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Dosavadní pracovní zkušenosti:
- 5 let občasný pracovník informačního centra na Brněnském výstavišti
- 2 týdny výroba kreativních pomůcek pro výuku dětí v občanském sdružení Rezekvítek
v Brně
- 6 měsíců praxe jako 2D, 3D a flash grafik ve společnosti DERAX v Brně
- 5 měsíců praxe jako pomocný projektant ve společnosti FINITA s. r. o.
Úspěchy:
- 2. místo v uzavřené soutěži na design obkladových systémů výtahových kabin pro
společnost OTIS.
- 2. kolo soutěže pro japonskou firmu ZEBRA s návrhem psacích potřeb Pinkstripe
- 1. místo v týmové, uzavřené soutěži na design interiérových dveří pro společnost
SOLODOOR, spolu s Amalií Brostíkovou a Martou Slívovou
Jazykové znalosti

životopis

BIO

- Angličtina - aktivní znalost, úroveň B1
- Němčina - pasivní znalost
- Francouzština - aktivní znalost, mírně pokročilý
Software:
- MS Office, CorelDraw, Adobe CS, Autodesk AutoCAD, Rhinoceros 3D
- ActionScript 2.0
Ostatní:

Počítačové hry, sport, tanec (argentinské tango)

Vzdělání:
- červen 2012 - Magisterský titul v oboru Průmyslový design ve strojírenství, na Fakultě
strojního inženýrství, VUT v Brně
- říjen 2011 - leden 2012 semestr na École superieur d’art et de design
- 2009 - Bakalář v oboru Průmyslový design ve strojírenství, na Fakultě strojního
inženýrství, VUT v Brně
- 2006 - Absolvent osmiletého všeobecného studia na Klasickém a španělském gymnáziu
v Brně Bystrci - Vejrostova 2
- aktuální studium - Doktorské studium v oboru Konstrukční inženýrství, na Fakultě
strojního inženýrství, VUT v Brně

grafika

Martin Ondra
narozen: 24. 3. 1987
bytem: Trnková 1318, Rosice, Czech Republic
tel.: +420 720 148 201
e-mail: ondra.martin@seznam.cz

kresba

Koníčky:

tvorba

Osobní údaje:

design

- řidičský průkaz na vozidlo do 3,5 tuny
- zkušenosti s týmovou spoluprácí se studenty z Rotterdamu na workshopu, spolupráce
s firmami Isaberg Rapid, OTIS, Solodoor a CZ plast.

design
:D
design domácí herní konzole

tvorba

obhájeno jako bakalářská práce - červen 2009

kresba

grafika

Design domácí herní konzole je inspirován dynamikou hraní.
Výraz designu je podpořen dynamickými pruhy LED po stranách konzole.
Podstava konzole je široká a zužující se tělo směrem nahoru vyvolává pocit
stability. Ovladač ke konzoli je vytvořen v hladkém tvaru, tak aby dobře
padl hráčům do ruky. Kryt konzole by se výraběl z vakouvě tvarovaných
plastů. Vnitřní konstrukce pro hardware je vyrobena z aluminia.

design
Pinkstripe
design psacích potřeb

tvorba

školní, soutěžní projekt, květen 2010

kresba

grafika

Návrh psacích potřeb do soutěže pro společnost ZEBRA pen.
Design je inspirován českou “pivní kulturou” . Tělo každé psací potřeby je
tvořeno z průhledného zevnitř nalakovaného plastu. Vzheldem je psací
nástroj podobný tekutině ve sklenici. Celé tvarování je pak dokončeno
vloženým proužkem se sponou k upnutí na kapsu. Návrh obsahujue
propisovací tužku, pentelku, tříbarevnou propisku a zvýrazňovač

design
Wallplate
design obkladového systému výtahové kabiny

tvorba

školní, soutěžní projekt, listopad 2009
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grafika

Wallplate je variabilní obkladový systém pro výtahovén kabiny.
Je navržen tak, aby ho bylo možno použít do kterékoliv kabiny. Návrh se
skládá z obkladových desek s pevnou šířkou a z jedné desky z variabilního
rozměru, umístěné vprostřed na každé stěně kabiny. Jelikož se tyto
variabilní desky musí vyrábět zvlášť pro každou kabinu, jsou na této desce
umístěny taktéž ovladače, LED indikátory, držadla a další možné prvky do
výtahové kabiny.

design
Impacto
design sponkovacího hamru

tvorba

školní projekt ve spolupráci s Isaberg Rapid, leden 2010
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Tento projekt byl vytvořen jako inovativní část nové produktové
řady. Hlavní část designu leží na držadlu sponkovacího hamru. Oranžové
části obsahují gelový materiál, který pomáhá při absorbování nárazu při
sponkování. Uživateli, tak poskytuje větší komfort při práci. Spodní část
rukojeti má tvarové výstupky, aby nemohl hamr snadno vyklouznout
z ruky. Zadní krytka z gumy a gelu taktéž dělá výměnu ponek mnohem
komfortnější. Byly vytvořeny i skici dalších možných ručních nástrojů.

design
L’entrée
design rámových dveří s variabilní výplní

tvorba

soutěžní, školní projekt, leden 2011
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Konstrukce rámu dveří je řešena spojením dvou profilů, které
vytváří obraz písmene L. Oba profily mají v sobě drážku, která umožňuje
vsazení dveřní výplně. Tato může být tvořena jakýmkoliv pevným
materiálem (sklo, dřevotříska, recyklovaný plast, atd.). Do této výplně se
poté zasazuje modul s dveřním kováním a klikou. Panty jsou umístěny na
vertikálním dílu rámu. Profily rámu mohou být vyrobeny z masivu nebo
hliníku. Design byl řešen v týmu spolu s Amálií Brostíkovou a Martou
Slívovou.
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Posters
různá témata zpracovávaná ve škole
1. Téma Better world - nápis z vlastního písma, myšlenka: spoluprací za
lepším světem - 12/2009
2. Plakát k dok. filmu Senna - vlastní vytvořené písmo, nápisy zachycující
charakteristiky filmu a dynamiku - 10/2011
3. Plakát na téma Mezinárodní den UFO - 4/2010

tvorba

kresba

4. Plakát na téma Mezinárodní den UFO - siluety létajících předmětů
dohromady tvoří neidentifikovatelný objekt - 4/2010
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Martin Ondra - Vyhlídková vzducholoď
Sightseeing airship
Anna Štohanzlová - Vizuální styl divadelního festivalu
Theatre festival corporate identity
Tomáš Švehla -Motocykl s Wankelovým motorem
Wankel engine motorcycle
Veronika Záleská - Šicí stroj
Sewing machine
Tomáš Bařina - Ofsetový tiskařský stroj
Offset printing machine
Jakub Foltýn - Těžební dampr
Mining dumper
Luboš Groch - Stavební nakladač
Front loader
Jan Hřebíček - Sada dveřních klik
Door handle set

Jan Koutník - Magnetický vlak
Maglev train
Michal Křivan - Podvodní skůtr
Underwater scooter
Marek Lhotský - Vznášedlo
Hovercraft

Ondřej Sazima - Lehokolo
Recumbent bike
Jana Švancarová - Kávovar
Coffee maker
Hynek Svatoš - Nízkoprofilový nakladač
Low profile loader

Výstava diplomových prací studentu prumyslového designu ÚK FSI VUT v Brne 2012
TECHNICKÉ MUZEUM V BRNE, PURKYNOVA 105, VERNISÁŽ 27. 6. 2012, 16.00

CREDITS

Anna Štohanzlová

Na Odboru průmyslového designu Ústavu konstruování Fakulty strojního
inženýrství Vysokého učení technického v Brně na Technické ul. absolvovali
v magisterském studiu designéři v r. 2012 po šestnácté. Na jubilejní 10. výstavě
diplomových projektů v Technickém muzeu v Brně své designérské vizualizace
a modely představuje 14 diplomantů.
Obor „PDS Průmyslový design ve strojírenství / Industrial design“ studuje na
ÚK FSI VUT v současnosti v 1. až 3. ročníku bakalářského a 1. až 2. ročníku navazujícího magisterského studia celkem kolem 120 studentů.
O úspěšném studiu svědčí mj. již na 100 významných ocenění v designérských soutěžích (vč. cen vynikající a dobrý design od bývalého Design centra ČR);
v poslední době finálová umístění v prestižních mezinárodních soutěžích jako
Electrolux Design Laboratory Londýn, MID Design Intel, Canon Design, Roca
Design Contest Barcelona, Zebra Design Tokyo, Red Dot Design Award Essen,
BIO Lublaň a další. V r. 2011 byl ÚK FSI VUT vybrán mezi 100 světových škol
designu, které byly prezentovány u příležitosti světového kongresu IDA
(International Design Aliance) na Tchaj-wanu.
Výuka designu na ÚK FSI VUT je charakteristická rovnocenností uměleckého,
technického i vědeckého přístupu. Absolventy jsou průmysloví designéři
s širokým zaměřením (výrobní prostředky, nářadí a nástroje, energetická
zařízení, dopravní prostředky, přístrojová technika, spotřební elektronika, zdravotnická technika, informatika a audiovizuální technika, sustainable design,
design v architektuře atd.). Na grafický design (informační, podniková, provozní
a propagační grafika, web design) a nová média se zaměřuje od ak. roku 2013/14
připravovaná specializace – „PDV Design vizuálních komunikací ve strojírenství /
Visual Communication Design“.
Diplomové práce byly vypracovány pod vedením pracovníků Odboru
průmyslového designu Ústavu konstruování FSI VUT Brno (doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD.; akad. soch. Josef Sládek; Ing. Dana Rubínová, Ph.D.; doc. Ing.
arch. Jan Rajlich; doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.; Ladislav Molík
a Mgr. Bedřich Čelikovský).

Vizuální styl divadelního festivalu (ved. J. Rajlich)

Jana Švancarová

Kávovar (ved. D. Rubínová)

Veronika Záleská

Šicí stroj (ved. D. Rubínová)

Tomáš Bařina

Ofsetový tiskařský stroj (ved. J. Rajlich)

Luboš Groch
Stavební nakladač (ved. L. Křenek)

Jakub Foltýn

Těžební dampr (ved. M. Zvonek)

Jan Hřebíček

Sada dveřních klik (ved. J. Sládek)

Jan Koutník

Magnetický vlak (ved. M. Zvonek)

GAME OVER
plakát, katalog, pozvánky - karikatury učitelů, výstava diplomových prací

Michal Křivan

Podvodní skútr (ved. L. Křenek)

Marek Lhotský

Vznášedlo (ved. M. Zvonek)

Martin Ondra

Vyhlídková vzducholoď (ved. M. Zvonek)

Ondřej Sazima

Lehokolo (ved. M. Zvonek)

Hynek Svatoš

Nízkoprofilový nakladač (ved. L. Křenek)

Tomáš Švehla

Motocykl s Wankelovým motorem (ved. L. Křenek)

PRODUCED BY

www.technicalmuseum.cz

www.uk.fme.vutbr.cz

Pod záštitou prof. RNDr. Miroslava
Doupovce, CSc., děkana FSI VUT
Brno a na počest Světového dne
průmyslového designu / World
Industrial Design Day, který je
vyhlášen ICSID (Mezinárodní rada
společností průmyslového designu)
na 29. 6.
DESIGN: MARTIN ONDRA

HIGHSCORES
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červen 2012
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Název výstavy „Game Over“ vyplývá z myšlenky škola hrou konec studování - konec hry. Hlavní motiv na plakátu je pojat v tématice
starých počítačových her, a karikatury i nápis jsou vytvořeny z malých
čtverečků - pixelů. Jednotlivé karikatury jsou pak vyobrazením pedagogů
a zaměstnanců Odboru průmyslového designu. Na pozadí je pak z kostek
vyskládáno logo Fakulty strojního inženýrství.
Katalog je pojat ve stylu tetrisových kostek, skládaných na sebe.
Orientace mezi fotkami pak probíhá pomocí barev. Na pozvánce je vždy
karikatura jednoho učitele a jeho oblíbená věta.

Diploma Projects

Workshop Industrial Design

D22 – Total station – Magda Rozehnalová
D23 – Lawn mower – Jan Rytíř
D24 – Travel bus – Jan Semerák
D25 – LED light series – Marta Slívová
D26 – Sports craft – David Škaroupka
(BIO22 selected)
D27 – Forklift – Jana Vaňková

I01 – Insuline pump – Jiří Bukvald (BIO21 selected)
I02 – Electrical stapler – Petr Havlíček
I03 – ETA kitchen machines – Vendula Petrová,
Hana Krystynová
I04 – Le Petit Prince – Martin Miklica (Electrolux
Design Laboratory finalist)
I05 – Staple tacker – Marta Slívová
I06 – LED lamp – Marta Slívová (Design Talent Award)
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D22
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plakát, katalog a pozvánka na výstavu OPD v Indii
Na plakátu se střídají siluety objektů, které pro mě mají osobní
nebo věcné spojení s designem a láskou k němu. V katalogu a na pozvánce
se tyto objekty vyskytují jako podtisky textů nebo písmen.

I
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National Institute of Design invites you to: Design My Love. An exhibition of 55
design projects by students of the Brno University of Technology, Czech Republic,
Inauguration by Mr. Pradyumna Vyas, Director, NID, and Mr. Miroslav Doupovec,
Dean of FME BUT at 5.00 pm on Tuesday 20th September 2011.

červen 2011

On view from: 21st to 25th September 2011 between 4.00 pm & 8.00 pm
at Design Gallery, NID Main Campus, Paldi, Ahmedabad.

G
V

N
E
kresba

S
L

tvorba

D E
M Y

grafika
1

tvořílci.cz
2

Corporate identity
různá loga a logotypy
1. Návrh vizuálního stylu pro firmu Thermona a.s. - 01/2010
2. Logotyp internetového obchodu tvořílci.cz - 07/2010
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3
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3. Logotyp internetového obchodu rybolovalov.cz - 05/2011

grafika
Chicane
návrh dekorativního písma pro plakát k filmu Senna

tvorba

říjen 2011

kresba

Jednotlivá písmena a číslice jsou vytvořena z matrice šipek
navádějící závodní vozy do zatáček. Celé písmo má velice dynamický výraz.

grafika
By default
experimentální koláž písma

tvorba

prosinec 2011

kresba

Vytvoření nového písma ze základního fontu Wingdings a písma
Rockwell extra bold. Spojení piktogramu a písma dodává kromě čitelné
textové zprávy i obrázkovou. Dohromady tak pozorovatel získává z nápisu
více informací. Písmo je velice dobře využitelné pro varovné nápisy.

kresby

DRAW

tvorba

Různé kresby ze cvičení

kresby
tvorba

Různé kresby ze cvičení

Roentgen jeu
hra s barvou a rentgenovým snímkem

leden 2012

volná tvorba

OTHER

volná tvorba
Wallpaper
různé tapety na plochu PC

