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Jméno a příjmení studenta: David Holubec

Název práce: MODULARNÍ STRUKTURY

Slovní hodnocení:

David Holubec se ve své Bakalářské práci zbýval drobnou architekturou na bázi tensegrických konstrukcí.

Již na počátku projektu bylo zřejmé že jeho přístup a ambice jsou na jiné úrovni než je pro bakalářskou práci

běžné.  V  úvodní  fázi  práce  se  vrhl  po  hlavě  do  světa  matematiky  a  základních  fyzikálních  vlastností

tensegrických struktur. Navzdory jejich přirozené kráse vycházející z matematické logiky mají tyto struktury v

jejich základní formě k funkční architektuře poměrně daleko. Bylo zřejmé že cesta k návrhu který by splňoval

funkční  a uživatelské požadavky a zároveň využil  maximálně fyziku tensegitrů  bude přinejmenším velmi

dlouhá. 

K průběhu práce se nezle vyjadřovat jinak než v superlativech. Práce kterou David na projektu odváděl týden

co týden  odpovídala  výstupu  který  v  kontextu  školství  odpovídá  spíše  práci  týmu něž jednotlivce.  Celý

proces dokumentuje nebývalé množství pracovních modelů které jasně ilustrují postup a vývoj myšlenky. 

Řešení  dílčích  problémů  prostřednictvím  konzultací  s  odborníky  napříč  spektrem profesí  je  jen  další  z

aspektu které jasně hovoří o vyzrálosti a profesionalitě Davidova přístupu. 

Davidův finální návrh splňuje vše co od budoucí generace profesionálů očekávám – nade vše ostatní je ale

především odvážný. Nesází na jistotu, je na něm čitelná snaha o posun vpřed.         

I  v  případě kdyby David  prezentoval  svou práci  prostřednictvím modelu  v  měřítku  bych práci  ze svého

pohledu  hodnotil  nejvyšším  možnou  známkou.  To  že  s  největší  pravděpodobností  budu  při  závěrečné

prezentaci číst tento posudek u realizace Davidova návrhu je naprosto výjimečné.     

Závěrečné hodnocení: 

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

Posudek vypracoval(a):
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