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Tereza si za téma své diplomové práce zvolita kávovar, jelikoŽ je sama váŠnlvou

konzumentkou kávy. Jejízapálení pro téma je patrné z dŮkladné reŠerŠe a analýzY

celé problematiky. Z široké nabídky přípravy kávy siTereza zvolila jeden

z alternativnějších způsobů a to,,sifon". Jednoduchý systém, kdy za Pomoci vakua se

přemisťuje horká voda ze spodní nádoby do horní, kde je připravená káva a následně

po ochlazenísteče zpět do spodní.
Tento princip se Tereza snažila posunout v kontextu dneŠnídoby a maximálně

jej přizpůsobit současnému uživate]i. Ce!kově produkt vyČistila do jednoduché formY,

minimatizovala počet použitých dílů a stěžejním se měl stát efekt procesu vařenÍ,

který se odehrává uvnitř skleněné nádoby. Velice oceňuji i snahu o zpracování LCA

metody, která je v dokumentu spíše jen naznačena, ale i tak by měla být souČástí

každého procesu navrhování, i když htavní podíl dopadu na eko|ogii ve výsledku nese

převážně investor.
Tereze se podaři]o návrh dotáhnout do funkčního prototypu, který ve výsledku

vypadá velmi dobře. Jediné, na co jsem narazilje spojenídvou nádob, které Při
použitítéto technologie nenístoprocentnía nevím do jaké míry ovlivnísprávnost

funkce. Tereza zmiňuje v portfotiu možnost zábrusu, ale nejsem sijisty, jestlije to u

takovéhoto materiálu a průměru nádoby možné. U stávajících řeŠeníje vŽdy pouŽito

nějaké gumové těsnění, ale rozumím Tereze, že se snažila od tohoto dílŮ upustit ve

snaze o minimalizaci dílů a zvýšení estetiky. Domnívám se přesto,Že je tento

nedostatek možné dořešit i bez nějaké vážné újmy na celkovém výsledku. VÍce mě

však mrzíabsence jakékolijiné než písemné zmínky o použitígripu pro Úchop celé

nádoby, jetikož Tereza ve snaze o maximálníjednoduchost upustila od klasického

madla. ocenil bych nějaké obrazové varianty v různých rqateriálech, které jsou

neoddělitelnou součástí celku.
l přes tyto nedostatky si myslím že je práce velmi zdařilá a zaslouŽila by si

dotáhnout do finátního produktu s uvedením na trh. Věřím i s ohledem na celkové

studium Terezy, kdy byla svědomitou, pracovitou a cílevědomou, Že se jíto urČitě

podaří.
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