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Jméno a příjmení studenta: 

BcA. Lenka Sivá 

 

Název práce: 

Design svítidla 

 

Slovní hodnocení: 

Studentka přistoupila k tématu práce komplxním způsobem pokrývajícím několik různých problémů zároveň. 

Návrh svítidla pro běžné potřeby se zdá být vhodným útěkem k jednoduchosti řešení plně pokrývající dané 

téma, tato práce je však na opačné straně spektra možných řešení. 

 

Výzkumná část obsahuje průzkum aktuálního stavu na trhu s osvětlením. Návrh závěrečného díla cílí 

vhodně na nepokrytou oblast chytrých světel pro děti. Tento segment trhu bude v budoucnu zajisté narůstat 

a navrhované světlo by se tak mohlo stát dobře prodejným výrobkem. 

 

Práce popisuje problém percepce vnímání barevného spektra na psychologické úrovni. Tento dobře známý 

a přesto opomíjený jev má velký vliv na kvalitu našeho života. Autorka práce vhodně využívá znalosti reakcí 

těla na červenou část spektra, která přispívá ke zlepšení kvality spánku. 

 

Generace, která je aktuálně v produčním věku, vyhledává nejrůznější způsoby jak si zjednodušit základní 

úlohy každodenního shonu. „Smart devices“ jsou v mnoha případech dobrými pomocníky. Trh, jak autorka  

vhodně zmiňuje, je pokryt univerzálním řešením Philips HUE a jeho kopiemi. Všechna tato zařízení ale 

postrádají lidskost a řadí se spíše do kategorie nástrojů. Navrhnuté světlo tedy vychází vstříc požadavkům 

na moderní výrobek a zařazuje se tak do skupiny zařizení, které tvoří „smart home“ a zachovává si při tom 

lidskou tvář potřebnou pro komunikaci s dětmi. 

 

Minimalistický přístup v samotném vzhledu i způsobu použití světla skvěle zapadá do konceptu moderních 

domácností, kdy se komplexita zařízení chytře schovává za minimalistický vzhled. Příjemným zpestřením je 

imitace tváře ve spodní části zařízení, která dětem pomůže vybudovat si s výrobkem osobní vztah. 

 

„Snoozie“, jak autorka světlo nazvala, by měla poskytnout v základu 4 režimy pro použití, které považuji za 

více než dostatečné. Možnost lampičku ovládat pomocí telefonu považuji za naprosto nezbytnou a oceňuji 
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tedy, že se dostala do návrhu. Zajímavým aspektem je pak také zmíněné čtení pohádkek, u kterého se 

lampička dá použít jako, ručně ovládaný, doplněk atmosféry. Výsledné řešení, které by se mohlo dostat na 

trh, by bylo velmi zajímavé v kombinaci například s „kouzelnou tužkou“ pro čtení pohádek od společnosti 

Albi. Tato a jiné funkce by však vyžadovaly spoluprácí na návrhu robustního softwarového řešení, které 

nebylo předmětem práce. 

 

Celkově hodnotím projekt velmi kladně. Rád bych jej viděl v obchodech v nejbližší době. Věřím, že mnoha 

rodičům by usnadnil život. Vidím zde i mnoho oblastí, ve kterých by se daná práce také mohla rozvinout v 

budoucnu. 

 

Otázky k rozpravě: 

Měla byste zájem o to, aby se vaše dílo dostalo na trh? 

Co vás vedlo k zaměření se právě na segment dětských doplňků? 

 

Závěrečné hodnocení: 

Práci doporučuji k obhajobě 

 

Návrh klasifikace: 

A 
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