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Slovní hodnocení: 

Šimon Kiriakovský si vybral jako téma své diplomové práce design láhve pro rodinný pivovar. To, co se může 
na první pohled jevit jako výhoda práce v „domácím prostředí,“ je z mého pohledu ve skutečnosti poměrně 
odvážný skok z půdy akademické přímo do nekompromisní reality pivovarského průmyslu. Podobně, jako 
například sklenice na víno, je design pivní lahve téma, které vyžaduje velkou dávku střídmosti a vyzrálosti ze 
strany designera, zejména pokud se má vyvarovat prvoplánově líbivým estetickým excesům. Z pohledu 
průmyslu je zde pak celá řada zásadních omezení, jak po stránce výrobní, tak po stránce užitné.     
 
Již na počátku práce Šimon správně identifikoval svou roli v řetězci zadavatel-designer-výrobce. Jeho 
přípravu a počáteční analýzu problematiky musím označit za poctivou a kvalitní. Z jeho pracovního postupu 
bylo zřejmé, že dobře porozuměl historickému vývoji lahvových obalů, současným nárokům i technologii 
výroby.  V návrhové fázi projektu oceňuji zejména odhodlání stále zkoumat a prověřovat výrobní limity 
dodavatele (společnost O-I) v konstruktivní spolupráci se sklářskými inženýry. Vypovídá o tom množství 
variant a drobných úprav všech návrhů, které v průběhu práce vznikly. Pozitivně také hodnotím motivaci, 
přístup k řešení dílčích problémů a celkovou připravenost na konzultace, kde byl vždy prezentován 
adekvátní progres. Věřím, že prací na projektu diplomant získal také větší sebedůvěru při vlastní analýze 
rozpracovaných návrhů, kterou v předchozích projektech postrádal. Svého forte ve formě organizačních a 
komunikačních schopností využil k dotažení ucelené koncepce obsahující mimo jiné i grafickou podobu 
etiket a dalších doplňků.          
 
Výsledkem je návrh, který není vyumělkovanou toužebnou vizí, ale zcela reálně použitelný podklad pro 
výrobu, který z mého pohledu naplňuje zadání jak po stránce formální, tak i technologické.         
 

 

Závěrečné hodnocení:  

Celkově vnímám diplomovou práci Šimona Kiriakovského jako ucelenou s jasným názorem a vysokou úrovní 
provedení.  
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Návrh klasifikace: 

Doporučuji tuto práci k ústní obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou výborně (A) 

 

Posudek vypracoval(a): 

MgA. Ondřej Tobola 

 

Datum:  4.5.2018 

 

Podpis:  


