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Název práce:Síť 

 Jiří Pec ve své práci zpracoval téma, které je velmi aktuální a současné. Nemám na mysli 

sociální pohled ale technologický. Ten samozřejmě také ovlivňuje společnost ale spíše 

tak, že se s dopady technologií vyrovnáváme po té, co mezi nás vstoupí.  

Jiří nazval svojí bakalářskou práci jednoduše „Síť“. Během svého studia pronikl do 

procesu zachycování dat pomocí 3D skenování i do procesu jejich úprav k dalšímu 

zpracování. Většinou jde o 3D modely připravované pro další práci a vždy jde o úpravu 

jejich polygonových sítí. Tady našel svojí inspiraci, ze které vychází ve své práci.  

Jednotlivé fáze skenování dávají příležitost pro  kreativní práci s upravovanými daty. Tato 

kreativita je v běžné přípravě dat  nepřípustná. Pokud ale přijmeme skener a programy 

používané ke zpracování získaných dat jako tvůrčí nástroj, můžeme s ním pracovat stejně 

jako se špachtlí nebo štětcem. Velmi tomu napomáhají DIY technologie, 

které  otevírají  zpřístupnění jednotlivých procesů a nejsou tak nákladné jako profesionální 

technologie.  

Jiří zná všechny možné fáze vhodné pro kreativní vstup, ale sám si zvolil ještě trochu jinou 

cestu.  Rozhodl se formálně navázat na jednu ze svých starších prací spojenou 

s použitím  staré techniky užívané při výrobě kroužkové zbroje. Stejným způsobem jako 

vznikala středověká drátěná košile, utkal z mnoha ocelových kroužků drátěný polštář.  

Potom přešel do složitějších tvarů a stejným způsobem jaký použil na výrobu polštáře 

upletl z krovových kroužků hračku - dětského plyšového medvěda. Vznikly dva objekty 

s měkkým a ohebným povrchem z tvrdého a odolného materiálu. Kroužky stejných 

rozměrů spojované náročným a pracným způsobem do ohebné, ale pevné kroužkové 

zbroje, zaměnil za nestejné polygony zobrazovací sítě.  Samotné polygony nechal vypálit 

do ocelového plechu. Ohebné spoje vyřešil plastovými spojkami. Tomu ale předcházela 

volba námětu práce. Rozhodl se zobrazit vlastní tělo. Nechal se naskenovat a sken 

převedený do polygonové sítě pomocí počítačového programu převedl do plochy. Povrch 

naskenovaného těla  rozvinul   a plochu rozdělil na větší celky podobně jako je tomu 

u   střihu na šaty.  

Z vyřezaných ocelových polygonů pak tyto jednotlivé celky pospojoval pomocí již 

zmíněných plastových spojek. Po dokončení všech střihových dílů začal tyto díly spojovat   

do jedné plochy. Při této práci se již celek začal chovat jako stažená kůže. Oproti 

počítačovému výkresu přesně srovnanému do plochy se skládaná plocha začala mírně 

vlnit. Podoba se zvířecí kůží začala být zarážející. Plastové spojky, které byly ve fázi 

skládání samostatných střihových dílců pečlivě zaříznuté tak, aby přečnívající konce 

netrčely ven z objektu, působí nenápadně a nijak se tvarově neprosazují.  
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Při sešívání jednotlivých sestavených dílců zůstaly plastové spojky již nezaříznuté a 

vykreslují tak tvary švů nyní již sešitých dílců. Od okamžiku spojení do jednoho plochého, i 

když zvlněného objektu, byla práce v podstatě hotová a mohla být vystavená jako 

zhmotněný polygonový objekt, který se ovšem v realitě oproti virtuální síti chová jako 

ohebná drapérie. Autor u plošného střihu nezůstal a rozhodl se pokračovat dál. Začal střih 

zavíjet a spojovat do původního objemu.  

Po konzultaci jsme se dohodli, že zvolí k ukončení práce okamžik, kdy přestane objekt 

působit významově, protože v určitou chvíli vypadal jako zvířecí kůže s vycpanou hlavou 

určená na zem před krb.  

Ve chvíli kdy posudek píši není práce ještě dokončená, ale dohodli jsme se, že pro 

ukončení práce zvolí autor tvar ze kterého bude zřejmé že se  tělo zavíjí z plochy do 

prostorové polygonové sítě. Polygonová síť tvořící pevnou a nehybnou strukturu ve 

virtuálním  prostoru počítačového zobrazení se ve zhmotněné podobě  proměňuje v 

reálnou měkkou síť. Objekt je možné číst obousměrně, tedy i tak, že se z plochy přesně 

definované polygonovou sítí tato síť svinuje do trojrozměrného tvaru.  

V naznačené možnosti spojení  nebo rozpojení tvaru vidím velmi silný motiv, který 

rozhodně nepovažuji za vyčerpaný touto prací, ale naopak cítím v ni velký potenciál jak 

pro technickou tak i uměleckou kreativitu. Celou práci hodnotím stupněm A a doporučuji ji 

k obhajobě.  

   
 

 

Otázky k rozpravě:Jak vnímáš měřítko své práce a v jakých rozměrech bys v ideálním případě rád 

pracoval? Myslíš, že je tento princip měkké ploché sítě, která má možnost být svinuta do přesně 

definovaného tvaru má možné využití v architektůře? 
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