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Studentka Kateřina Nováková předložila bakalářskou práci s názvem “Dřevo jako výjimečný materiál”. Kateřina si zvolila za své 

téma úžasný materiál, který provází lidstvo od počátku jeho historické existence a v jeho tvorbě zanechala nesmazatelnou stopu. 

 V první, teoretické práci, se studentka zabývá obecně fenoménem dřeva. Nejprve shrnula obecné vlastnosti dřeva a 

následně zbůsoby jeho zpracování. Následuje rozsáhlá kapitola „Dřevo v designu”, kterou musím velmi ocenit. Kateřina Nováková 

udělala velmi rozsáhlou a zcela nezbytnou rešerši nábytkem začínaje, přes design hraček, až po dřevo v módě a obuvnictví. 

Domnívám se, že pro úspěšnou práci, kterou předložená práce bezpochyby je, je rešerše v takové míře zcela nezbytná a pro 

studentku také velmi dobrým inspiračním zdrojem. Některým heslům by však prospělo hlubší zpracování. Seznam literatury a 

dalších použitých zdrojů je dostatečný a je z nich řádně citováno.  

 Praktická část bakalářské práce je popisem tvůrčího uvažování, které vedlo k vytvoření předložené kolekce a zejména 

pracovního postupu. Sama autorka tvrdí “Mým cílem bylo vytvořit čistou a elegantní nositelnou kolekci, ve které bude zřetelný můj 

autorský rukopis.” Na výsledné práci je patrná jasná inspirace historií, v mém vidění i východní orientální inspirace a v neposlední 

řadě současné trendy. Studentka vytvořila a předložila dvě kabelky, kšilt a dva typy obutí - nazouváků. Zde musím velmi ocenit i její 

marketingový přístup, kdy vytvořila pro své výrobky logo složené z iniciál jejího jména a následně jej aplikovala na jenotlivé kusy. 

Kolekci jsem měla možnost vidět osobně a důkladně prohlédnout, nezbývá mi než konstatovat, že jednotlivé kusy jsou zpracovány 

velmi kvalitně a s důslednou péčí. Na Kateřině bylo také patrné velké nadšení do práce a uspokojení z výsledku, což k výše 

uvedenému není překvapující.  

Kateřině vzhledem k vynikající práci, které lze vytknout jen marginálnosti, navrhuji hodnocení VÝBORNĚ - A 
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