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Petr si v posledních letech svého studia velmi oblíbil materiál a technologii porcelánu. 
Jeho vášeň se rozhořela natolik, že si kromě mimoškolních vzdělávacích aktivit 
v tomto oboru pořídil domů i vlastní pec. Proto nebylo žádným překvapením, že se 
jeho závěrečná práce bude týkat právě porcelánu.  

Za cíl si Petr zvolil soupravu na čaj, což není na první pohled nijak originální a 
složité téma. Opak je ale pravdou. Díky jednoduchosti je toto téma natolik omílané, 
že se jen stěží hledá nový přístup a ztvárnění. Z tohoto důvodu si Petr po několika 
slepých směrech zvolil jako cílovou skupinu uživatelů, hotely a restaurace. Tato volba 
logicky vycházela z navázání spolupráce s porcelánkou G. Benedikt, která se přímo 
zaměřuje na masovou produkci. Petr si jasně vytyčil cíle, kterých chtěl dosáhnout. 
Byly jimi robustnost, stohovatelnost, vizuální originalita a respektování 
technologických postupů firmy G. Benedikt. 

Od počátku bylo na Petrovi znát jeho zapálení s jakým přinášel své varianty 
návrhů. Zásadní pro něj bylo nalezení atypického tvarového řešení, které na první 
pohled vybočuje z uniformity již existujících stohovatelných setů. A to opustit 
válcovitý tvar, který je ideální právě pro zmíněnou stohovatelnost. Částečně se Petr 
nechal inspirovat návrhem setu Melodie od Jiřího Laštovičky a narušil kontinuitu 
dosedací plochy při stohování. Svůj návrh však posunul z mého pohledu o lepší 
princip stohovatelnosti a to zejména u konvice. Celkové tvarosloví mi také přijde 
vyčištěnější, ale jistá dávka komerčnosti byla ponechána. Myslím, že u takovéhoto 
typu výrobku je i částečně nezbytná. Petr se samozřejmě také detailně zabýval 
veškerými detaily jako jsou ústí hubičky, aby se zabránilo stékání, umístěním a tvarem 
madla pro ideální ergonomický úchop a nezbytným podšálkem. Výsledkem je ucelený, 
i když omezený set. Mě samotného by zajímal nástin rozšíření do kompletní jídelní 
sestavy, která by byla určitě vítána. Petrova práce zohledňuje veškeré podmínky 
k realizaci firmou G. Benedikt a věřím že díky tomuto projektu se Petrovi otevřou 
dveře k dalším budoucím spolupracím s tímto výrobcem.  

Celkově vnímám Petrův přístup jako velmi profesionální. Celé studium 
prokazoval nasazení a chuť řešit zodpovědně všechny zadané i nezadané úkoly. 
Doufám, že se mu jeho píle do budoucna odmění. 
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