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Jaromír Bernard se ve své práci zabývá návrhem elektrické varné konvice pro zrakově 
postižené, včetně indikátoru hladiny.  
 
V úvodní části práce odkrývá velké množství aspektů souvisejících s designem pro 
handicapované a autor zde svědomitě pracuje s odbornými zdroji. Následuje technická 
analýza obou produktů, včetně technologií výroby. Ačkoliv je tato kapitola zpracována 
pečlivě, postrádám zde bohužel doplňující grafické schémata či obrázky.  
 

Předložené finální řešení reflektuje principy a pravidla „univerzálního designu“ - tento přístup 

je, v kontextu marketingové úspešnosti a praktického aspektu výroby, pro tento produkt 

vhodně zvolený a autor si jej velmi dobře a srozumitelně obhajuje. Výsledný design 

respektuje předem stanovené podmínky (rotační podstava, vertikální kolmé madlo atd.), které 

napomáhají zrakově postiženému k bezpečné manipulaci. U Finálního řešení indikátoru 

hladiny ale postrádám více informací a vizualizací, popisující jeho manipulaci, u které se 

obávám, že by mohla být riziková. V designérském procesu bych ocenil prvotní obsáhlejší 

kreativní kresebnou fázi, která by předkládala větší množství odlišných konceptů. Ačkoliv je 

konvice po finálních úpravách tvarově optimalizována a celkem přívětivá, minimalistické 

pojetí nádoby příliš vizuálně nekoreluje s madlem, jeho výseky a tvaroslovím, včetně lehce 

cizorodého výstupku tlačítka. 
 
Na práci Jaromíra Bernarda oceňuji zejména motivaci k řešení tohoto problému a výběr 
tématu. V neposlední řadě oceňuji také autorovo ověření funkčnosti návrhu pomocí fyzických 
modelů, konzultování s odborníky a také velmi detailní promyšlení celého řešení s ohledem 
na jeho použitelnost a vyrobitelnost, včetně konstrukčního řešení jednotlivých dílů.  
 

Doporučuji bakalářskou práci Jaromíra Bernarda k obhajobě.  
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