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Bakalářská práce – posudek vedoucího
Jméno a příjmení studenta: Natálie Balková
Název práce: KONTEJNER NA VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL
Slovní hodnocení:
Natálie Balková si pro svou Bakalářskou práci vybrala design mobiliáře pro vzdělávací instituce, konkrétně
kontejner na vzdělávací materiál pro muzeum Josefa Hoffmana v Brtnici. Jedna se tedy o řešení konkrétní
situace, pro konkrétní prostor a konkrétní provoz. Prvotní úskalí tohoto projektu vidím v tom, nepropadnout
prvoplánově charismatu a rukopisu Josefa Hoffmana. Bylo by snadné spadnout do pasti a skončit u čistě
formálního řešení. Oceňuji, že Natálii se s touto překážkou podařilo vypořádat, a svůj projekt postavila
naopak na důkladné rešerši a analýze provozu. I když v prvotních skicách ještě můžeme vidět jisté náznaky
formalismu další vývoj ukazuje metodický postup. Z konzultací bylo zřejmé, že Natálie správně uchopila a
dokázala využít, i limity daného prostoru. Hlavním motivem projektu ale byla práce s cílovou skupinou
budoucích uživatelů – dětí. Hlavní přínos projektu vidím v tom že studentka opustila důvěrně známé
archetypy nábytku které by snad fungovaly v případě dospělých a vydala se cestou nové typologie.
Natálie sdružila funkce několika kusů nábytku což je ale vždy pohyb na velmi tenkém ledě. Naprostá většina
multifunkčních předmětů je postavená na velké dávce kompromisu, kde ve finále nefunguje ideálně ani jedna
z kombinovaných funkcí. Je skvělé že v tomto případě se podařilo přes tenký led bezpečně přejet a dostat se
někam dál. Kombinace funkci je zde nenásilná a lapidárnost provedení nechává dostatek prostoru pro
dětskou fantazii nacházet funkce další. Návrh využívá existující prvky i principy ale v kombinaci která je
originální a uživatelsky přivětivá. Navzdory minimalistickému pojetí má kontejner určité charisma, balancuje
na hranici utilitárnosti a „Neználkovské“ poetiky. Detaily jako provazové madlo a systém stohování svědčí o
vyzrálosti autorky.
Závěrečné hodnocení:

Doporučuji tuto práci k ústní obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou (A)
Posudek vypracoval(a):
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