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INTERIÉROVÝ MOBILIÁŘ 

 
Autor se orientoval na mobiliář kusové výroby. Volil úzkou spolupráci s konkrétní 

firmou s cílem výsledný produkt i komerčně uplatnit. I poněkud neobvyklá 
kombinace stůl a svítidlo je akceptovatelná. Otázkou je materiálová propojenost 
u svítidla. Očekával bych, aby se ve tvaru či konstrukci více uplatnila specifičnost 

užitého materiálu. Aby nebyl snadno nahraditelný jakýmkoliv jiným.  
Oceňuji autorovu snahu zaměřit se na konstrukci zajišťující spolehlivou a 

trvanlivou funkci. Promyšleným a netradičním konstrukčním řešením ukotvení 
nohy ke stolní desce pomocí ocelového žebra a speciálních upínacích prvků se 

podařilo docílit dokonalé tuhosti, jinak subtilní konstrukce. 
Estetizující organičnost zde současně přispívá k pevnosti konstrukce. 
 

 Tvarová koncepce je založena na diagonálně orientovaném profilu noh a jejich 
plynulém propojení s deskou. Úkos sledující takto vzniklou hranu ještě více 

odhmotňuje celek bez újmy na pevnosti. 
Genezi obdobného tvarového prvku můžeme sledovat u židlí Alvara Alta z r.1946 
a z r.1956. vycházející z oblých dřevěných vrstvených profilů. 

 
V dřevěném svítidle se potkávají dva světy. Tradiční přírodní materiál  a 

nejnovější osvětlovací led technologie. Pochopitelná je autorova snaha o 
tvarovou provázanost celého setu. Domnívám se však, že tvarová analogie 
jednotlivých komponent  nemusí být tak důsledná zejména s ohledem na výrazně 

odlišný charakter jejich funkce. Progresívnost a subtilnost led technologie zde 
autor neakcentuje. Spíše volí konzervativnější charakter tvarově navazující. 

 
Jelikož ve variantách nastíněné řešení židle chápu jako náznak dalšího rozšíření 
setu a je nad rámec vytyčeného cíle práce, nebudu jej hodnotit. 

Oceňuji studentovo zaujetí daným žánrem, smysl pro kvalitní řemeslo a hledání 
netradiční konstrukce a technologických postupů. Práce nepostrádá inovativní 

prvky a rozsahem i kvalitou naplňuje cíle stanovené v zadání. 
 
 

Otázky k rozpravě: Můžete uvézt alespoň přibližné firmou odhadované náklady  
na výrobu jednoho kusu Vámi navrhovaného stolu? 
 
Závěrečné hodnocení:Diplomovou práci doporučuji k obhajobě 

 
Návrh klasifikace:Navrhuji hodnotit stupněm B 

                            
V Brně 8.5.2015                                           Akad.soch. Zdeněk Zdařil 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


