Protokol o hodnocení
kvalifikační práce
Název bakalářské práce: Low cost, low tech

Práci předložil student: STRAKOVÁ Anna

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

Hodnocení vedoucího práce

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

1. Cíl práce
Studentka Anna Straková se ve své práci věnuje spotřebě materiálů v stavebnictví a jejich
obtížné recyklaci. Zamýšlí se nad dopady nadprodukce a potlačováním originality na úkor
uniformity ve velkovýrobě. V designu modulárních prvků klade důraz na udržitelnost, a proto
využívá stavební odpad jako příměs do betonu, čím se snaží snížit jeho spotřebu a
neekologický dopad. Cílem práce je výroba produktu za přijatelné náklady s nízkou
technologickou náročností. Tento cíl byl v práci formálně i fakticky splněn.

2. Stručný komentář hodnotitele
Velkovýroba již dnes splňuje požadavky nízkých výrobních nákladů a teda cenové
dostupnosti. Studentka však zkoumá do jaké míry je dodržena kvalita s ohledem na životnost
produktů.
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Do úvahy bere i proces, který používáním končí a výrobek je určen k recyklaci nebo likvidaci.
V rámci zadaného tématu se orientuje na odpad, který je velice těžko likvidován a vrací ho
spět do výroby. Prioritou v jejím návrhu je kromě udržitelnosti, taky variabilita a především
originalita (jak produktu, tak materiálu samotného). Tyhle atributy považuje za málo
zastoupené v levných nebo alespoň cenově dostupných výrobcích.
Její modulární systém sice využívá minimalistické tvarosloví, o to víc možností nabízí při jeho
sestavování. Materiál je vizuálně zajímavý, stavební suť obohacuje beton o jemný barevný
vzor. Nevýhodou je prašnost povrchu a vysoká váha dílů pro sestavování. Plusem je, že díky
váze se díly mezi sebou nehýbou. Studentka neuvádí pro jakou cílovou skupinu je produkt
určen a do jakých prostor. Pro interiérové využití má materiál víc nevýhod a bylo vhodné brát
v potaz i drsnost povrchu a tedy ochranu podlah proti poškrábání. Práci jinak hodnotím
kladně, především co se týče estetiky namíchané směsi a variability.

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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