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1. MÉ DOSAVADNÍ DÍLO V KONTEXTU SPECIALIZACE 

	 Design a výtvarné umění mě vždy zajímalo. Již v předškolních letech jsem 
se věnovala kreslení a modelování z papíru. Po mých výtvarných dílech, které 
vznikaly prvotně doma a následně ve škole, jsem začala pravidelně docházet 
do ZUŠ na výtvarnou výchovu. Po ukončení základního vzdělání jsem svou 
zálibu začala rozvíjet na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze 3 

a úspěšně absolvovala obor Designu nábytku a interiéru. 


	 Mému rozhodnutí předcházel pečlivý výběr a hlavně intenzivní příprava. 

V rámci studia střední školy jsme se věnovali navrhování nábytku až poslední 
dva roky. Učili jsme se zacházet s informacemi či zadáními pro designéry a 
také s konstrukčním i funkčním řešením interiérů. Osobitý styl a rukopis si ale 
každý z nás musel najít sám. 


	 Během střední školy jsem se naučila zacházet s počítačovými programy 
jako je Autocad či Illustrator, vytvářet konstrukční výkresy, pracovat se dřevem 
a vyrábět si vlastní modely na základě rozvržení. Závěrem mého studia jsem 
navrhla a vyrobila jídelní stůl. 





Obrázek 1, VLASTNÍ FOTOGRAFIE



1.1 PRÁCE V PRŮBĚHU STUDIA 

	 Přijetí na univerzitu pro mě bylo úspěšným završením mého dosavadního 
úsilí a snahy se profilovat v daném oboru. Na přijímacích zkouškách mě zaujala 
zadaná témata, která byla velmi různorodá a nápaditá. Také mě nadchnul 
interiér a celkově přirozené prostředí celé fakulty. Nástup na Fakultu designu a 
umění Ladislava Sutnara pro mne znamenal taktéž vstup do nové etapy života, 
včetně obnášel i přesunu do města Plzeň. Studium mě obohatilo o nové 
zkušenosti, jak kladné, tak i ty záporné. Každou klauzurní práci jsem přijala 
jako výzvu. 

	 Po dobu studia jsem se snažila najít svůj osobitý styl v navrhování, přijít 
na nové názory a v  neposlední řadě aplikovat inovativní směry v  oblasti 
designu.

	 Jsem velmi vděčná za výuku, ve které jsme se naučili pracovat v 
grafických programech a utvářet si vlastní grafický rukopis, který je důležitý při 
prezentačních či propagačních materiálech našich semestrálních a klauzurních 
prací. Myslím, že i přes různorodost zadání se mi podařilo sjednotit má díla 
grafickou postprodukcí. 

	 Pod vedením MgrA. Jany Potiron jsme každý semestr dostávali zajímavé 
semestrální i klauzurní zadání. Vyzkoušeli jsme si práci samostatnou i 
kolektivní, včetně práce pro firmy. Práce pro firmy mě zaujala z důvodu 
stanovení různých podmínek reálných zakázek, praxe a soutěže. Měli jsme 
tedy možnost nahlédnout na design z různých směrů. 

	 


	 Z celkové výuky napříč semestry bych chtěla připomenout některé mé 
závěrečné klauzurní práce. První z nich je kolekce podtácků vytvořená na 
základě daného tématu „Pojďme na jedno“, zadaného v druhém ročníku letního 
semestru. Uvedeným námětem jsem po důkladné rešerši chtěla řešit zabavení 
našich rukou při příležitosti posezení v hospodě či restauraci formou hry pro 
jednotlivce i pro společnost. 




	 Vycházela jsem z předpokladu, že jakákoliv náročnější činnost by v 
přítomnosti druhého člověka byla dosti neslušná, proto jsem zaměřila jsem 
svou pozornost na předměty ležící běžně na stole. Sůl ne, pepř ne, párátka 
možná, nicméně nejvíce se mi zalíbily pivní podtácky. K vidění jsou na stolech v 
každé restauraci, hospodě nebo baru. Slouží jako reklamní předmět pro 
jednotlivé pivovary, festivaly a firmy, s čímž se dá dobře pracovat. Po 
zanalyzování log jednotlivých pivovarů jsem si vybrala Plzeňský Prazdroj, 
konkrétně logo brány. Výhodou byla symetrie tvaru, jíž jsem využila ke stylizaci. 
Zároveň Plzeňský Prazdroj má mé vřelé sympatie vzhledem k mému vztahu k 
Plzni. Navrhla jsem několik tvarových variant tácků a průřezů. 

	 Hlavní princip spočívá v tom, že předmět uprostřed tácku je oddělen a 
připevněn na hřídeli, takže si s ním můžeme točit, podvědomě hrát a zárověň 
se soustředit na konverzaci s lidmi u stolu. 

	 Po zkouškách 3D tisku jsem podtácky vyrobila z dřevěné překližky o 
tloušťce 3 mm. Laserem vypálené dřevěné podtácky jsem k sobě slepila za 
pomocí Disperscoloru 3 a do brány uvnitř zalepila kovovou hřídel o tloušťce 2 
mm. Základní tvar podtácku má v sobě zabudovanou hřídel tak, aby vznikla 
vůle a mohla se otáčet. Vyzkoušela jsem různé druhy savých materiálů od 
dřeva, korku po karton. Závěrem mi vyšel nejlépe dřevěný vzorek. 




 

Obrázek 2, VLASTNÍ FOTOGRAFIE Obrázek  3, VLASTNÍ FOTOGRAFIE



	 Druhé dílo, jaké bych chtěla vyzdvihnout jsou dětské židle. Zadání 
„Zdravá židle“ jsme dostali ve třetím ročníku v zimním semestru. Jedná se o 
mou poslední klauzurní práci. 

	 Hlavní myšlenkou zmíněného díla bylo vytvoření hravé edukativní židle s 
více možnostmi využití. Zohlednila jsem rychle rostoucí děti a jejich stálou 
potřebou nového nábytku. Řešila jsem otázku kvalitního „rostoucího nábytku“ 
oproti „demoličnímu chvilkového nábytku“. 

	 Závěrem jsem tedy vytvořila typ tzv. rostoucí židle, od 1 roku do 7 let se 
splňujícími požadavky zdravého sezení během růstu. Použila jsem pevný, ale 
zároveň lehký dřevěný materiál - laťovičku. Židličky jsem vytvarovala tak, aby 
byly co nejvíce atraktivní pro děti a připomínaly známé tvary. Proto jsem 
vyrobila prototyp slona a zajíce. Pro jednodušší manipulaci jsou zhotoveny do 
tvaru krychle. Obsahují několik variant sezení. Každá strana židle má 
specifickou funkci. S celým objektem se pak dá otáčet. Kromě sezení se na 
židli dá kreslit, prolézat skrze ni nebo poslouží jako stolek. Součástí je také hra, 
pomocí níž se děti mohou učit základní barvy a logické myšlení. 




 

  

Obrázek 4, VLASTNÍ FOTOGRAFIE Obrázek 5, VLASTNÍ FOTOGRAFIE



2. TÉMA A DŮVOD JEHO VOLBY 

	 Výběr správného tématu byl pro mne velice důležitý, proto jsem začala

nad jeho výběrem uvažovat již v průběhu druhého ročníku. 

	 Zaujalo mě hned několik témat, které byly předem vypsány a určeny pro 
náš obor. Nakonec jsem si vybrala takové, jaké pro mne bude větší výzvou a ke 
kterému jsem se během roku úplně nepřiblížila. A to „Low cost, low tech“. 
Produkt vytvořen za pomocí jednoduché technologie a s co nejmenšími 
náklady. K tomuto výběru mě také velmi inspirovala výstava klauzurních prací 
studentů designu nábytku a interiéru, studujících o ročník níže s velmi 
podobnou tématikou. 

	 Motiv zahrnuje širokou škálu pojetí a myslím, že se jím v dnešní 
postmoderní době zabývá nejen mnoho designérů, ale i populace, která se 
snaží být přívětivá k naší planetě Zemi. Počítala jsem s tím, že práce bude 
souviset s manuální činností a zručností, což mě jistě obohatí o nové žádoucí 
zkušenosti. Chtěla jsem dát vzniknout podobu něčemu, co bude tvořit 
materiálové a přírodní hodnoty. Cílem bylo zúročit mé dosavadní zkušenosti, 
nasbírané po čas mého studia, do jedinečného designu.




2.1. CÍL PRÁCE 

	 Cílem mé práce bylo vytvořit jednoduchý interiérový prvek z cenově 
dostupných materiálů a za pomocí jednoduché technologie. V zájmu naplnění 
cíle mé bakalářské práce jsem vyrobila kolekci svítidel a podtácků tvořící 
dohromady atmosferický set. Vše jsem vytvořila za pomocí materiálu 
vyráběného z použitých čajových sáčků. V rámci použití tohoto materiálu bylo 
žádoucí, aby set zohledňoval rituál pití čaje. 

	 V mé bakalářské práci lze nalézt podrobný popis myšlenky, proces výroby 
a fotodokumentaci výsledného produktu.




3. PROCES PŘÍPRAVY 

3.1. INSPIRACE 

K inspiraci mojí bakalářské práce byla žádoucí jedna důležitá věc. A to 
dívat se kolem sebe. Sledovat, co každý den používáme, co vyhazujeme, čím 
se plýtvá, co se používá.

	 Snažila jsem se ke zvolenému úkolu přistupovat zvídavě. Proto jsem na 
úplném začátku mého počínání zkoušela drtit a následně spojovat kokosový 
ořech. Nakonec jsem od prvotně zvoleného plánu upustila kvůli jeho 
exotičnosti. Není pro náš kraj známý a natolik využívaný. Navíc je to materiál 
tak pevný, že se špatně zpracovává, a proto jsem nevyužila ani tuzemské 
varianty vlašského ořechu. 

	 Dalším mým impulsem pro mé umělecké dílo byly různé články o výrobě 
materiálů. Z důvodu co nejlepšího řešení jsem často nahlížela do materiálové 
banky naší školy. Nakonec jsem se vrátila ke své prvotní myšlence - čaj.

	  Inspirovalo mě:	 „Ruské designérské duo Tanya Repina a  Misha Repin, 
tvořící pod značkou AOTTA STUDIO, představilo na  SaloneSatellite 
2017 přírodní akustické panely z jehličí, za které získali v soutěži Satellite Award 
2017 třetí místo. Jde o  mix jehličí a  biodegradabilního pojiva, jehož přesné 
složení autoři bohužel tají. Směs je tvarovaná do modulárních panelů, které mají 
nejen funkci estetickou, ale také akustickou. Textura panelů, vůně jehličí 
o  přirozená barevnost bez přidaných barviv v  interiéru navozuje uklidňující 
atmosféru. Z  panelů se uvolňují silice nazývané fytoncidy, které zabraňují 
rozmnožování pro člověka nebezpečných mikroorganismů a  tak přispívají i ke 
zlepšení kvality vzduchu v místnosti.“ (Pavlína Šebestová (Material Times) - 30. 

6. 2017)





Obrázek 6, Přírodní akustické panely z jehličí, AOTTA STUDIO, zdroj: Tereza Anderlová

https://www.czechdesign.cz/autori/pavlina-sebestova-material-times


	 Dále jsem probádala pojmy jako „Upcykling“  či „Re-use“ . 


	 „V obecné rovině je upcycling směrem, jehož cílem je přeměna starých a 
nepotřebných produktů na produkty s vyšší užitnou hodnotou, než jakou měl 
původní výrobek. Ve svém jádru je tento způsob přeměny produktů o úroveň 
výše nad recyklací. Jelikož v  Recyklaci se staré materiály přetváří a formují 
v materiály nové, které jsou opět vrženy do koloběhu výroba-směna-spotřeba. 
Teorie Upcyklace povznáší tento směr na vyšší úroveň. Upcyklace klade důraz 
na zachování původních materiálů, ze kterých lze vyrobit nové produkty vyšší 
přidanou a hlavně užitnou hodnotou. Upcycling je filozofií, uměním, ale také 
životním stylem 21. století.“  (upcycling.cz, Jiří Aujezdský, 2015)

	 

	 Na podobném principu se zakládá také „Re-use.“   	“ R e - u s e , o b č a s 

též  reuse , l ze do češ t iny p ře lož i t j ako opě tovné použ i t í .  V 
základním  principu  nakládání s odpady  RRR, je  reuse  na druhém místě. Tři 
„R“  jsou zde pro redukci odpadu, dále  reuse  pro opětovné  použití  a 
nakonec pro recyklaci. Pokud pro vás něco nemá hodnotu, můžete to dostat 

zpět do života například darováním, nebo prodejem na bazaru. 
Princip reuse ale nemá vést k hromadění věcí, ale naopak vytvořit infrastrukturu 

pro tok věcí z druhé ruky. Typickým příkladem jsou reuse centra.“ (zajímej.se, 
2020)


	 Po různých pokusech mého hledání nejvhodnějších materiálů jsem 
nakonec zakotvila u přírodnin používaných v domácím prostředí a našla jsem 
čaj. Dále se mé cesty tedy ubíraly tímto směrem. 


	 „Zájem o šetrnější přístup k životnímu prostředí mezi designéry roste. 
Někteří z nich se kupříkladu vydávají cestou vlastního vývoje kompozitních „eko“ 
materiálů.“ ( materialtimes.com, Barbora Tydlitátová, 2017) 

	  

http://upcycling.cz
https://www.upcycling.cz/author/aujezdsky/
http://xn--zajmej-5va.se
http://materialtimes.com


„Zmiňované a oblíbené pojmy jako „přírodní, rozložitelný, přátelský k životnímu 
prostředí, kompostovatelný či udržitelný“ jsou běžnou součástí „zeleného“ 
marketingu a obezřetnost ze strany designérů i spotřebitelů je tedy na místě. V 
této souvislosti je třeba mít na zřeteli, že udržitelnost každého materiálu, 
potažmo výrobku, je daná řadou faktorů, jejichž dopad není snadné zhodnotit. 
Záleží na složení, původu surovin, typu a množství energie potřebné pro výrobu, 
spotřebě a znečištění vody, pracovních a životních podmínkách lidí pracujících 
ve výrobě a celé řadě dalších faktorů.“  
(materialtimes.com, Barbora Tydlitátová, 2017)


	 Zajímavým poznatkem byla například výroba papíru, kterou lze využít jako 
další možnost aplikace čajových listů. 

	 Zdroj z čaje má 60-80% celulózy, kromě toho obsahuje lignin, 
hemicelulózu a další látky. Pomocí delignifikace - procesu pro získání buničiny 
k tvorbě papíru. Při teplotě 160 stupňů za 150 min v NAOH (50% koncentrace). 
Pro výrobu využijeme tento postup: mytí listů, delignifikace, bělení pomocí 
peroxidu vodíku (při 10% koncentraci), rozmixování, ruční výroba a lis. Papír 
vyroben uvedeným způsobem není úplně hladký na dotek, vzhledově doladěný 
a nedá se vyrábět sériově. Dřevo má oproti listům více vláken celulózy. Dnes se 
papír ale vyrábí už například i z rýže či bavlny. Výhodou je recyklovatelnost. 


http://materialtimes.com


3.2. VÝVOJ


	 Po teoretické části jsem se dostala k vlastního výzkumu. Vyhledávala 

jsem přírodniny, se kterými bych mohla pracovat nebo se jimi inspirovat. Po 

různých pokusech mého pátrání jsem nakonec zůstala u přírodnin používaných 

v domácím prostředí. 


	 Vytvořila jsem si následující vzorky materiálů. Na obrázcích můžete vidět 

zleva piliny, jehličí, seno, cibulové slupky a zelený čaj.








	 Z mého průzkumu nejlépe vyšel vzorek ze zeleného a černého čaje. 

Mimo jiné jsem zkoušela seno, cibulové slupky, jehličí nebo například piliny. 

Zvažovala jsem také listy kukuřice, ořechové skořápky či kokosový ořech.


Obrázek  7, VLASTNÍ FOTOGRAFIE Obrázek 8, VLASTNÍ FOTOGRAFIE Obrázek 9, VLASTNÍ FOTOGRAFIE

Obrázek 10, VLASTNÍ FOTOGRAFIE Obrázek 11, VLASTNÍ FOTOGRAFIE



	 „Čaj, konzumovaný téměř 50 století, je jedním z nejpopulárnějších 
nápojů celého světa. Produkce kolem 3 bilionů kilogramů ročně ho řadí na 
druhé místo, hned za vodu. Surovinou pro jeho výrobu jsou listy čajovníku 
čínského. Jeho zpracovaná podoba je známa jako bílý, zelený, černý a oolong 
čaj (Khan a Mukhtar 2007).  Rostlina, z níž se čaj vyrábí, čajovník čínský neboli 
Camellia sinensis, se pěstuje ve více než třiceti zemích světa, zejména v Číně, 
Japonsku, Indii a na Srí Lance.“ (Mitscher a Dolby 2006)


	 Postupem času se stal čaj multikulturním nápojem. Z východu se dostal 
do povědomí lidí po celém světě. Dnešní statistiky poukazují na velkou 
spotřebu čaje. V České republice byla v roce 2018 spotřeba 0,3 kg na 
obyvatele. Čaj se často užívá i k medicínským účelům, lékaři mu přisuzují velké 
zásluhy.  

  „Holandský lékař Nicolas Diveks ve své knize „Lék“ hodnotí čaj těmito 

slovy: „Čaj nemůže být ničím překonán. Pití čaje vzdaluje člověka od všech 
možných chorob a prodlužuje mu život. Čaj dodává energii a pomáhá všem, 
kteří studují nebo pracují dlouho do noci.“ (Oppliger 2000). 


 „Z celkové roční produkce sušeného čaje připadá asi dvacet procent na čaj 
zelený, téměř dvě procenta na oolong (čínský a tchajwanský čaj) a sedmdesát 
osm procent na čaj černý (Mitscher a Dolby 2006). Čína je dodnes největším 

producentem čaje, který se pěstuje celkem v 18 regionech na jihovýchodě země. 
Zemědělci sklidí každoročně více než dva biliony kilogramů převážně zeleného 

čaje.“  (ahmadtea.cz, 2019)


	  „Japonsko je známé zejména svými zelenými čaji, pěstovanými na 
ostrovech Honšú, Kjúšů a Šikoku. Nejkvalitnější čaje (Gyokuro, Tencha a 
nejvyšší třídy Sencha) vznikají v horských a vysokohorských oblastech s 
chladnějším podnebím a kratší dobou slunečního svitu. Nejvyšší třídy čaje jsou 

http://ahmadtea.cz


sklízeny ručně, většinou je ale sklizeň mechanizovaná.“  (svet-caje-

kavy.webnode.cz, 2012)


	 Čaj jakožto produkt navozující relaxaci a klid se také spojuje s pojmem pití 
čaje o páté. 

	  „Zvyk pít čaj o páté (tzn. v pět hodin odpoledne) vznikl ve Francii, ačkoliv 
je přisuzován Anglii, která ho od Francouzů pouze převzala. Jako čaje o páté se 
v Československu za socialismu označovala setkávání mládeže (hovorově 
mejdany, sleziny apod.) v tento čas, kde se nepil alkohol, ale čaj (alkohol se 
samozřejmě pil, ale oficiálně se o tom nemluvilo).“  (https://cs.wikipedia.org/
wiki/Čaj, 2020)


	  „Čajové sáčky tak, jak je známe dnes byly patentovány až v roce 1903 a 
vyráběny z hedvábí. Vyvážet se začaly rok na to, z New Yorku je úspěšně 
produkoval Thomas Sullivan. Alternativou pro drahé hedvábí se stala papírová 
vlákna. S dobou se přidával polypropylen nebo jsou celé sáčky vyrobené  
nylonu či PETu.“ (https://cs.wikipedia.org/wiki/Čaj, 2020) 

Obrázek 12, zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Čajový_sáček

http://svet-caje-kavy.webnode.cz
http://svet-caje-kavy.webnode.cz
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mejdan&action=edit&redlink=1
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https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Caj
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Caj
https://cs.wikipedia.org/wiki/%25C4%258Cajov%25C3%25BD_s%25C3%25A1%25C4%258Dek
https://cs.wikipedia.org/wiki/%25C4%258Cajov%25C3%25BD_s%25C3%25A1%25C4%258Dek


3. 3. VÝROBA


	 Dalším důležitým faktorem bylo pojivo. Najít takové, aby bylo dostatečně 
pevné a dobře vysychalo. Vyzkoušela jsem různé způsoby jak čaj spojit. 

Používala jsem lepidlo na dřevo Dispercoll D2. "Je to univerzální lepidlo pro 
vodovzdorné lepení ve třídě odolnosti D2 (interiér) s výhodnou dobou 
otevřenosti a rychlostí zasychání. Vytváří elastické spoje s vysokou pevností a 
není toxické.“ (druchema.cz, 2020)


	 „Lepením rozumíme technologický postup pro vytvoření trvalého nebo 
pomocného spojení dvou stejných nebo rozdílných materiálů pomocí lepidel. 
Tato technika se využívá už od dávných dob. Lidé si všimli schopností některých 
přírodních látek (například pryskyřic, rozbobtnalého škrobu z mouky, albumínu z 
vaječných bílků, kaseinu z mléka, klihu z kostí nebo kůží, kaučukového latexu a 
podobně) a tyto látky používali ke slepování různých materiálů jako dřevo, 
keramika, usně a podobně. Technologie lepení se využívala i při výrobě šperků. 
Například pro vlepování drahých kamenů do kovového, většinou stříbrného 
nebo zlatého podkladu se používal (a dodnes používá) pružný klih získaný z 
rybích kožek. Pro „slepování" stavebních materiálů se využívalo různých jílů 
nebo hlinitých směsí, později i malty a v antickém Římě i předchůdce cementu 
na bázi směsi vápna s mletým sopečným popelem, který po smíchání s vodou 
vytvořil „umělý kámen", tedy předchůdce betonu. Ovšem největší rozmach 
technologie lepení nastal v souvislosti s rozvojem chemie, který umožnil výrobu 
nových typů lepidel získaných jak modifikací přírodních látek, tak i výrobou 
syntetických lepidel. Lepení se pak stalo jednou ze základních technologií pro 
spojování kovů, plastů, usní, dřeva, textilu a dalších materiálů, a to téměř ve 
všech průmyslových odvětvích. Ovšem je nutné podotknout, že neexistuje 
univerzální lepidlo a pro každý typ lepeného spoje je nutné zvolit vhodný typ 
lepidla a použít vhodnou technologii lepení. 

Přírodní lepidla Základem je látka získaná z rostlin nebo živočichů, respektive z 
jejich produktů (vajec, mléka apod.). Lze mezi ně zařadit například škrob získaný 
z mouky, klovatinu získanou z rostlinných pryskyřičných výpotků (například 

http://druchema.cz


arabská guma, denárová pryskyřice apod.), v podstatě sem Ize zařadit i latex z 
přírodního kaučuku, klih získaný z kostí nebo kůže zvířat, albumin z vajec, kasein 
z mléka apod. Přírodní materiál použitý k lepení může být různě upraven.“ 
(BRIŠ, Petr, Jiří KUBĚNA a Jan ŠTRKAŇ., 2017) 


	 Po použití disperzního lepidla však docházelo k deformaci materiálu po 
řádném vyschnutí. 





	 Proto jsem dále vyzkoušela například vodní sklo, které je cenově velmi 
dostupné. 

	 „Vodní sklo sodné se používá jako přísada do odmašťovacích, pracích a 
čistících prostředků, jako pojivo při výrobě svařovacích drátů či pískových forem 
ve slévárnách. V čistírnách odpadních jako odstraňovač těžkých kovů. Dále pak 
jako lepidlo v papírenském průmyslu či aktivátor při výrobě geopolymerních 
materiálů.“ (vodnisklo.cz, 2020)

	 „Může se používat také jako lepidlo, například na lepení šamotového 
obložení kamen – reaguje se vzdušným oxidem uhličitým a tvrdne. “ (GLÁSER, 
Petr a Vratislav NEJEDLÝ, 2008)


Ačkoliv se zdál být výsledek zdařilým, zjistila jsem, že díky vodnímu sklu se 
mění barva čaje a tmavne.  Při vytvrdnutí je předmět poměrně křehký. 

	 Dále jsem použila bramborový škrob, lepidlo D3 nebo kožní klich.


Obrázek 13, vlastní fotografie
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 Ve výsledném produktu jsem nakonec použila 80-90% disperzního lepidla 

D2 a 10-20% škrobu. 

Technologický způsob jsem zvolila následující. Tvar se musí pevně zatlačit do 
nádoby a poté zalisovat. V mém případě jsem použila písek, který obejmul tvar 
formy. 

Lisovala jsem 8 hodin. Po opatrném vyjmutí materiál 10 až 24 hodin vysychá. 

Následně lze vytvořit otvory pro vývod zdroje elektřiny a zapojit žárovku LED. 
Žárovky jsem zvolila takové, aby nezahřívali materiál. 

Obrázek 14, vlastní fotografie Obrázek 15, vlastní fotografie



4. POPIS DÍLA


	 „Nápoj opojné vůně dálek, společník při osamělém rozjímání i diskuzi s 
přáteli či partnery. Tradice, harmonie, inspirace, energie. To jsou spojení, která 
čaj doprovází po tisíciletí. Je společníkem při rodinných setkáních i osobních 
každodenních rituálů.“ (ahmadtea.cz, 2019) 

	 Mnoho lidí, včetně mě, pije čaj každý den a po dopití jej jednoduše 
vyhodí. Já jsem tento odpad, již vysušený, převedla do materiálové podoby a 
použila pro můj výsledný produkt. Při navrhování jsem nechtěla opomenout 
rituál pití čaje. Produktem jsem se snažila získat správné navození atmosféry. 
Zkoumala jsem jaké výrobky budou pro mou ideu nejlepší. 

	 Mým výsledným produktem je série osvětlení do interiéru, ať už se jedná o 
kavárny, čajovny, či prostředí rodinného domu. Osvětlení je myšleno jako 
součást atmosférického setu, který obsahuje ještě podtácky vyrobené taktéž z 
čaje. Samotný design pak vycházel z mnoha konceptů, pokusů a vzorků, kdy 
jsem se snažila vyvinout nejjednodušší technologii. Proto jsem začala vylévat 
materiál do forem z plastových odpadků,  čímž jsem eliminovala další náklady 
na produkt. Materiál z čaje je tedy levný a dobře zpracovatelný, což splňuje 
prvotní myšlenky a požadavky zadání – “Low cost, low tech”	 


	 Na základě získaných teoretických znalostí a následných výrobních 
zkouškách jsem vytvořila sérii stolních lamp Thea. Jsou to lampy tří 
velikostních variant, které lze využít na více způsobů například jako závěsné 
svítidlo či dekorativní stolní lampička.


	 Po louhování čaje se čajové lístky vyhazují, což jsem využila pro zisk 
materiálu. Pomocí čajových lístků a lepidla jsem vytvořila recyklovatelný a levný 
materiál, z něhož lze pomocí formy modelovat výsledný produkt. Tvar je 
navržen tak, aby do něj šlo jednoduše vložit žárovku LED, která splyne s 
celkovou formou čajové nádoby. Proporce i celkový výchozí tvar je dán 
rotačními tělesy, které jsou válcovité a rovné.


http://ahmadtea.cz


	 Cílovou skupinou mého produktu jsou interiéry, které nabízejí lidem 
odpočinek a relaxaci. Jsou to především kavárny, čajovny nebo například 
studovny. Snažím se, aby můj produkt ocenili nejen milovníci dobrého čaje.

	 Materiál je velmi dominantní a zaujme okolí, což je žádoucí vlastností 
produktu. Uživatele může upoutat i ojedinělá vůně. Při výrobě produktu 
nevzniká odpad a je plně recyklovatelný. 


 

Obrázek 16, VLASTNÍ FOTOGRAFIE



 Obrázek 17, VLASTNÍ FOTOGRAFIE

Obrázek 18, VLASTNÍ FOTOGRAFIE



5. PŘÍNOS PRÁCE PRO DANÝ OBOR


„Navrhnout kvalitní produkt není vůbec snadné. Výrobce hledí především 
na ekonomickou stránku produktu. Obchodník chce zase něco, co by přilákalo 
zákazníky. A kupující má hned několik požadavků. Potřeby všech stran se 
zkrátka liší a často i kolidují.“ (Norman, Donald A., 2010)  
	 Je těžké najít produkt, který společnost postrádá. 

Proto je třeba dívat se kolem sebe a hledat podněty určující naší cestu v oblasti 
designu. Rozvíjet nejen knihovnu produktů a nábytků v našem světě, ale 
podívat se dále za hledaním hlubší myšlenky a ptát se, co si trh žádá. Co 
můžeme pro společnost udělat? Co může postrádat? Jak v dnešní masové 
produkci světa mohu jako designérka přispět, aniž bych produkovala 
bezmyšlenkovitě další a další výrobky. Spojení problematiky low costu a 
udržitelného designu je dle mého názoru velmi aktuální. To je také jedním z 
důvodů, proč se v současném uspěchaném a moderním světě plném stresu 
postupně dostává konzumace čaje do popředí, začíná se tak vyrovnávat 
konzumaci kávy. Jeho opětovné využití má tedy opodstatnění. 

	 Kavárny, čajovny či studovny jsou místem odpočinku, relaxace, schůzek 
nebo pracovních záležitostí. Tyto místa máme spojené s krásným prostředím. 

Z vlastní zkušenosti vím, kolik toho takové místa vyprodukují a vyhazují za 
pouhý den. 

	 Proto jsem si vybrala jednu z ingrediencí a přimíchala ji do svého designu.  
Zachovala jsem vůni materiálu a estetický vzhled. Výhody výrobku shledávám v 
tom, že si udržel vlastnosti, které ho vyzdvihují. Vůně i estetika materiálu byla 
zachována a zpečetěna v originálním vzhledu. 

	 Celkově působí zajímavě. Chtěla bych, aby se lidé ptali a zajímali z čeho 
je to vyrobeno. A to by mělo být cílem celé práce. Pomoci lidem k uvědomění, 
že vše má zpětné využití. Ať už jde o recyklaci oblečení, která se rozvíjí a velmi 
popularizuje poslední dobou, či rozvíjení materiálových prvků.

	 Užitím těchto věcí bych chtěla poukázat na to, jak moc můžeme šetřit. 
Stačí se jen dívat okolo sebe. 




5.1. Silné stránky 

	 Vytvořila jsem produkt, který je nejen recyklovatelný, ale i udržitelný a 
levný. Design jsem navrhovala tak, aby se uchytil v každé místnosti. Snažila 
jsem se využít zajímavou a jedinečnou materiálovou složku.  Z mých konceptů 
jsem zvolila čajové sáčky. Zachovávají si svou vůni a neobyčejný vzhled. Tyto 
vlastnosti mají být důvodem, proč zvolit právě lampu Thea.

	 Také shledávám přínosným, že se s tímto materiálem dají vytvářet osobité 
tvary. Tvar není náhodný. Čaj je nápojem klidu, jeho vůně přináší příjemné 
pocity, proto nemohl být tvar nijak dynamický. Ale zárověň jsem hledala určitou 
stabilitu. Kritéria mě přivedla k oválnému tvaru. 

	 Navrhla jsem tři různé velikosti provedení, což vede ke kompatibilitě pro 
výběr zákazníka. Zákazník si může libovolně vybrat, zda má lampa být 
doménou obývacího pokoje, či pouhým doplňkem ložnice. 


	 Součástí produktů jsou také podtácky, kde je opět všestrannost ve vícero 
možnostech vytlačení. Například loga pro firmu apod. 

	 Za kladné také považuji to, že se dá materiál využít k zaujmutí okolí.  

V neposlední řadě celkový vývoj a téma je velmi rozsáhlé a mě samotnou to 
obohatilo o nové zkušenosti a manuální dovednosti. 


Slabé stránky: 
	 Slabé stránky shledávám v dlouhé a složité přípravě. Výroba zahrnuje 
také správné promýšlení forem, které je po technické stránce náročné. Spojení 
strategie forem, ať už rozpukávacích či jiných vylévacích metod, se musí 
správně použít s vhodným zvolením poměru lepidel a pojiv. Tvar výrobku musí 
být zvolen tak, aby jej bylo možno vylévat do formy a následně z ní mohl být 
vyjmut

	 Samotný proces výroby není tak složitý, jak se může zdát, ale je k tomu 
potřeba znát určité postupy a mít vhodné podmínky pro lisování či vysoušení. 

Použité čajové sáčky nebo  sypané čaje se sbírají snadno, ale pomalu. Proto 
objekty z tohoto materiálu bych nedoporučovala dělat větších rozměrů, ale 
zaměřit se spíše na menší lokální recyklaci.  
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RESUMÉ 

	 The topic of my bachelor thesis is Low cost, Low tech. I think that 
nowadays products made in this way are highly valued and up to date. That is 
why I chose it.

I wanted to design some interior element which would be as simple as 
possible, cheap, produced and made with low technology. 

I decided to make some low budget, but interesting element. That was my goal 
and I did my best to solve it.

	 For this topic, you can choose many different options. You can reuse 
some objects which already exist, upcykling or you can make your own 
material from rubbish for example. After some brainstorming and research, 

I took the last form as mine idea for bachelor work.

	 First part of the entire study of this theme was the creation of many tests. 

In the first phase, I found several natural products, which I then glued with D2 
glue. I created samples of materials, from which it turned out that tea is the 
best usable and processable. Among other things, I tried hay, onion skins, 
needles or sawdust, for example.

	 Many people drink tea every day and then throw it away, I converted this 
dried waste into material form and then used it on my final product. When 
designing, I wanted to take into account the ritual of drinking tea and use it as 
a combination of creating the right atmosphere in this enjoyment. I researched 
which products will be best for my idea.

	 My final product is therefore table lighting for the interior of, for example, 
cafes, tea houses or for the home environment of all tea lovers. I invented the 
lighting as part of an atmospheric set, which contains coasters, also made 
from tea. 

	 The design itself was based on many experiments and samples, where I 
tried to use the simplest possible technology and poured the material into 
molds from plastic garbage. This eliminated additional product costs. 

The tea material is therefore cheap and easy to process, thus meeting the initial 
ideas and requirements of the assignment.
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