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               Bakalářská práce studenta Miroslava Nekoly je zaměřena na odbornou problematiku 
nábytku, nahlíženého v různých souvislostech funkčních, designových. Představuje téma 
z hlediska výtvarných kvalit specifického „interiérové“ fenoménu, jakým nábytek bezesporu je. 
Miroslav Nekola přináší v této své práci ucelený přehled o nábytku a jeho různých typech 
v historickém průřezu, počínaje egyptskou kulturou přes další signifikantní historická období a 
konče současností. Věnuje se také současným trendům a přehledu současných tendencí 
v nábytkářství. 
Oceňuji mimo jiného například kapitoly, týkající se představení a výčtu materiálů, používaných 
na výrobu různých typů nábytku.  
              Práce je rozdělena ve své koncepci do pěti stěžejních částí.V aplikační, resp. didaktické 
části je práce zaměřena na využití zvoleného tématu a přizpůsobení jej pro hodiny výtvarné 
výchovy. Téma výtvarné etudy nazval Miroslav Nekola ,,nábytek jako volné výtvarné etudy“. 
Téma lokálního projektu nejenže navrhl, ale i realizoval pomocí praktických aplikací a 
dotazníkového šetření ve vybrané základní škole při výuce žáků 1. stupně. Tato část bakalářské 
práce Miroslava Nekoly je mimořádně zajímavým vhledem do oblasti výtvarné edukace a 
zároveň ukazuje, jak se zvoleným tématem aktivně pracovat. Miroslav Nekola v realizaci hodin 
výtvarné výchovy pod názvem „Návrh a tvorba prostorového modelu dětského pokoje při 
hodině VV na 1. stupni ZŠ“ kromě kvalitně odučených hodin a fotodokumentace výstupů 
v podobě výtvarných prací přináší také sondu do chápání obytného a pracovního prostoru 
dětmi.  
              Cílem bakalářské práce studenta Miroslava Nekoly je přinést ucelený přehled o 
nábytku jako prvku užitého umění  
a zároveň toto téma prakticky zpracovat pro využití v hodinách výtvarné výchovy prvního 
stupně základních škol. 
             Celá bakalářská práce je zpracována studentem pečlivě, ať již se jedná o formulaci 
cílů práce, metodiky zpracování, úrovně jazykového přednesu i práce s použitou odbornou 
literaturou. Využitelnost této bakalářské práce spatřuji v definování konkrétních problémů 
v souvislosti s výukou výtvarné výchovy vzhledem k výuce interiérové architektury. S touto 
prací jsem velice spokojen. 
 
 
Souhrnné vyjádření: Práce splňuje svým obsahem i zpracováním požadavky na bakalářskou 
práci a proto ji  doporučuji k obhajobě 
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