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Diplomová práce – posudek vedoucího 

Jméno a příjmení studenta, vč. titulů:  BcA. Ondřej Plášil

Název práce: Papír

Slovní hodnocení:

Ondřej Plášil si zvolil jako cíl své diplomové práce vytvoření portfolia papírenských produktů pro vznik nové 
značky. Na základě své předešlé spolupráce s papírenským průmyslem dokázal Ondřej již na počátku své 
práce poměrně přesně definovat svůj názor na řadu aspektů. Kromě otázek řemesla nebo estetiky se 
vymezuje vůči stávajícím značkám především v oblasti obchodní etiky, ekologie a cenové politiky.  Jeho 
pohled je od počátku práce velmi komplexní, ambiciózní a osobní. Práci je potřeba vnímat ne jako „design 
sešitů“ ale design značky, design produktové řady, design firemní identity, kultury, postoje a filosofie. 
V době digitálních medií je tato práce velkým dílem i prací teoretickou, zamyšlením nad otázkou kam 
směřuje papír jako médium. 

Postup práce, počáteční analýzu a přípravu musím označit za poctivou a řádnou. V průběhu práce dokázal 
Ondřej pragmaticky migrovat mezi rolí designera, řemeslníka, art direktora a obchodníka. Navzdory této 
lehce schizofrenní situaci oceňuji, že se mu dařilo nepropadnout ani čistě romantickým představám 
designera, ani konzervatizmu řemeslníka, ani přehnanému optimismu art direktora či lakotě obchodníka. 
Množství navržených variant, materiálových zkoušek a prototypů vypovídají o metodické snaze cizelovat 
sortiment, který je v rámci počátečního fungování nové značky udržitelný a odpovídá zvolené filozofii.
Etický kodex, který si Ondřej pro značku vytvořil, může v očích ostřílených manažerů působit naivně, mě 
naopak naplňuje optimismem a upřímně mu fandím. Jako zcela nejvýraznější devizu projektu ale vidím 
v tom, že se nejedná o akademickou simulaci, ale o funkční systém domyšlený včetně atypických přípravků 
pro výrobu.  Zodpovězeno je vše od zdrojů surového materiálu přes výrobu, prodej až po reálné zhodnocení
doposud nenaplněných cílů. Je zřejmé, že diplomovou prací tento projekt nekončí.   
   
       
Závěrečné hodnocení: 
Celkově vnímám diplomovou práci Ondřeje Plášila jako komplexní s jasným názorem a vysokou úrovní 
provedení. 

Studijní oddělení, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně Údolní 244/53 / 602 00 / Brno 

T: 541 146 806 / F: 543 212 670 / IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 / www.ffa.vutbr.cz / info@ffa.vutbr.cz



2 / 2

Návrh klasifikace:
Doporučuji tuto práci k ústní obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou (A)

Posudek vypracoval(a):
MgA. Ondřej Tobola
Datum:  8.5.2019

Podpis: 
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