Protokol o hodnocení
kvalifikační práce
Název bakalářské práce: Praktický dekor

Práci předložil student: MRÁZOVÁ Karolína

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

Hodnocení vedoucího práce
Práci hodnotila: Mgr. art. Jana Potiron, ArtD.

1. Cíl práce
Karolína Mrázová se zabývá designem vzdušné zástěny s funkcí otočného věšáku. Tvoří ho
diagonální geometrický rastr, který umožňuje zavěšení různých druhů oblečení a zabezpečuje
i předělovou funkci. Téma praktického dekoru je tímto v práci splněna, formálně i prakticky.

2. Stručný komentář hodnotitele
Předělení zón bez stavebního zásahu je běžnou záležitostí. Je možné toho docílit umístnění
nábytku, nebo plošných paravánů napříč místností. Studentka si v této problematice vybírá
pevnou zástěnu, kterou řeší rozepřením mezi podlahou a stropem. Její návrh není jenom
statický a dekorativní. Pomocí diagonálních žeber, stylizujících jehličnatý strom, zabezpečuje i
funkci věšáku, a to otočením některých prvků.
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Samotný 45° rastr linií mi nepřipadá originální. Tento trend najdeme v interiérech na
podlahách a kobercích, obkladech, ale i předělech. Inovaci však vidím v otočných prvcích,
které z původně plošné zástěny udělají trojdimenzionální objekt s nepravidelným členěním.
Tím, že se tato pravidelnost takhle naruší, považuji za dobrou myšlenku a vidím potenciál
dalšího vývoje do objektů, které pracují se vzory a jsou schopny měnit se skrze optickou iluzi
do nových forem a objemů.
Výhrady mám rozhodně vůči provedení – nevzhledné detaily na svarech, nedostačující
povrchová úprava. Dojem poškozuje i labilní pomocná konstrukce, která ja je mi známo je
použita jenom z důvodu, že studentce nebylo umožněno instalovat v řádných podmínkách.
Co se týče provedení, doporučila bych zvážit jiný, na výrobu méně náročný způsob
konstrukce. Navzdory výtkám vůči špatné prezentaci finálního výrobku (taky nekvalitního
plakátu), hodnotím myšlenku práce kladně.

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
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