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              Studentka Hana Kvašinská projevila zájem o specifické téma své bakalářské práce a 
po konzultaci s vedoucím práce si jej zvolila. Tato bakalářská práce je zaměřena na téma 
„Nábytek, design, funkce a výtvarné umění“. Konstatování faktu, že „ve 21. století se již 
běžný člověk příliš nezamýšlí nad minulostí a vývojem věcí, které ho obklopují“, je velmi 
výstižné a k zamyšleníhodné. Vzhledem k širokému rozsahu tématu se studentka zaměřuje na 
proudy, které jsou klíčové především pro evropský kontinent.  

               Hana Kvašinská ovšem nebere problém nábytku a jeho design jako samozřejmou 
součást každodenního života. Ve své bakalářské práci přináší studentka objektivní analýzu 
tohoto tématu a současně shrnuje nejdůležitější fakta z dostupných odborných pramenů, 
prvopočátky vzniku nábytku. Dále se zabývá vývojem nábytku, historickými proměnami 
různých typů nábytku nejen po stránce vzhledu a konstrukce, ale i z úhlu vnímání jeho 
hodnoty v konformitě s dobou jeho vzniku.  
                Hana Kvašinská představuje prostřednictvím své bakalářské práce velmi kvalitně 
řešený text, splňující formální i obsahové parametry práce bakalářské. Nejen, že se věnuje 
rozboru nejdůležitějších funkcí nábytku, designem, možnostmi jeho chápání, využití a přímou 
propojeností s výtvarnou výchovou. V didaktické části práce studentka sestavila tematický 
okruh, jehož jeden námět byl aplikován do praktické podoby a fotograficky zdokumentován. 
Tuto realizaci s řadou možných rozšíření hodnotím jako zdařilou a přínosnou. Celá práce je 
doplněna o vizuální přílohu v kontextu dané problematiky.  
                 Celá práce je zpracována pečlivě, co se týče formulace cílů práce, metodiky 
zpracování, úrovně jazykového přednesu i práce s použitou odbornou literaturou. 
Využitelnost této bakalářské práce spatřuji v definování konkrétních problémů v souvislosti 
se zvoleným tématem i jako kvalitní příručku pro seznámení se s možnostmi nábytku v dnešní 
i historické době. 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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