
1 / 2

Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta výtvarných umění 
Údolní 53, Stránice, 60200 Brno 2, Czech Republic 

Posudek vedoucího diplomové práce 

Akademický rok 2019/2020 

Ústav APD - Ateliér produktového designu 

Student(ka) Picek Matěj, BcA. 

Magisterský navazující studijní program Výtvarná umění 

Studijní obor Design 

Vedoucí Tobola Ondřej, MgA. 

Oponent MA. Daniel Krejčí 

Název diplomové práce GENERATIVNÍ NÁBYTEK

Slovní hodnocení:

Matěj Picek si pro svou diplomovou práci zvolil téma, které odráží jeho zájem o inovativni CAD software a 
design nábytku. Konkrétně se rozhodl zkoumat možnosti využití generativního navrhování a metodu 
topologické optimalizace, doposud využívané převážne ve strojirenství. Výhody zmíněných postupů z 
hlediska inženýrského výkonu jsou známe. Hlavní výzvou pro Matěje, bylo najít metodu jak dannou 
technologii uchopit tak aby se stala designerským nástrojem rozvíjejícím koncepčním mýšlení, nikoliv 
kazajkou svazující veškeré návrhy do jednotné biomorfní formy. Celou diplomovou práci proto musíme 
vnímat nejen skrze výsledný kus nábytku ale jako snahu o nalezení vztahu mezi klasickou formou 
navrhovani a současným trendem technologického vývoje. Nachazíme se v přelomové době a navzdory 
časté nostalgii a návratu k tradičním řemeslným postupům se gro seriové výroby orientuje stále více a více 
směrem k efektivitě a optimalizaci. Stručně řečeno – Matějovo hledání je z mého pohledu zcela na místě a 
snaží se hledat odpovědi na zcela aktualní otázky.     

Postup práce, musím označit jako příkladný – Matěj se do projektu vrhl s upřímnou motivací a velkým 
zápalem který mu vydržel až do finále.  Vzhledem k experimetalní povaze práce se musel vypořádat s 
množstvím slepých uliček a technologických lákadel vedoucí na scestí. Ocenuji že dokazal většinu situaci 
správně analyzovat, udržet si nadhled a směr.  Množství navržených variant, a ověřovacích prototypů 
vypovídají o metodické  práci a cíleném postupu.  S pečlivostí, kterou věnoval Matěj generativní části 
navrhování, přistoupil i k doladění ergonomie. Jako nejvíce problematické se u zvoleného kusu nábytku 
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ukázalo nalezení vhodné kombinace nosné konstrukce a sedací části. Finalní varianta subtilního výpletu je z 
mého pohledu  nejvhodnejší jak z hlediska estetiky tak uživatelského komfortu.   
Nemalá část práce spočívala v realizaci finalního prototypu v materiálu a spolupráci se specialisty. 
Na výsledny kus se těším – myslim si že to nebude věc pro každého a pro některé múže být až jemně 
kontroverzní, někteří si nostalgicky povzdychnou kam to všechno spěje a pro někoho bude estetika až příliš 
výrazná. Z mého pohledu jde o vyzrálý výstup a jasný názor.  
   
       
Závěrečné hodnocení: 
Celkově vnímám diplomovou práci Matěje Picka jako komplexní s velmi vysokou úrovní provedení.   

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