
 
 

Oponentní posudek 
Předmětem posudku je diplomová práce zpracovaná p. Tomášem 

Matunou na téma KOLEKCE DÝMEK "DUSH" 

Práce zahrnuje postup od prvních ideových návrhů včetně přes grafické 

návrhy, přípravu modelů, výběr sestavy kuřáckého soupravy z hlediska rozboru 

jejích funkčních a užitných vlastností, výsledně po závěrečnou výrobu 

funkčního exempláře.  

Posouzení rozděluji tematicky do dvou částí – posouzení návrhu kuřácké 

soupravy a v druhé části soupravy dýmek. 

Zpracovatel po konzultacích s odborníky prodeje a marketingu nakonec 

vhodně zvolil sestavu, která je použitelná nejen pro kuřáky dýmek ale i pro 

kuřáky doutníků. Výsledně tato stolní sestava obsahuje nejen základní 

dýmkařské potřeby – popelník a stojan na dýmky, ale i pohotovostní dózu na 

tabák a stolní humidor, pro dlouhodobé uchování tabáku a také doutníků. 

Oceňuji vhodně použitý přírodní materiál – dřevo ořechu s výraznou kresbou, 

které v kombinaci s jednoduchými tvary podtrhuje užitý design. Výsledná 

povrchová úprava přírodním voskem je plně v souladu s použitým přírodním 

materiálem. Konstrukce splňuje z hlediska užitných požadavku všechny 

funkční potřeby uživatele. Mám na mysli dostatečné úložné prostory na drobné 

kuřácké potřeby, které jsou takto uživateli jednoduše přístupné a přitom skryté. 

Pozitivním prvkem, který zpracovatel použil, je vhodně zvolený poměr velikostí 

jednotlivých prvků sestavy, takže výsledně humidor slouží jako úložný prostor 

pro zbylé prvky. Tato vlastnost bude příjemná nejen budoucímu uživateli, ale 

usnadní manipulaci při prodeji, jak ve smyslu prezentace na prodejním místě 

tak ve smyslu přepravy.   

Při konstrukčním řešení použil zpracovatel zajímavě u prvků popelník a dóza 

na tabák kovové magnety, které nahrazují klasické řešení otočných pantů. Toto 

řešení je pozitivem jak z hlediska dlouhodobé funkčnosti, tak z hlediska výrobní 

technologie.  



Zpracovatel v této části navrhl originální výtvarné a konstrukční řešení, které 

plně splňuje vysoké estetické požadavky.  

Soupravu dýmek posuzuji odděleně, protože z vlastních obchodních 

zkušeností, vím, že je netradiční nabízet uživateli kuřáckou soupravu potřeb 

společně s dýmkami. Uživatel většinou dýmky vybírá sám a odděleně od těchto 

doplňků. Řešení, kompletní sestavy kuřáckých potřeb včetně základních 

dýmek, které zpracovatel zvolil je ale zajímavé a poslední dobou se začalo 

objevovat i v obchodní praxi. 

Zpracovatel zvolil tvarové řešení dýmek, které je naprosto odlišné od 

dosavadních zažitých zvyklostí. Všechny tři tvary dýmek mají společný 

základní rys půdorysného konvexního kapkovitého tvaru, který z bočního 

pohledu omezen konkávními křivkami. Dané tři variace – různé prostorové 

orientace dýmky v dané formě – tvoří smysluplnou homogenní sestavu při 

zachování funkčnosti dýmky.  

Výsledně použitá jednotná forma náustku, technologicky nová, sjednocuje toto 

designové řešení. V porovnání s původními modely, kdy zpracovatel v první 

fázi návrhů, neměl tento prvek vyřešen, jsou výsledné modely tvarově a 

funkčně kompletní a hlavně použitelné i jako dýmky.  

Při celkovém hodnocení předložené práce je možno konstatovat, že celá 

souprava dýmek a kuřácký potřeb je výsledně jednotně sladěná. Zpracovatel 

prokázal samostatný tvůrčí přístup k zadanému tématu a splnil zadání výborně.  

Návrh známky: A 

 

Jan Klouček, výrobce dýmek 

Kostelec nad Černými lesy dne 10. června 2014  
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