
Zadání maturitní práce

Obor: 82-41-M/01 Užitá malba 

Školní rok: 2019/2020 (jarní a podzimní termín) 

Jméno žáka:  

Téma maturitní práce:    LOFT 

Vedoucí maturitní práce: Ing. arch. Mgr. Petra Gavura 

Oponent maturitní práce:  

Téma: 

LOFT 

Možnosti zpracování: 

Rekonverze průmyslových objektů pro potřeby bydlení je v současné době důležité téma. 

Průmysl se z měst vytrácí na jejich okraj, častěji zcela zaniká nebo dochází ke změně 

technologií a s tím spojenými odlišnými nároky na výrobní a skladovací budovy. Současně 

v důsledku nedostatku dostupného bydlení v centrech měst dochází k hledání dříve 

nemyslitelných lokalit. 

V tomto ohledu je zajímavým fenoménem město Zlín, město, které se zásadně rozšířilo ve 20. 

století. Rozvoj města ovlivnila rodina průmyslníka Tomáše Bati, který určil podobu centra 

města vybudováním továren, ale též zázemím pro zaměstnance. Do dnešních dnů funguje 

obchodní dům, kino a bydlení v tzv. „baťových“ domcích. Průmyslový areál prochází 

neustále rekonverzí a úpravami – funguje zde univerzita, muzeum, kanceláře a vznikají zde 

také byty.  

Charakter bývalých výrobních prostor nebo skladů je specifický, umožňuje vznik 

vícepatrových prostor s atypickými okny a industriálním charakterem.  



 

 

Žáci zpracují návrh interiéru tzv. „loftu“ zahrnující dispozici bytu s koupelnou, kuchyní, 

obývací částí a ložnicí.  V rámci návrhu je důležité neopomenout úložné prostory. Pracujte 

s možnostmi, které umožňuje výška a propojení prostorů. Nedílnou součástí bude umístění 

schodiště, které patra propojí.  

 

V rámci práce si žáci zjistí, co přesně znamená „loft“, podívají se na historii zlínské 

architektury a naleznou zajímavé reference. V rámci návrh budou žáci stylem interiéru 

respektovat prostředí, ve kterém se byt nachází.  

 

Rozsah:  

Složka výkresů bude obsahovat: 

1_Úvodní list, obálka – název práce, jméno autora, škola, ročník, školní rok 

2_ Seznam výkresů (obsah složky) 

3_ Průvodní zpráva, včetně referencí 

4_ Stylové zařazení návrhu (koláž, výtvarný návrh….) 

5_ Návrh – půdorys (1:50, 1:25), může být i více výkresů, s popisy 

6_Zvolené pohledy na stěny s popisy 

7_ Perspektiva, axonometrie, náhledy ve SketchUpu, prostorové řešení libovolnou 

technikou 

8_ Výpis zařizovacích předmětů, podstatných interiérových doplňků, svítidel 

(referenční příklady, konkrétní značky) 

Plakát s prezentací projektu formátu 70x100 cm. 

 

Formální podoba práce: 

Práce bude vytvořena na bílý papír nebo pauzovací papír formátu A3 (nebo plakát 70x100 

cm). ÚPRAVA – VĚTU ODSTRANIT A NOVĚ: 

Práce vytvořená v počítači bude odevzdána pouze v digitální podobě, a to složka 

výkresů A3 v pdf. Výkresy budou mít odpovídající kvalitu pro tisk  

Grafická úprava bude jednotná. 

Výkresová dokumentace bude prezentována ve složkách A3 s postranní lištou, fólií na přední 

straně a tvrdým papírem na poslední straně. - ÚPRAVA – VĚTU ODSTRANIT 

Grafické techniky: tužka (skici), fixy, inkoustové pero.  

Pro 3D model a perspektivu: Sketch up, pastelky, fixy, vodové barvy apod. 



 

 

Práci je možné zpracovat v ruce, potom není potřeba vytvořit plnohodnotný model ve 

SketchUpu, ale fyzický model z papíru, lepenky apod. Odevzdání práce pak bude kromě 

modelu na papíru A3, ve složce s postranní lištou. - ÚPRAVA – VĚTA NOVĚ 

 

Žáci jsou povinni splnit následující kritéria: 

 

1. Práce musí svým obsahem a zpracováním naplňovat pojem „návrh interiéru“. 

2. Před započetím práce samotné pravidelně konzultovat s vedoucím práce ideu práce, 

její formu a způsob finální prezentace práce. Termíny povinných konzultací stanoví 

vedoucí práce. 

3. Veškeré podklady pro práci včetně veškerého potřebného materiálu budou mít žáci 

připraveny před započetím práce samotné. 

4. V průběhu práce pravidelně konzultovat s vedoucím práce její celkový průběh, 

veškeré odchylky od původního záměru ideového i formálního. Termíny povinných 

konzultací stanoví vedoucí práce. 

5. Práce bude probíhat v prostorách Střední školy designu a módy, Prostějov a to 

v čase k tomuto určeném. Jestliže je nezbytné, aby jedna či více částí práce vznikala 

mimo prostory SŠDAM, musí mít žák výslovné svolení vedoucího práce. ÚPRAVA – 

VĚTY ODSTRANIT A NOVĚ: 

Práce bude probíhat mimo prostory školy, v domácích podmínkách. Konzultace bude 

probíhat digitální formou (školní email, Bakaláři).  

 6. Práce musí svým rozsahem, formou zpracování a způsobem prezentace odpovídat 

časové dotaci, která je pro práci samotnou vyčleněna.  

 7.  Práce musí svým obsahem, rozsahem, formou zpracování a způsobem prezentace 

odpovídat významu maturitní práce. 

  

Společně s maturitní prací musí být odevzdán: 

 

ÚPRAVA – VĚTY ODSTRANIT A NOVĚ: 

Projekt k maturitní práci ve složce výkresů v podobě ve formátu A3. 

Plakát prezentující práci ve formátu 70 x 100 cm.  



 

 

Práce vytvořená v počítači bude odevzdána pouze v digitální podobě, a to složka 

výkresů A3 v pdf. Výkresy budou mít odpovídající kvalitu pro tisk  

Odevzdán bude také model v programu Sketchup a samostatné obrázky v jpg.  

Všechny soubory v digitální podobě budou odevzdány na flashce nebo CD. 

 

Studenti jsou povinni: 

Odevzdat maturitní práci v podobě dle předepsaného zadání.  

Absolvovat obhajobu práce před maturitní komisí. 

 

Kritéria hodnocení: 

 1. Koncept..                                       20% 

 2. Výtvarné řešení, originalita.          20% 

 3. Řemeslné zvládnutí zvolené technologie/techniky.                20% 

 4. Aktuálnost práce v kontextu současného návrhu interiérů.    20% 

 5. Úroveň prezentace práce. 20% 

 

Časový harmonogram: 

 

Zadání témat maturitní práce:                28. 11. 2019 

Zadání maturitní práce:                            30. 1. 2020 

Zahájení realizace maturitní práce:                 6. 2. 2020 

Odevzdání maturitní práce, odevzdání písemné obhajoby:             15. 5. 2020 

Obhajoba maturitní práce:               červen  2020 

 

Datum:  1. 4. 2020 

 

Zpracoval:   ……………………….     Schválil:  ……………………….. 

 

                          Ing. arch. Mgr. Petra Gavura               PhDr. Ivana Vaňková  




