
,Yr/
POSUDEK OPONENTA BAKALARSKE PRACE

Jméno studenta: Petra Míková

Niázev bakalářské práce: Závěsný mobiliářoqý prvek / Hou - houpací síť

Posudek:
Jako oponent jsem byla oslovena k posuzování bakalařského projektrr zaměřeného na
záv ésné relaxační lůžko.
V rámci posuzování této práce s názvem Hou - houpací síť jsem sledovala cíl této
ptáce, uroveň zptacovéni celého projektu, postupy řešení z hlediska současných trendů,
schopnost studentky přenést dosažené ýsledky k praktickému využití, úpravu a
přehlednost práce, graťrcké zpracování apravopis, a originalitu autorky.
Cílem bakalrářské práce autorky bylo vytvořit relaxační závésné lůžko s durazem na jeho
variabilitu, pohodlí uživatele, snadnou manipulaci při jeho zavěšení, lehkost materiálu a
jeho skladnost. Všechny tl.to atributy byly v projektu splněny. Závěsné lůžko lze
upravit drobný,T ni změnami v uchycení na rťvné varianty, vč. závěsného křesla. Lehkost
materiálu zase umožňuje snadný přenos lůžka. Toto usnadňuje i příruční taška z téhož
materiálu.
K zpracovánt zadaného projektu přistoupila autorka zodpovědně a dobře pracovala
s informačními zdroji, které souvisí s probíraným tématem. Definuje téma
z historického pohledu ů po souěasnost. Autorka zpracovala dané téma na velmi dobré
úrovni, její zvolený postup z hlediska souěasných metod a trendů je správný a odpovídá
zadanému tématu.
Možnosti různých řešení jsou velmi zqímavé a praktické využití navržených variant
vidím jako reálné.
Formální úptava, přehlednost, grafické zpracováni a ostatní náležitosti práce jsou
v pořádku a vyhovují potřebám bakalářské práce. Jsou použity vysvětlujicí obrézky a
nákresy, které pomáhají v pochopení práce.
Líbí se mi originalita návrhu, hravost projektu, přiměřené proporce, volba materiálu jak
z důvodu propustnosti, tak z důvodu trvanlivosti, vzájemná kompatibilita a univeruáIru
vyržitelnost. V práci nalezneme i zajímavé náměty řešení. Pochopitelně se i na této
problematice dá stále pracovat. Zqménapři celkovém uzaťení spacího prostoru.

závěr a hodnocení:
Celkově na mě celý projekt působí zdaŤilým dojmem. Autorka má dobré znalosti
v oboru a její produkt lze přetvofit do reálné praxe.
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