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Diplomová práce – posudek vedoucího 

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů:  BcA. Markéta Bocková 

Název práce: Nábytek

Slovní hodnocení:

Markéta  Bocková  si  vybrala  jako  téma  své  diplomové  práce  design  nábytku.  Z  této  téměř  bezbřehé
kategorie se po úvodní rešerši zaměřila na segment, který se nikdy nestal ustáleným archetypem tak jako
stůl  nebo  židle.  Nábytek  pro  uchování  a  prezentaci  alkoholu  sama popisuje  jako  něco  na  hraně  mezi
smysluplným a naprosto zbytečným následně ale identifikuje jeho emociální potenciál. 
Do práce se nepochybně promítnul i Markétin osobní vztah k alkoholu – v rámci rešerše podrobuje i sama
sebe analýze, pomocí myšlenkových map třídí priority. V návrhové fázi projektu oceňuji zejména množství
pracovních modelů a materiálových zkoušek pří hledání ideální varianty. Přes občasnou nejistotu při  vlastní
analýze návrhů byla celková připravenost na konzultace dobrá a progres adekvátní.
Pro svůj finální návrh si stanovila několik základních principů jako základní kameny koncepce vycházející
z předchozí  analýzy.  Principy určují  materiál,  modularitu a způsob kotveni.  V této pevné kostře pak dál
vyvíjela  detaily  provedení  a  variace  jednotlivých  modulů.  Tento  postup  práce  svědčí  o  určité  profesní
vyzrálosti a koncepčním myšlení. Postupu práce jde málo co vytknout, finální návrh však ledacos prozrazuje.
K úplnosti  designerského projevu Markétě chybí ještě kapka sebevědomí a možná také větší  chuť bořit
satus-quo. V rámci obhajoby mě určitě kromě samotného prototypu bude zajímat jakou má autorka vizi
dalšího vývoje projektu. Závěr, který uvádí v písemné práci, má z mého pohledu příliš mnoho otevřených
konců.    

    
Závěrečné hodnocení: 
Celkově vnímám diplomovou práci Markéty Bockové jako ucelenou a věřím, že svůj pohled na danou 
problematiku obhájí.  

Návrh klasifikace:
Doporučuji tuto práci k ústní obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou (B)

Posudek vypracoval(a):
MgA. Ondřej Tobola
Datum:  4.5.2018
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