Oponentura MgA. Jan FabiánDiplomní práce Bc. Dominiky BočkovéVariabilní organizátor prostoruPráci Dominiky jsem mohl vidět již dříve, a to při hodnocení soutěže Olověný Dušan (zima 2013). Jednalo se o výrazný a sofistikovaný objekt na ukládání bot. Pamatuji si jasně definované hmoty, nápaditě prostorově a světelně členěné. Variabilní organizátor prostoru jako téma diplomního projektu je pro mne zajímavou volbou a jsem rád, že mohu znát genezi prací Dominiky a zasvěceněji ji tak hodnotit. Při pohledu na portfolio prací, které Dominika má, bych řekl že volí jednotlivá témata čí úkoly svobodně a dle vlastního uvážení s každým tématem zažívá jinou zkušenost. Zvolené téma, organizátoru prostoru, je mi velice blízké. Jedná se o disciplínu, kdy selhává architektura s uměním a musí být suplována designem. V tomto případě velice zdařilým. Budu se snažit najít důvody proč, ale ta věc se mi zkrátka líbí. Těmi důvody jsou především přiměřené proporce, volba materiálů z důvodů trvanlivosti a ekologické rozložitelnosti, vzjemná kompatabilita modulů a jejich univerzální využitelnost.Uvedl bych podobné příklady použití ocelové hlazenky, které jsou pro mne ikonocké a princip navržený Dominikou mi tuto řadu příjemně doplňuje. Jednak je to křeslo Motýl od designera Hudona, ať už pevné nebo skládací, pracuje s použitím dvou materiálů. A druhým příkladem jsou pracovní kozy Michala Malaška, jejich použití variabilita je prakticky bezbřehá a vychází z podobných strukturálních segmentů. Podobně jako u Dominiky nabízí především další svobodná nejen prostorová, ale i barevná řešení.Velice mne zajímá, co se bude s navrženými moduly dít "potom", tedy mám na mysli po jejich spotřební životnosti až doslouží svým účelům. Cením si toho, jak je lze jasně recyklovat. Ještě více mne zajímá, co se s moduly bude dít po nynější obhajobě a doufám, že se s nimi nebo další tvorbou Dominiky Bočkové nesetkávám naposledy.V tuto chvíli si užijme Dominiky zdařilou práci, její hravost a svobodnou strukturu, skládající se nejen z neomezené variability.Práci hodnotím stupňem A.
