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OPONENTNÍ POSUDEK 
disertační práce – Ing.arch. Adam Sirotek 

NOVÉ DIGITÁLNÍ METODY V PROCESU ARCHITEKTONICKÉHO 
NAVRHOVÁNÍ 
 
 

Předmětem oponentního posudku bylo zhodnocení a posouzení disertační práce s názvem 
„Nové digitální metody v procesu architektonického navrhování“, kterou předložil k obhajobě 
Ing.arch. Adam Sirotek. Školitelem byl Doc.Ing.arch. Zdeněk Makovský. Práce byla zpracová-
na v doktorském studijním oboru „architektura“ na FA VUT v Brně. 

Disertační práce má celkem 152 stran a je členěna celkem do šesti částí včetně úvodu a zá-
věru, dále obsahuje seznam vlastních prací, seznam literatury a ilustrací.  
 

 

HODNOCENÍ DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

1. Aktuálnost tématu 

Zvolené téma je bezesporu aktuální. Současné období je charakterizováno jako období in-
formačních technologií; jedná se o podobný předěl ve vývoji jako byla průmyslová revoluce 
v 19. století a vědecko-technická revoluce v druhé polovině 19. století. Informační technolo-
gie se promítají nejen do technické oblasti, ale ovlivňují ve svém komplexu životní způsob a 
v neposlední řadě pracovní přístupy a postupy řady odborných disciplin.  

Náleží sem i architektonická tvorba, jejíž metody grafického zpracování tvůrčího konceptu 
řešení zaznamenaly průnikem digitálních technologií výrazné kvalitativní proměny, metody 
CAD se staly nedílnou součástí realizace tvůrčího procesu. Jejich další vývoj a zdokonalování 
může tvůrčí proces návrhu architektonického díla nejen rozšířit a zefektivnit škálu použitel-
ných prostorových forem, ale i tuto technickou stránku návrhu přiblížit ještě více ke tvůrčí-
mu počinu tvorby konceptu díla. Téma předložené disertační práce je proto svým zaměře-
ním velmi potřebné, naléhavé a žádoucí. 

2. Zvolená metoda disertační práce 

Metody disertační práce v návaznosti na její cíle, určil disertant, podle mého soudu, v pod-
statě správně: 
– charakteristika cílů; 
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– systematické shromáždění poznatků ovlivňujících architektonické navrhování, popis jed-
notlivých metod navrhování, podrobnější analýza vybraných návrhů a realizací z hlediska 
digitálního navrhování; 

– návrh komplexního systému digitálního navrhování 
– závěr. 

Objasnění předmětné problematiky je velmi náročné na možnosti popisu, definování a zob-
razení, tradiční forma vyjádření pouze textem, obrazovým a tabulkovým materiálem neu-
možnila autorovi uvedení všech atributů a souvislostí řešené problematiky. 

3. Splnění stanovených cílů disertační práce 

Jako cíl disertační práce si vytyčil doktorand jednak „popsat a analyzovat současné digitální 
metody v procesu architektonického navrhování“ a dále „vývoj nových metod a jejich hodno-
cení“. 

Současné digitální metody popsal a charakterizoval disertant v kapitole 2 a 3, domnívám se, 
že je postihl správně. Oceňuji kapitolu 3, kde autor zajímavě popsal vybrané významné reali-
zace, které byly navrženy za pomoci digitálních technologií.  

Významná část řešení disertační tvoří kapitola 4 a 5. Oceňuji pasáž PARALELA, která je origi-
nálně a filosoficky pojata. Další části obou kapitol jsou zpracovány se snahou o úplnost. Na-
stíněné prostorové geometrické formy představují hodnotný nástroj CAD.  

Mohu konstatovat, že disertant splnil stanovené cíle disertační práce. 

4. Původní výsledky řešení vědeckého problému 

Jak již bylo uvedeno, jako cíl disertační práce si vytyčil doktorand „popsat a analyzovat sou-
časné digitální metody v procesu architektonického navrhování“ a dále „vývoj nových metod 
a jejich hodnocení“.  

K výsledkům disertace se řadí materiály, týkající se obou okruhů cílů. K původním výsledkům 
řešení disertační práce náleží schéma zřejmě „Schéma systému“ v kapitole 4, které poklá-
dám za přínosné. Autor zde předkládá strukturu systému „jako digitální obdobu lidského 
procesu navrhování“, tato myšlenka není bohužel v dalším textu dále rozváděna; následující 
kapitola 5 - „Návrh CAD systému“ rozvádí koncepci, funkce a geometrické pojetí ploch a pro-
storových útvarů. Vzhledem k naprosté absenci citací v celé disertační práci, není zřejmé, 
které části jsou autorsky původní a které jsou převzaté. 

5. Význam práce pro další rozvoj vědního oboru a praxi 

Disertační práce přináší řadu výsledků, které mohou přispět k hlubšímu pochopení, poznání 
a rozpracování digitálních metod a postupů pro řešení architektonických návrhů, předkláda-
né výsledky mohou být i inspirací pro filosofický pohled na řešenou problematiku.  

Zajímavá je určitá podobnost zmíněného „Schéma systému“ v kapitole 4 s koncepcí TLAP 
(Technologická linka automatizace projektování) zpracovávané v sedmdesátých letech v CUA 
Bratislava (Centrum urbanismu a architektury). Tato koncepce, která se snažila nahradit kla-
sické projektování počítačovým algoritmickým procesem, vycházela z automatizace tradiční-
ho metodologického postupu projektování. Ukázalo se, že digitalizace projektování sebou 
musí nést jiné metodologické nástroje a metody a dále, že nelze algoritmizovat vlastní jádro 
tvůrčího počinu – tvorbu architektonického konceptu. Cenným výsledkem řešení TLAP bylo 
vytvoření řady exaktních přístupů a modelů, zejména pro oblast urbanismu. 
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Je zřejmé, že některé myšlenky ve „Schéma systému“, zejména ty, které se týkají komplex-
nějšího rozměru záběru systému, jsou hodné dalšího studia a podrobnějšího rozpracování. 
Náznaky této cesty se již v minulosti několikrát objevily, ale jednou z hlavních příčin jejich 
neúspěchu bylo, mezi jiným, jednak jednoznačně mechanistické metodologické pojetí a nee-
xistence informačních technologií dnešní úrovně. 

6. Formální úprava disertační práce 

Disertační práce je adjustována vyhovujícím způsobem, vykazuje ale závažné nedostatky 
v předepsaných formálních náležitostech: 
− popis u jednotlivých obrázků neobsahuje úplné bibliografické údaje o pramenech, 
− seznam literatury (v disertační práci „Použité zdroje“) není zpracován podle příslušné 

normy (je číslován místo abecedního uspořádání), 
− disertační práce neobsahuje žádné odkazy na bibliografii!  
− odkazy v „Seznamu vyobrazení“ nejsou zpracovány správně podle normy. 

 

 

7. Závěr 

Závěrem mohu konstatovat, že disertační práce Ing.arch. Adama Sirotka s názvem „Nové di-
gitální metody v procesu architektonického navrhování“ hodnotím celkově pozitivně 
s uvedenými připomínkami. Autor prokázal znalost a orientaci v řešené problematice včetně 
potřebných mezioborových souvislostí. 

 
 
Na základě uvedeného hodnocení 
doporučuji  
disertační práce Ing.arch. Adama Sirotka  
„Nové digitální metody v procesu architektonického navrhování“ k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.Ing.arch. Jan Koutný, CSc. 
oponent disertační práce 
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