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Jméno studenta: Markéta Dufková

Název bakalářské práce: Malířský polní stojan

Posudek:
Studentka Markéta Dufková ve své Bakalářské práci, řešila vytvoření malířského prrlnílro

stojanu, který bude lehce a pohodlně přenosný i smontovatelný a bude obsahovat i kreslící

poálorftu" V zisadě se snažila o vyvoření kompaktu, kteqi bude splňovat zakladní poŽadavkY

na polní malířský stojan kladené, to znamená na váhu, na výŠkové nastavenÍ, na snadnou

manipulaci a na stabilitu v terenu,
Reaiizovan;; prototyp jsem měl možnost si velmi dobře prohlédnout, sezniimit se s

uživatelskoďmanipuiácí-a se stabilitou stojanu, což je u polnich maliřských stojanŮ asi to

nejdůležitější. Zároveň jsenr měl možnost prostudovat písemnou Část Bakalařské Práce

studentky Markéty Dufkové. U realizovaného protot,vpu malířského polního stojanu jsem

ocenil především- jeho hmotnost, snadné sesiavení, včetně nastavitelné Pracovní výŠkY

stojanu. Dalším pozitivem je z hlediska trživateie uchycení pracovní desky, které zaruČuje

,.yšokou stabilnost této kresiící podložky. Ta je u maliřského stojanu velice Potřebná. PouŽití

suchého technického zipu pro iřipevnění sklopených teleskopických nohou mč v první fázi

nepřišlojako zcela ideálni (znečišiěni styčných ploch anásledné zkrácení doby pouŽitelnosti).

vihledem k tomu, že studentka si byla vědomá tohoto nebezpečí, použila plastový technický

zip, ktery má odlišné vlastnosti. Je daleko pevnější, dá se velmi dobře čistit a má dostateČnou

aáhezi, ue*tnc smykové. Pro malířský polní sto.jan je neidůležitější jeho stabilita, a to jak

podélná, tak předávším příčná. Ta áviií nejen na hmotnosli stojanu, na kotvícich prvcích

ieleskopickýc-h nohou (hrotech), ale především na rozchodu jednotlir}ch nohou, Podélná

stabiliá je jednoznačně velmi dobře vyřešená, je dostatečná. Proti tomu je příČná stabiiita

menší. Důvodem této menší stabilit} je pružení teleskopických výsuvných nohou Při
maximální nastavené výšce. Částečně je to způsobené i menším rozchodem dvou qýsuvných

teleskopických nohou. Tento drobný nedostatek, ale není zásadní a je bohatě vyvažený

prednostmi, kteréjsem uváděl výše. I tento menší rozchod se ukazaljako výhodný, především

pri *kut erré pleněrové práci, káy plošný prostor ve zvlněném terénu neumoŽňuje stabilnějŠÍ

rozkročeni teleskopických nohou,
Závérem konstatuji, že studentka Markéta Dufková vytvofila polní malířský stojan Pro

široké vlrržití v plenérové práci, stojarr kompaktni, snadno a lehce přenosný a velmi dobře

nastavitéhý. Vtom vidím rr".po*é výhody oproti stávajícírrr polním stojanům.a to nejen

těch, které jsou na tuzemském trhu, ale i těm, které lze zakoupit v zahraniČÍ. TY jsou bohatě

vybavené iadou speciálních funkcí, které amatér, pro kterého je výše uvedený stojan

pÍedevším počitaný, rrer,,yráje. Skutečností je, že i profesionální v}tvarný umělec, který se
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inspirací'do púrod}, ocení jednoduchost a skladnost tohoto malířského PolníhO

stojanu.

V Praze dno 11, června 20l7 jméno oponenta bakalařské práce:
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