
MgA. Josef Oubrecht

Osobní údaje:

Date of birth: 19. 02. 1993
Phone: +420 725284028
Mail: josef.oubrecht@seznam.cz
WEB: https://josefoubrecht.wixsite.com/disgustingdesign

Vzdělání:

2017-2020 - navazující magisterské studium
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, fakulta Umění a designu, obor Produktový design
(vedoucí ateliéru: MgA. Jan Čapek, odborný asistent: MgA. Jiří Bartoš)

2017-2018 - rezidenční pracovní pobyt ve městě Puteaux (Paříž, Francie), spolupráce na 
vzdělávání dětí v oblasti designu

2014-2015 - Akdeniz Universitesi, zahraniční studijní stáž ve městě Antalya (Turecko), 
obor grafický design

2012-2017 - bakalářské studium
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, fakulta Umění a designu, obor Přírodní materiály 
(vedoucí ateliéru: prof. ak. mal. Jaroslav Prášil, odborný asistent: MgA. Robert Vlasák)

2008-2012 - Střední škola uměleckoprůmyslová v Turnově, obor Umělecký kovář a zámečník

Pracovní zkušenosti:

2021 - Glazura s.r.o. - designer 
2020 - ZVONY.COM - design kolekce hotelových bronzových zvonů
2019 - OPOČNO - design trofeje pro vítěze výtvarné soutěž Františka Kupky
2018 - PILANA A.S. - design madel pro sadu ručních pilek
2018 - ŠKODA AUTO A.S. - design aero disku pro Škoda Superb třetí generace
2017 - OPOČNO - design a výroba časové schránky

* Více informací ohledně soukromých projektů a spoluprací naleznete na 
https://josefoubrecht.wixsite.com/disgustingdesign



MgA. Josef Oubrecht

Osobní údaje:

Datum narození: 19. 02. 1993
Adresa: Vyhnanice 30, Týniště nad Orlicí, 51721
Telefon: +420 725284028
E-mail: josef.oubrecht@seznam.cz
WEB: https://josefoubrecht.wixsite.com/disgustingdesign

O mně:

     Po absolvování Střední uměleckoprůmyslové školy jsem se rozhodl rozvíjet své dovednosti 
v oblasti designu na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Během bakalářského studia na 
vysoké škole jsem absolvoval několik zahraničních studijních stáží z důvodu rozšíření svých 
znalostí. Zajímalo mě především srovnání kulturních a estetických hodnot u nás a v zahraničí. 
V navazujícím magisterském studiu oboru Produktového designu jsem utřídil své dosavadní 
zkušenosti a znalosti, které se snažím využívat ve svých projektech. Charakteristikou mojí práce 
je soustředění se na význam a finální použití produktu v závislosti na požadavcích zadavatele. 
Ve svém designu rád využívám tradičních materiálů, jako ocel, dřevo, sklo, kámen a řemeslného 
zpracování. Nebráním se ale používání současných technologií a materiálů, které jsou pro 
některé kategorie designu nezbytné. V posledních dvou letech se věnuji technologii 3D tisku. 
V osobním volnu rád cestuji jak po České republice, tak po zahraničí a aktivně se věnuji horské 
cyklistice. 

Vzdělání:

2017-2020 - navazující magisterské studium
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, fakulta 
Umění a designu, obor Produktový design 
(vedoucí ateliéru: MgA. Jan Čapek, odborný 
asistent: MgA. Jiří Bartoš)

2017-2018 - rezidenční pracovní pobyt ve městě 
Puteaux (Paříž, Francie), spolupráce na vzdělávání 
dětí v oblasti designu

2014-2015 - Akdeniz Universitesi, zahraniční 
studijní stáž ve městě Antalya (Turecko), obor 
grafický design

2012-2017 - bakalářské studium
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, fakulta 
Umění a designu, obor Přírodní materiály 
(vedoucí ateliéru: prof. ak. mal. Jaroslav Prášil, 
odborný asistent: MgA. Robert Vlasák)

2008-2012 - Střední škola uměleckoprůmyslová 
v Turnově, obor Umělecký kovář a zámečník

Pracovní zkušenosti:

2018-2020 - Meatfly - vedoucí pobočky 
v Ústí nad Labem, obchod se sportovním 
vybavením a streetverovým oblečením 
(organizace směn zaměstnanců, objed-
návky zboží, vizuální vzhled pobočky, 
komunikace se zákazníky, reklamace, 
prodej zboží)

2017-2018 - rezidenční pracovní pobyt 
ve městě Puteaux (Paříž, Francie) 
- design a spolupráce na vývoji 
městského mobiliáře

2015-2017 - Meatfly - asistent prodeje 
(prodej zboží, komunikace se zákazníky)

2012-2015 - Umělecké kovářství 
a zámečnictví Jan Rohlena 
(kovářské a zámečnické práce, komple-
tace produktů, finalizace, instalace)

2011-2012 - Atelier CHE 
(kovářské a zámečnické práce)



Soukromé zakázky a spolupráce*:

2020 - ZVONY.COM - design kolekce hotelových bronzových zvonů
2019 - OPOČNO - design trofeje pro vítěze výtvarné soutěž Františka Kupky
2018 - PILANA A.S. - design madel pro sadu ručních pilek
2018 - ŠKODA AUTO A.S. - design aero disku pro Škoda Superb třetí generace
2017 - OPOČNO - design a výroba časové schránky

* Více informací ohledně soukromých projektů a spoluprací naleznete na 
https://josefoubrecht.wixsite.com/disgustingdesign

Jazykové znalosti:

Angličtina - pokročilý slovem i písmem
Němčina - začátečník
Slovenština - pokročilý

Softwarové znalosti:

Microsoft Windows - pokročilý
Mac OS - začátečník
Microsoft Office:
 - Word - pokročilý
 - Excel - pokročilý
 - Powerpoint - pokročilý
Adobe:
 - Photoshop - začátečník
 - Illustrator - začátečník
 - InDesign - pokročilý
AutoCAD - začátečník
Rhinoceros - pokročilý
KeyShot - pokročilý
Pohoda (účetní program) - pokročilý

Řidičský průkaz:

B - osobní automobil
A - motocykl


