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Téma	využití	 „3D	 technologií“	 v	sochařství	 a	 v	architektuře	 je	aktuální	a	v	kontextu	
českého	 odborného	 diskurzu	 poměrně	 málo	 zastoupeno.	 Zejména	 kritická	 reflexe	
současných	 tendencí	pak	citelně	chybí.	Zvolený	 rámec	veřejného	prostoru,	který	 je	
deklarován	 v	názvu	 dizertace,	 by	 mohl	 být	 zajímavým	 úhlem	 pohledu	 na	 celou	
problematiku.	 Ve	 vztahu	 k	výsledné	 práci	 se	 však	 veřejný	 prostor	 jeví	 spíše	 jako	
neurčité	ohraničení	tématu	než	opora,	která	by	pomohla	vystavět	autorovu	tezi.		
	
Požadavek	 na	 nutné	 části	 dizertační	 práce,	 tedy	 na	 část	 teoretickou	 a	 část	
dokumentující	 umělecký	 výstup,	 daný	písemným	pokynem	předsedy	Oborové	 rady	
DSP	 FaVU	 VUT	 v	Brně,	 byl	 splněn.	 Autor	 v	kapitole	 osm	 dokumentuje	 užití	 „3D	
technologií“	 na	 své	 vlastní	 tvorbě.	 Vzhledem	 k	tomu,	 že	 tato	 tzv.	 praktická	 část	 je	
organicky	včleněna	do	autorova	textu,	očekával	bych,	že	v	příloze	bude	ještě	zvlášť	a	
přehledně	shrnuta	jeho	odborná,	publikační,	grantová	aj.	činnost	v	rámci	studia	DSP.	
	
Cílem	 dizertační	 práce	 bylo	 „definovat	 dopad	 technologie	 Rapid	 Prototypingu	
z	hlediska	tvůrčího	potenciálu,	které	používání	této	technologie	představuje	zejména	
pro	 sochařství	 a	 architekturu“,	 (viz	 abstrakt).	 Lze	 konstatovat,	 že	 po	 obsahové	 a	
tematické	 stránce	 byl	 stanovený	 cíl	 naplněn.	 Autor	 představuje	 příklady	 užití	
zmíněných	postupů	a	technologií	 jak	v	architektuře,	tak	v	sochařství	a	ve	vybraných	
kapitolách	 se	 dotýká	 např.	 problematiky	 autorství,	 případně	 se	 zabývá	 samotným	
postupem	 práce	 a	 jeho	 dopadu	 na	 finální	 umělecký	 či	 architektonický	 výstup.	
Z	hlediska	metodologie	však	text	vykazuje	problematické	body.	
	
Práce	 je	 především	 slabě	 teoreticky	 ukotvena,	 autor	 sice	 uvádí,	 že	 při	 získávání	
informací	ze	zahraničí	čerpá	hlavně	z	internetu,	„neboť	se	tato	[3D]	technologie	vyvíjí	
téměř	 každým	 dnem“	 (s.	 11),	 což	 skutečně	 může	 platit	 u	 prezentace	 některých	
projektů.	Domnívám	se	však,	že	by	práci	prospělo	studium	především	angloamerické	
literatury,	právě	s	ohledem	na	nutnost	specifikovat	svá	teoretická	východiska.	Tento	
nedostatek	se	pak	projevuje	v	uchopení	celého	textu.	Anglicky	publikované	odborné	
časopisy	 nabízejí	 dostatek	 seriózních	 tištěných	 zdrojů,	 ze	 kterých	 se	 dá	 vyjít	 při	
stanovování	 rámce	 řešené	 problematiky.	 Za	 všechny	 lze	 jmenovat	 například	 AD	 –	
Architectural	 Design,	 který	 se	 v	pravidelných	 intervalech	 věnuje	 digitálním	
technologiím	včetně	Rapid	Prototypingu	nejpozději	od	přelomu	tisíciletí.	Z	autorů	to	
mohou	 být	 například	 Bernard	 Cache,	 Manuel	 DeLanda,	 Cecil	 Balmond,	 François	
Roche	a	případně	i	Sanford	Kwinter	aj.	
	
Autor	 by	 měl	 lépe	 ustanovit	 celé	 téma	 „použití	 3D	 technologií	 ve	 veřejném	
prostoru“,	což	by	mu	následně	pomohlo	v	postupu	a	artikulaci	 jednotlivých	kapitol.	



 

 

V	úvodu	práce	poměrně	jasně	formuluje,	co	myslí	„3D	technologií“,	ale	v	podobném	
duchu	 se	 již	 nedozvídáme,	 co	 je	 myšleno	 veřejným	 prostorem.	 Pojem	 veřejného	
prostoru	 je	 tak	 užíván	 v	 různých	 významech	 od	 městského	 veřejného	 prostoru	
k	nejobecnějšímu	pojetí	veřejného	prostoru	jako	veřejné	sféry.			
	
Tato	 neukotvenost	 se	 potom	 projevuje	 v	relativně	 arbitrárním	 výběru	 umělců,	
respektive	architektů,	kteří	„3D	technologie“	využívají.	Zajímavým	momentem	práce	
je	např.	úvaha	o	přiblížení	způsobu	práce	architekta	a	sochaře	v	návaznosti	na	užití	
uvažovaných	 technických	 prostředků	 (s.	 42).	 Z	tohoto	 hlediska	 se	 mi	 zdá	 jako	
nezanedbatelné	opomenutí	jména	a	práce	Grega	Lynna.	Domnívám	se,	že	Greg	Lynn	
by	 při	 seriózním	 rozpracování	 této	 úvahy	 mohl	 poskytnout	 zajímavé	 pojítko	 mezi	
architekturou	a	uměním.	Podobně	zde	zcela	chybí	jméno	a	práce	Achima	Mengese,	
který	 je	 de	 facto	 jedním	 z	pionýrů	 v	propojování	 digitálních	 technologií	
s	navrhováním	v	materiálním	světě.	
	
Témat,	 která	 by	 se	 potenciálně	 mohla	 stát	 nosným	 základem	 celé	 práce,	 ale	 ve	
výsledku	jsou	jen	stručně	naznačena,	lze	v	textu	nálezt	několik.	
Obecně	 je	 možné	 v	práci	 vysledovat	 tři	 linie	 úvah,	 které	 by	 zasloužily	 hlubší	
rozpracování,	ať	už	samostatně,	nebo	ve	společných	souvislostech:	
	
1/	Linie	 technologická	–	 technologický	vývoj	a	 jeho	dopad	na	oblast	 sochařského	a	
architektonického	návrhu	
	
V	tomto	ohledu	 je	 text	 asi	nejkomplexnější,	 byť	 zůstává	převážně	v	popisné	 rovině	
příkladů.		
	
2/	 Linie	 kulturně-sociální,	 případně	 politická	 –	 problémy	 autorství,	 mechanické	
reprodukovatelnosti,	tzv.	demokratizace	technologií	atd.	
	
V	této	 rovině	 se	 nejcitelněji	 projevuje	 teoretická	 neuktovenost,	 která	 autorovi	
neumožňuje	 do	 hloubky	 rozpracovat	 naznačované	 úvahy.	 Z	hlediska	 problematiky	
autorství	 a	 mechanizace	 výroby	 zde	 není	 zmíněna	 např.	 ani	 notoricky	 známá	 esej	
Waltera	Benajmina	Umělecké	dílo	ve	věku	své	technické	reprodukovatelnosti.	
	
3/	Linie	historicko-geografická	–	užití	„3D	technologií“	v	našem	regionu	
	
Tuto	oblast	autorova	zájmu	shledávám	jako	potenciálně	 	nejhodnotnější.	Zachycení	
nedávné	 historie	 využívání	 „3D	 technologíí“	 a	 jejich	 chápání	 v	umělecké	 tvorbě	
v	okruhu	 umělců	 působících	 na	 brněnské	 FaVU,	 může	 být	 	 významným	 zdrojem	
informací	 pro	 budoucí	 výzkumníky.	 Popis	 a	 alespoň	 stručná	 teoretická	 reflexe	 se	
základním	 zařazením	 místní	 situace	 do	 historického,	 případně	 mezinárodního	
kontextu,	by	bylo	dostatečně	nosným	tématem	pro	celou	dizertační	práci.	
	
Po	 formální	 stránce	 je	 práce	 dobrá.	 Stylistika	 a	 jazyk	 jsou	 na	 odpovídající	 úrovni.	
V	textu	lze	nalézt	několik	překlepů.	Nejzávažnější	výtkou	z	formálního	hlediska	je	pak	
značná	benevolence	v	užívání	odpovídající	formy	citací	a	odkazů	pod	čarou,	zejména	
u	hojně	využívaných	internetových	zdrojů.	



 

 

	
	
I	 přes	 výše	 uvedené	 výhrady	 se	 domnívám,	 že	 by	 autor	měl	 svoji	 dizertační	 práci	
obhájit	 před	odbornou	 komisí	 a	 po	eventuálním	 zodpovězení	 dotazů	 a	připomínek	
obdržet	titul	Ph.D.	
	
	
	
Ing.	arch.	March	Jan	Kristek,	Ph.D.	
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