
Vysoké učení technické v Brně  |  Brno University of Technology

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně  |  BUT Faculty of Fine Arts

ateliér  |  department  (označte symbolem X příslušný studijní program-obor-ateliér)

N 8206 Výtvarná umění/8206T086 Výtvarné umění–malířství-volná tvorba  |  Fine Art-Painting-Free 
creation (Painting 1-3)

Ateliér malířství 1 Ateliér malířství 2 Ateliér malířství 3

N 8206 Výtvarná umění/8206T094 Výtvarné umění–sochařství-volná tvorba  |  Fine Art-Sculpture-Free 
creation (Sculpure 1-2)

Ateliér sochařství 1 Ateliér sochařství 2

N 8206 Výtvarná umění/8206T075 Výtvarné umění–grafika  |  Fine Art-Graphics (Graphics)

Ateliér grafika

N 8206 Výtvarná umění/8206T074 Výtvarné umění–grafický design  |  Fine Art-Graphic Design (Graphic 
design and Paper and Book)

Ateliér grafický design Ateliér papír a kniha

N 8206 Výtvarná umění/8206T080 Výtvarné umění–konceptuální tendence  |  Fine Art-Conceptual Trends 
(Intermedia and Environment)

Ateliér intermédia Ateliér environment

N 8206 Výtvarná umění/8206T099 Výtvarné umění–video-multimédia-performance  |  Fine Art-Video-
Multimedia-Performance (Video, Multimedia and Performance)

Ateliér video Ateliér multimédia Ateliér performance

N 8206 Výtvarná umění/8206T043 Průmyslový design  |  Industrial Design (Product design and Body Design)

Ateliér produktový design    X Ateliér tělový design

název kvalifikační práce  |  name of project  (vyplňte v českém a anglickém jazyce)

Zahradní mobiliář Garden mobiliary

typ kvalifikační práce  |  type of project

netextové dílo  |  no text art

forma kvalifikační práce  |  form of project  (označte symbolem X příslušnou formu Vaší dokumentace)

a) Malířské, kresebné, grafické, digitální a jiné plošné dílo f) Grafika a animace

b) Sochařské dílo, objekt a jiné prostorové dílo g) Design X

c) Dočasná plošná a prostorová instalace h) Adobe Flash

d) Akce, performance, happening i) Design, objekt, audio

e) Video, videoinstalace, multimédia

titul, jméno a příjmení autora  |  title and full name of author

Miroslav Vaněk

titul, jméno a příjmení vedoucího práce  |  title and full name of project leader

ak. soch. Zdeněk Zdařil

titul, jméno a příjmení oponenta  |  title and full name of opponent

ak. soch. Tamara Buganská

město  |  town rok  |  year

Brno 2009/2010



obrazová dokumentace / list 1

název: Stůl, Židle název: Stůl, Židle

materiál/technologie: ocelový plech, textilie materiál/technologie: ocelový plech, textilie

výška x šířka x hloubka v cm: S. 75x120x80; Ž. 88x59,5x57 výška x šířka x hloubka v cm: S. 75x120x80; Ž. 88x59,5x57

rok vzniku: 2010 rok vzniku: 2010

název: Lehátko, Židle, Stolička název: Židle, Stolička

materiál/technologie: ocelový plech, textilie materiál/technologie: ocelový plech

výška x šířka x hloubka v cm: L. 27x77x180; S. 44x59x44,5 výška x šířka x hloubka v cm: Ž. 88x59,5x57; S. 44x59x44,5

rok vzniku: 2010 rok vzniku: 2010



obrazová dokumentace / list 2

název: Systém sestavení židle název: Lehátko

materiál/technologie: ocelový plech materiál/technologie: ocelový plech

výška x šířka x hloubka v cm: Ž. 88x59,5x57 výška x šířka x hloubka v cm: L. 27x77x180

rok vzniku: 2010 rok vzniku: 2010

poznámky  |  notes

   Ve své bakalářské práci se zabývám koncepčním a tvarovým řešením zahradního mobiliáře. Tento se
skládá z židličky, stolu, stoličky a zahradního lehátka. Nosným materiálem je plech a to jak plný (nohy- nosná
část), tak perforovaný (sedací, odkládací část).
   Nohy, jakožto nosný prvek, sestávají z plného plechu vyztuženého opět plechovými žebry. Sedák
s opěrákem a odkládací část stolu tvoří perforovaný plech s mozaikovým dekorem, kterýžto vizuálně
odlehčuje celkový vzhled nábytku a je i funkčním prvkem fungujícím jako ventilace. U židle a stoličky
slouží coby prostředek pro pohodlnější sezení a tepelná izolace, proti rozehřátí ostrými slunečními
paprsky, látkové polštářky. Sedák tvoří jeden kompaktní celek s opěrákem, což umožňuje vytvoření
rozebíratelné varianty židle. V tomto případě je možné jak vytvářet barevné variace nábytku, tak je
usnadněná přeprava rozložením monolitické hmoty. Židle, stoličky i lehátka je také možné stohovat,
což usnadňuje skladování. Povrch je ošetřen vypalovanou práškovou barvou, která má výborné odolné
vlastnosti jak z hlediska povětrnostních vlivů, tak proti mechanickému namáhání.
   Mobiliář je svým charakterem určen především na terasy domů, do zahradních restaurací, veřejných
prostor u koupališť, tedy na místa, kde se nepočítá s jeho častým přemisťováním. Tvarové řešení a materiál,
zajišťují jeho dobrou stabilitu.


