designových chovatelských potřeb z naprosté většiny potvrdit. Velmi kladně hodnotím popis

transformace role domácích zvířat z pracovního ,,nástroje" na člena rodiny, pro kterého chceme jen to
nejlepší. Tento trend je velmi významný a je patrné, že majitelé domácích mazlíčků, jsou ochotni stále
více a více navyšovat investice do produktů, které splňujíjen ty nejvyšší nároky na kvalitu, pohodlí a
design. Rozporovat bych si dóvolil pouze lehce nadsazené tvrzení o přenoskách, které jsou v současné
době na trhu - ,,přenoska = vězeňská cela = trest". Je nutné si uvědomit, že doprava žiuých tvorů musí
splňovat vysoké nároky na bezpečnost, Z toho důvodu je řada přepravek vyráběna z materiálů, které
jsou tvrdé, tuhé a odolné. Takový výrobek drží dobře svůj tvar, nedojde k deformaci a zvíře je v bezpečí.

Přepravky vyráběné z kovu, které mohou připomínat vězeňskou celu jsou ekonomicky dostupným

řešením, při kterém design ustupuje funkci a výrobek se soustředí na to nejdůležitější = bezpečí zvířete.

Cílem práce bylo navrhnout:praktický produkt, který v sobě spojí pelíšek a přenosku pro domácí zvířata a
zároveň bude mít vysokou eštetickou hodnotu. Vytvořit designový produkt, ktený v sobě skloubívíce
funkcl je ambiciózní zadání, p.ři jehož hodnocení se zaměřím na čtyři základní aspekty - design, pohodlí
zvířete, bezpečnost zvířete, kvalita zpracování a materiálů,

Co se týče designu výsledného návrhu, hodnotím jej velmi kladně, Produkt je moderní a minimalistický
s řadou zajímavých detailů, P9obně si takové řešení dokáži představit jako součást moderního bydlení a
jsem přesvědčen, že by oslovilo řadu zákazníků, kteří kladou důraz na design a estetickou hodnotu

výrobku. 
,

Co se týče pohodlízvířpte, navrhovaný produkt je vzdušný a mazlíček má dostatek světla. Vstup do
pelíšku je dostatečně prostórnÝ s ohledem na celkové rozměry. Osobně bych očekával, že místo, kde má

zvíře odpočívat bude qrčitým způsobem polstrováno, či bude výrobek dodáván s polštářem (který bude
možné přo případ traňsportu zafixovat). V současném řešení ulehá zvíře na tvrdé dno výrobku a to není

Bezpečnost zvířete je při přepravě jeden z nejdůležitějších faktorů a ačkoliv kladně hodnotím výběr

materiálu, který se na prunípohled zdá být odolný a tvrdý, mám určité pochybnosti k poutku na posuvná

dvířka a zejména ke zdeta chybějícímu systému uchycení např. do auta. Kožené poutku na posuvná

dvířka ve spojení s magnety vypadá velmi dobře a perfektně zapadá do celého konceptu. Nicméně při

přepravě zvířete a manipulqci,s přepravkou bych preferoval řešení, u kterého bude na prvnípohled
patrné, že je bezpečné a nedojde k samovolnému otevření, Jako nedostatek hodnotím chybějícísystém
k zafixování přepravky,. Při tr:ahsportu v osobním automobilu není bezpečné, aby přepravka byla volně
položena a systém fixace je,dle mého názoru zcela zásadnía nezbytný.



Kvalita zpracování a materiálů je pro zákazníky hledající prémiové chovatelské potřeby velmi důležitá.
Jsem přesvědčen, že ndvrhovaný produkt splňuje ty nejvyšší nároky, co se týče materiálů a řemeslné
kvality. Zejména kůže a dřevo jsou materiály zákazníky vyhledávané, zejména díky vysoké odolnosti a

unikátním vlastnostem] Nutno zmínit, že na současném trhu (zejména západní Evropa}je patrný trend,
kdy zákazníci odmítajíúýrobky z kůže a preferují alternativní materiály. Tento fakt bych doporučil brát
v potaz v případě komelčnIvýr,oby.

Jako poslední bod bychlzmínit absenci cenové kalkulace, díky které by bylo možné si vytvořit alespoň
základní představu o úCpěchu produktu v případě komerčního prodeje. Ačkoliv rozumím, že z výroby
prototypu je obtížné stanovit přesnou cenu výsledného produktu, ocenil bych alespoň orientační
kalkulaci. | :

Navrhovaná známka: Výborně

V Praze dne 12.9.2020 Jméno oponenta diplomové práce

lng. David Haninger

Podpis oponenta diplory práce


