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Vize

Interiér

•
•
•
•
•

Každý má svůj osobní prostor. Místnost, ve které pracuje i relaxuje. Interiér je tedy
prostor šitý na míru jedinci. Interiér slouží člověku a nesmí ho omezovat. Dejme mu
osobitost.
Hledáme kreativní a individuální přístup k řešení interiéru. Chceme, aby se v něm jedinec cítil dobře. Chceme, aby se mohl chovat přirozeně. Uvažujeme o měřítku prostoru
i o jeho prezentaci. Při navrhování se setkáváme s různými technologiemi. Děláme 3d
vizualizace, Ale i klasické skici a modely.

Učíme se vnímat svět kolem nás.
Snažíme se ho pochopit.
Přemýšlíme o předmětech, které nás obklopují.
Hledáme cestu, jak díky předmětům sobě a ostatním
Usnadníme život.

Máš hlavu plnou vizí a nemáš, kde se projevit. Chceš, aby se tvé nápady proměnily ve skutečnost.
Naučíme tě, jak spojit myšlenku na papíře, vložit do ní technologii, aby se tvá idea mohla
zhmotnit a proměnit ve skutečný produkt.
Výuka v ateliéru designu nábytku probíhá individuální formou. Kreslíme, skicujeme, diskutujeme
o filozofii návrhu a obhajujeme uplatnění produktu v praxi. Obor design nábytku je čtyřletým
prezenčním bakalářským studiem.

Studijní program
Design nábytku
Nově akreditovaný čtyřletý studijní obor
Design nábytku je cíleně zaměřen na proces
navrhování nábytku a nábytkových souborů
pro opakovanou a sériovou výrobu. Zásadní důraz je kladen na vyvážení uměleckých
dovedností, vnímavosti pro aktuální potřeby
společnosti s technickými a technologickými
znalostmi v oboru výroby nábytku.
Díky tradici České republiky v oblasti průmyslové výroby nábytku získá absolvent široké
uplatnění v praxi.
Na čtyřletý bakalářský studijní obor Design
nábytku navazuje dvouletý magisterský obor.

Solitér
•
•
•
•
•

Každý z nás je jedinečný.
I nábytkový solitér může být jedinečným.
K nábytku můžeme mít vztah.
Je nám blízký, dotýkáme se ho, opíráme se o něj.
Vdechněme mu lidskost.

U nábytku nejde jen o viuální vnímání, je zde více
faktorů, nábytku se dotýkáme, proto je při studiu
designu nábytku kladen důraz na výtvarné a technické
disciplíny, znalost materiálů, vnímání struktur, formy
i funkce. Ve výuce se tedy seznamujeme s jednotlivými
materiály dřevo, kov, plast. Učíme se jejich mechanicko-fyzikálním vlastnostem. Znalost o chování materiálů
aplikujeme v praxi.

Přijímací řízení
K úspěšnému přijetí je potřeba úspěšně absolvovat test obecných studijních předpokladů
(SCIO), a to alespoň jednou v rámci národních
srovnávacích zkoušek (NSZ) a talentovou
zkoušku.

