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Posudek:
Studentka Sabina Valová si zvolila jako térna pro SVou bakalářskou práci pomůcku pro vinaře
s názvem 

',hanged". 
My tuhle porrrůcku k natahování vína známe pod pojmemkoštýŤ. Za

velrni kladné hodnotínr to, Že Sabina vycházi ze svých kořenů, zpracovává tak téma pro sebe
velrni blizké, navazujíci na své rodiště a tradici pěstování a následné zpracováni viriné révy na
Slovácku. Velnri kladně také hodnotím to' že studentkanezpracovávápouze nový design, ale
řeší také nové technické a velrni praktické inovace v natahování a degustaci vína, jako
například hygienu a funkčnost při degustaci vína.
Celá práce je kornplexní a náročnátim, že autorka musela vzit potaz celou řadu problernatiky
zahnrrrjící nejen sklářskou technologii, ýzikální pochody u kapalin, ale i celkovou funkčnost
a estetičnost celého designu. V průběhu navrlrování studentka narazlIanalůzné pŤe|<áŽky
v teclrnologii výroby' byla nucena konzultovat své postr"rpy s odborníky zÍad ýzilď'
teclrniků, sklářských i vinařskýclr technologťr. Talďka pokus omyl nakonec vllstil k finálnímu
a designově velmi příjernnému výrobku. Autorčin koštýř je inovativní nejen v totn, Že
zalrrnuje možnost nasátí dvou rozdílnýclr kapalirr (vody i vína) ale i mechanismem se
západkovým systémem, vyrobeným z nerezi' Rozšroubovatelná část hrála důležítou roli
z hlediska čištění a silikonový kolík ZaSe pro jeho hmotnost pro lepší nadzvednutí kolílar při
vdechnutí veškeróho vzduchu v koštýři.
Porržitírn lana k zavěšení koštýře, kteýrn autorka nahradila stávající klasické skleněné ouško,
které jak se zdá,je nejen praktičtější k manipulaci, uskladnění zavěšením koštýře samotnélro,
tak odkazr'rje k symbolice našelro lďest'anskélro pťrvodr"r. Spojení vody, yina a lana nás
podvědomě navede k Poslední večeři Páně' Pontiovi Pilátovi i k samotnému sejmutí zkÍíže.
Autorka řešila jak sériovou, tak i kusovou výrobu. Přičernž sériová výroba je finančně
př'íznivější. Výsledný produkt se hodí pro obě vadanty výroby' Z polrledu inovativníclr prvků
ná autorčin koštýř významný přírros pro vinařskou praxi. Velmi se těším, jak se bude vyvíjet
osud tohoto koštýr*e a zda si získá mezí virraři širší uživatelskou základnrr.
Celá práce působí čistě, je ucelená, bez gramaticlýclr chyb, kapitoly na sebe vlrodně navazuji'
Výsledný prodr.rkt lrodnotím jako velnri zdaí'íIý, kdy se povecllo naplnit hlavní cíl v podobě
modemějšílro designu koštýře, který i svým tvarem připomíná hlavu vinné révy a současně
zahr'nrrj e inovativní prwky.

Hodnocení:
Doporučuji trrto bakalářskou práci k ústní oblrajobě, navrlruji klasifikovat známkou výborrrě -
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