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TEXTOVÁ ČÁST 

Ve své bakalářské práci se věnuji výtvarnému zpracování topologie 3D sítě a jejímu 

převedení do reálného světa. Podoba výsledného díla je zhmotněním rozvinutého modelu 

polygonové sítě 3D skenu mého vlastního těla, který má formu ocelové sítě, jejíž články jsou 

spojené takovým způsobem, aby byla poddajná stejně, jako je tomu v případě stažené kůže. 

Sochařský objekt Síť je  výsledkem mého utváření vnímání 3D modelů a jejich 

topologie, a to jednak díky mé soustavné práci ve 3D studiu FaVU VUT, jednak kvůli mému 

trvalému zájmu o  portrétní 3D skenování. Při práci s 3D daty zadaných objektů jsem byl 

nucen vnímat jejich povrch intenzivněji než objekt samotný.  S ohledem na velké množství, 

většinou cizích modelů, se pro mne stal jejich obsah s postupem času nepodstatným. Jejich 

zpracování se tak stalo rutnou zobrazovanou pouze polygony a jejich sít na ploše monitoru. 

Tato rutna se u mne později transformovala do vnímání polygonové sítě jako sochařského 

materiálu se svou osobitou strukturou a kresbou.  

Rozhodl jsem se tedy tuto vizualitu vyzdvihnout, stejně jako tomu činí sochař 

používající tradiční materiály, když nechá vyznít jejich strukturu a  kresbu. Fascinován tvary a 

deformacemi této struktury vznikající ve virtuálním prostoru jsem ji začal postupně 

materializovat. Zprvu za pomocí 3D tsku v komorních realizacích. Větší realizace pomocí této

technologie by byly značně nákladné, tak jsem od nich na nějakou  dobu upustl.  ezitm 

jsem se v tvorbě vrátl k práci mimo virtuální prostor, kde vznikla první kovová díla 

Polštářová válka a Teddy. Tato díla jsou tvořena sít ocelových kroužků, které se svým 

způsobem podobají topologii 3D modelu. 

Na rozdíl od pevného objemu objektu mne na 3D objektu zaujal objem variabilní až 

živý. Rozhodl jsem se  tedy oprostt samotnou podstatu 3D modelu, jeho strukturu a 

polygonovou síť, od virtuální statčnost a zhmotnit ji jako živý variabilní objekt v reálném 

světě. Jako materiál pro zhmotnění polygonové sítě jsem si zvolil ocel a jako formu jsem si 

zvolil sebe sama. Ocel dle mne nejlépe evokuje materiál polygonové sítě a pevnost 

jednotlivých polygonů, tak jak je zobrazována ve virtuálním prostoru. V reálném prostoru se 

ale topologie 3D sítě chová mimo svou původní pevnou virtuální formu. 

Pro přetransformování se do virtuálního materiálu a jeho statcké formy a pro návrat 

zpět do reality ve formě vypreparované digitální kůže jsem si zvolil sebe sama. Kůže  je 

určitým druhem lovecké trofeje a výsledkem mého vnímání materiálu polygonové sítě. 
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Objekt – síť – nemá ze své podstaty stálou formu. Jeho instalace je ve své podstatě velmi 

variabilní až interaktvní, podle prostředí kde, případně na kom či na čem, bude umístěna. 

Nechat se vést těmito možnostmi je tedy nedílnou součást tohoto díla. 

Samotná realizace díla započala již v roce 2017 digitalizací mého těla ve formě 

celotělového 3D skenu ve fotogrametrické komoře. Následovala úprava stažených dat z 

objektu a jejich následná preparace pro další použit v modelovacích programech. Za pomocí 

modelovacího programu 3DCoat byl povrch  vypnut v plochu pomocí UV mapy a z ní za 

pomoci softwaru Rhinoceros rozvinut do plánů pro střih dílů laserovým vypalováním do 

ocelového plechu u specializované frmy. Následně se celý objekt  spojil do požadovaného 

tvaru.  Velikost objektu je díky své variabilitě  v instalaci velice proměnlivá .V základní 

velikost se jedná o objekt 230 x230 cm. 

 ůže se zdát, že se dílo svým provedením dostává do souvislost s již tak populárními 

banálními pracemi umělecko-designérské praxe, které čerpají z lákavé vizuality 3D sítě. 

Tomuto směřování jsem se celkem přirozeně vyhnul objevením širokých možnost digitální 

tvorby, a to hlubším ponořením se do virtuální technologie s principem vkládání a úpravy 

objektů z reality pomocí 3D skenu. Uvažoval jsem však také o jejich materializaci za pomoci 

různých technologií a sochařských přístupů.  

Po formální a ideové stránce se dá dílo zasadit do kontextu tvorby digitálních sochařů

pracujících se základními prvky topologie 3D modelu a používajících virtuální prostor jako 

základ pro realizaci svých děl různými technologiemi. Jedná se zejména o práce sochaře 

Tomáše   edka pro jejich strukturální digitální monumentalitu pokrývající všední objekty. 

Nesmím také opomenout  edkovo dokonalé plánování ve virtuálním prostoru a jeho 

sochařský přístup. Zároveň musím vzpomenout i dílo Moloch od absolventa  Ateliéru 

sochařství 1 FaVU VUT Viktora Paluše, které mne oslovilo svou materiálovou strukturou 

polygonů v oceli. Prvotní inspirací k práci se strukturou povrchu 3D modelu pro mne byly 

práce sochaře a architekta  ichaela Hansmeyera a jeho projekt Digital Grotesque.1

Bakalářská práce Síť završuje jednu etapu týkajícího se mého studia. Je pro mne zvládnutm 
nejdůležitější část cesty, na kterou mne skvěle připravilo studium v Ateliéru sochařství 1 
prof.  ichala Gabriela a také možnost práce pro 3D studio FaVU VUT pod vedením doc. 
Tomáše  edka, tedy cesty, která dále plynule pokračuje profesními pracemi v oboru 
tradičního a digitálního sochařství a také ve  volné tvorbě. 

1Michael Hansmeyer, Digital Grotesque. Printing Architecture, http://digital-grotesque.com/, vyhledáno 5. 7. 
2020. Jedná se o práce Grotto I (2013) a Grotto II (2017).
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OBRAZOVÁ  ČÁST

Rozdělení 3D scanu na jednotlivé díly 

Výkresová dokumentace pro laserové  vypalování
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Detail výkresové dokumentace

Vizualizace předpokládané ohebnost objektu

8



Výsledný rozměr  objektu

Laserové vypalování dílů
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