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Diplomová práce – posudek vedoucího 

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů:  BcA. Lenka Sivá

Název práce: design svítidla

Slovní hodnocení:

Lenka Sivá si vybrala jako téma své diplomové práce design svítidla. Téma, které je v historii designu jedno 
z nejčastějších, se bezesporu řádí i mezi ty nejobtížnější pokud nemá vzniknout pouze další citace již 
několikrát řečeného. Světlo zásadním způsobem ovlivňuje mnoho aspektů lidského života. Lenka se ve 
svém projektu soustředila na vliv barevného světla na lidské chování zejména na velmi aktuální problém 
vlivu modrého světla na kvalitu spánku. 
Počáteční analýza problematiky a rešerše současné produkce svítidel byla důkladná a pracovní postup 
systematický.  Vývoj návrhu byl poměrně lineární – Lenka se držela minimálního pojetí formy a soustředila 
se především na funkce a interakci produktu s uživatelem. Výsledné „smart svítidlo“ je v podstatě 
sdružením funkcí které se v současné době vyskytují pouze odděleně. S ohledem na zvolenou cílovou 
skupinu (rodiče/děti) vnímám výběr funkci jako smysluplný a adekvátní. Jak bude systém uživatelsky 
přívětivý nelze zatím z textového popisu hodnotit. Velkou otázkou zůstává, zda zmíněné funkce dokážou 
poskytnout takto minimalistickému svítidlu dostatečně charakteristickou identitu, aby bylo životaschopné 
jako produkt.  V tomto ohledu vidím u práce jisté rezervy – bez ohledu na kvalitu a propracovanost 
softwarové části postrádám varianty řešení a hledání sofistikovanější formy, která by dodala svítidlu větší 
charisma. 

Závěrečné hodnocení: 
Celkově je tuto práci velmi obtížné hodnotit pouze na základě neúplné dokumentace před prezentací 
prototypu. Základní premisa je správná, nicméně hodně závisí na provedení. 

Návrh klasifikace:
Doporučuji tuto práci k ústní obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou (C)

Posudek vypracoval(a):
MgA. Ondřej Tobola
Datum:  8.5.2019
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