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Slovní hodnocení: 

Autor se rozhodl věnovat ve své diplomové práci průzkumu a aplikací technik generativního designu (dále 

G.D.). Téma je to velmi široké a v posledních letech spolu se stále dostupnějšími a propracovanějšími 

nástroji využívanější mezi designéry. Pochopení tohoto převážně digitálně orientovaného směru, je často 

skryté za vrstvou sofistikovaných programů a speciálních znalostí. Výzvou takto technologicky orientovaných 

designérských projektů je jejich odpoutání od závislosti na existujících nástrojích a přirozené neznalosti jejich 

vnitřních mechanismů. Autor vznikajícího díla se často musí zkrátka spolehnout na tvůrce existujících funkcí. 

V anotaci autor naznačuje rozbor základních principů generativního designu, nebo popis metody topologické 

optimalizace (dále T.O.), či zamyšlení nad potenciálem těchto nástrojů při navrhování nábytku. V těle 

teoretické části se čtenář dozví úryvky z historie a částečně kontext současného použití G. D. Dále si Autor 

ujasňuje definice se kterými pracuje a navazuje volnými úvahami, jak s těmito nástroji pracovat. Pan Picek 

zde prokazuje svojí orientací v tématu, že v rámci diplomové práce G.D. studoval a pravděpodobně nadále 

bude. Oceňuji v teoretické práci cizojazyčné zdroje, které jsou v tomto případě nezbytné.  

V neposlední řadě si autor všímá, že část generativních designových studií uvízla pouze v uměleckých 

prototypech. Autor se vymezuje se vůči této praxi a pokouší se v projektu “GENERATIVNÍ NÁBYTEK” 

vytvořit praktický produkt vytvořený počítačem. 

Zaostření na jeden produkt a to odpočivného křesla s potenciálně škálovatelným principem byla vhodná 

cesta, jak získat více prostoru pro samotné navrhování.  

Dle obrazové dokumentace autor původně zkoumal samovznikající konstrukční tvary v objemu celého 

objektu. Při dalších iteracích se rozsah generované konstrukce postupně omezoval pouze na bočnice a to z 

důvodu budoucí vyrobitelnosti. Po několika desítkách experimentů s parametry byl schopný optimalizace 

kontrolovat natolik, že se výsledek stal až předvídatelný. Výsledné tvary autor nadále ručně upravoval, tak, 

aby splňovaly jeho představy o kýžené kvalitě. 

Po anabázi hledání vhodného materiálu, ve kterém by se mohlo křesílko vyhotovit autor zvolil lití hliníkové 

slitiny do pískové formy. Tato technologie umožňuje tvarovou volnost, avšak má své omezení a výrobní data 

musela být opět mírně upravována. Subjektivně se domnívám, že zásahem do již vygenerovaných dat 

výsledek přichází o “syrový” charakter, který mohl podpořit procesuální kvalitu výsledku. 

V dokumentaci projektu postrádám detailnější vysvětlení parametrů např. zatížení na loketní opěrce, na 

sedáku, či jednotlivých nohou. Tyto parametry se totiž signifikantně propisují do tvaru bočnic a významně 
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definují výsledek T.O.. Sedák vytvořený pomocí PVC šňůr vizuálně navazuje na řešení bočnic a podporuje 

technicistní dojem. 

Na projektu “Generativní nábytek” oceňuji velké odhodlání zkoumat obecně nedostupnou technologii, navíc 

bez předchozích zkušeností s těmito nástroji. Autor se v konečném výsledku T.O. spíše vizuálně inspiruje 

než reálně zkoumá potencionální limity materiálu či sw. technologie. Výsledný prototyp jsem mohl vidět 

pouze ve formě vizualizací a nemohu tím pádem hodnotit funkčnost výsledné konstrukce, či zda splňuje 

požadavky odpočivného křesla. Dle obrázků považuji výsledek za osobitý a atraktivní. 

Otázky k rozpravě: 

1. Co vás přivedlo k tématu generativního designu? 

2. S jakým největším problémem jste se setkal v průběhu práce a jak jste jej vyřešil? 

3. Myslíte si, že je Váš produkt vhodný do retail prodeje? 
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