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Zadáním bakalářské práce Alžběty Derkové bylo vytvoření designu série kuchyňských nožů.

Autorka se v úvodu pečlivě věnuje rozboru rozdílu mezi evropským a japonským nožířstvím, ze 
kterých si nejenom kvůli většímu důrazu na přístup k výrobě, tradici a příběh vybrala japonský 
směr. Zároveň se snaží estetiku Japonska více přiblížit evropským zvyklostem. Na otázku, zda by
tento přístup pomohl otevřít další trhy, přitáhnout nové zákazníky či případně zvýšit prodeje 
ovšem nelze jednoznačně odpovědět. I přesto autorka dobře popisuje cílového zákazníka a 
důvody pro výběr konkrétních typů a velikostí nožů, kterými se dále v práci zabývala.

Samotné navrhování a hledání tvarů čepelí a rukojetí bylo provedeno logicky a systematicky 
správně. Autorka postupně prověřovala ergonomii krájení i vizuální propojení čepelí, včetně 
pracovních modelů, které jsou ovšem v samotné práci prezentovány v menší míře, než v jaké se 
jim během semestru věnovala. Podobná situace nastává u prezentace vývoje rukojeti. 
Postupným hledáním výrazu, který se dokáže odlišit od širokého portfolia nožů, nalezla tvarování 
odkazující na japonskou tradici, ale zároveň zúžením přední části zlepšila ergonomii držení pro 
širší skupinu uživatelů.

Oceňuji, že autorka dokázala návrh přenést i do funkčních prototypů, na kterých si ověřila výrobní
postup a ergonomii používání. Zároveň se nebála experimentovat se stabilizací dřeva přinášející 
zajímavý estetický prvek, který pomáhá nože odlišit od konkurence. Ke kompletně vypadajícímu 
produktu, zde už pouze chybí umístění loga výrobce na rukojeť nebo čepel, tak jak je u nožů 
běžnou zvyklostí.

I přes relativně malý prostor pro navrhování, který zadání nabízí, a velké množství různorodých 
produktů na trhu se podařilo najít osobité řešení, které by mohlo oslovit potenciální zákazníky, 
proto doporučuji bakalářskou práci k ústní obhajobě a navrhuji ji ohodnotit známkou – A – 
výborně.
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