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Bakalářská práce – posudek vedoucího 

Jméno a příjmení studenta: Veronika Šmerdová

Název práce: RODINNÁ TRADICE

Slovní hodnocení:

Veronika si vybrala pro svou Bakalářskou práci téma které má kromě souvislosti s oborem i výraznou osobní

rovinu. Začátek práce byl ve znamení zkoumaní historie rodinné firmy a kontemplaci nad její budoucností.

Nový směr se rozhodla studentka definovat pilotním kusem nábytku inspirován autorským toaletním stolkem

Petronily Šmerdové z roku 1990.    

U každého návrhu  který  se  odkazuje  na konkretní  inspirační  zdroj  musí  vždy  autor  pečlivě  zvážit  jaké

aspekty pro svůj nový návrh převzít  a které naopak vypustit. Veronika v první fázi navrhování pracovala

možná až příliš  s estetikou původního návrhu. V průběhu práce se ale v jejím přístupu promítla analýza

současný uživatelských požadavků a výrobních postupů. Veronika začala s odkazem původního návrhu

pracovat víc z hlediska koncepce s tím že některé základní rysy ještě víc zvýraznila byť po formální stránce

jim vetkla zcela jinou estetiku. Je to přístup který můžeme vidět například v repetitivní skladbě úložných

prostorů ale propsal se i do méně nápadných detailů.         

Oceňuji že Veronika pracovala s množstvím variant a své myšlenky si ověřovala prostřednictvím pracovních

modelů. Její koncepce je sympatická. Doufám že se všechny aspekty které v rámci návrhu řešila podaří

zakomponovat do finálního prototypu. Jeho provedení bude klíčové pro zhodnocení zda-li  bude výsledek

jako celek přesvědčivý. Otázkou je například využití otevřených úložných modulů a s tím spojená náročnost

údržby.  Celkově  ale  hodnotím  práci  Veroniky  jako  dobře  provedenou,  s  jasným  názorem a  viditelným

vývojem.    

Závěrečné hodnocení: 

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