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Protokol o hodnocení 

kvalifikační práce  

 

Název bakalářské práce: Praktický dekor 

 

Práci předložil student:  JANDOVÁ Martina 

 

Studijní obor a specializace:  Design, specializace Design nábytku a interiéru 

 

Hodnocení vedoucího práce 

Práci hodnotila:  Mgr. art. Jana Potiron, ArtD. 

 

 

1. Cíl práce 

Gramofonové desky se stále těší oblibě u úzké skupiny lidí, která preferuje analogový záznam 

zvuku před digitálním. Představují určitý životní styl, který se studentka snaží podpořit svým 

návrhem skřínky s úložným prostorem a zabudovaným reproduktorem. Její výrazný rastr na 

předním čele komody je neoddělitelnou součástí designu a zabezpečuje tak funkci svého 

nábytku. Cíl práce proto považuji za splněný.  

 

2. Stručný komentář hodnotitele 

Na trhu můžeme najít několik kusů nábytku, které integrují gramofon, nebo reproduktory 

přímo do těla nábytku. Její řešení však elegantně schovává reproboxy za diagonální linie, pro 

které nachází i funkci úložnou pro vinylové desky.  
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V řešení prototypu vidím množství nedokonalých detailů, které je nutné odstranit, například 

nevzhledný ostrý detail na  podnožích, masivní vnitřky zásuvek, nebo surovost běžné MDF. 

Její levný vzhled se mi zdá poněkud v rozporu s exkluzivitou celého kusu. Studentka uvádí i 

jiná barevná řešení, no vzhledem k předpokládané vyšší ceně výrobku bych doporučila také 

verzi adekvátně vyhlížejícího materiálu nebo specifickou povrchovou úpravu. Probarvená 

MDF je více než vhodná pro frézování, umožňuje také různá zaoblování, vysoce odolnou 

povrchovou úpravu a neviditelné spoje mezi deskami. 

Tyto nedokonalosti je však možné odstranit v další výrobní úpravě. Navzdory výtkám, 

oceňuji náročnost práce na propojení elektrosoučástek a nábytku. Od začátku konzultací bylo 

jasné, že to bude nelehký úkol a myslím, že se s ním studentka velmi dobře popasovala. Měla 

taky možnost prezentovat jenom v zmenšeném modelu, no rozhodla se jít těžší cestou reálně 

fungujícího nábytku. Tuto snahu velice kvituji. 

 

3. Vyjádření o plagiátorství 

Předloženou práci nepovažuji za plagiát. 

 

4. Navrhovaná známka a případný komentář 

Navrhovaná známka: velmi dobře 

 

Datum: 14.8.2020     Podpis:  

 

 

 

 

 

 

*) Nehodící se škrtněte 

Tisk oboustranný 


