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Diplomová práce – posudek oponenta  
 

Jméno a příjmení studenta: BcA. Ondřej Plášil 

Název práce: Papír 

 
 
Slovní hodnocení: 
BcA. Ondřej Plášil se ve své diplomové práci věnuje tématu „ Papír“ prostřednictvím sortimentu 

papírenských produktů. Zaměřuje se na tři konkrétní typy, které považuje za životaschopné na trhu, a 

zároveň dostatečně zajímavé a tyto pak dále rozvíjí. Z práce je evidentní vysoká míra znalosti materiálů a 

technologických postupů v oblasti knižní vazby, která dává produktům pevný základ.  Zodpovědný přístup při 

řešení jednotlivých technologických kroků a důsledné rozvažování vylučuje zařazení neopodstatněného 

produktu. Ondřej se vymezuje proti účelovému nadužívání a mnohdy zneužívání ekologických nálepek a 

sympaticky navrhuje jednoduché typy s obzvláštním důrazem na minimální ztrátu, pokud možno, lokálních 

materiálů jaksi samozřejmě bez ostentativního upozorňování. Soubor navržených produktů nic nepředstírá, 

působí v nejlepším slova smyslu skromně a originalitou řešení otevírá mnoho možností variacím, barevným 

proměnám či změnám v detailech. Zde bych vyzdvihl návrh fotoalba. 

Ondřej v textové části jako jeden z typů zmiňuje diář, který bohužel jako produkt nenacházím, což je škoda 

vzhledem k možnostem, které nabízí jeho grafické řešení.  

Osobně bych ocenil zmíněné variace, které by souboru dodaly na úplnosti. (čerpám z dostupných fotografií, 

je možné, že jsou součástí odevzdané práce). Nyní produkty působí poněkud neuzavřeně, a vytváří dojem, 

že nebyly vyčerpány možnosti, které nabízí. Ale jak sám autor naznačuje v textu –  jejich vývoji  se věnuje a 

hodlá věnovat nadále. 

 

 

 
 
 
 
Otázky k rozpravě: 
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Závěrečné hodnocení:  
Práci doporučuji k obhajobě. 

 
Návrh klasifikace: 

B 

 

Posudek vypracoval(a): 
MgA. Martin Novotný 

 

Datum: 
3. 5. 2019 

 

 


