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1.  Teoretická příprava, praktické zkušenosti 

 

1998 – 2005 Bakalářský a magisterský studijní program oboru Architektura 
  Fakulta architektury, VUT v Brně 
 

2006  předáška 
  Contemporary Czech Architecture, Digital Architecture in Czech Republic 
  Faculty of Architecture – Technical University in Valencia 
  (autoři: B. Šimonová, R. Muller, A. Sirotek) 
 

2007  workshop 
  Analytický rozklad prostoru, Brno 
  příprava a vedení workshopu 
  (autoři: Z. Makovský, R. Muller, A. Sirotek, P. Soviš, M. Sedlák) 
 

2007  konference Paracloud 
  Tel Aviv, Shenkar college 
 

2003 – 2013 Spolupráce v ateliéru Makovský & partneři, s.r.o. 
  Všechny fáze projekční i realizační činnosti v architektuře 
 

2006 – 2013 Doktorský studijní program oboru Architektura 
  supervisor - Doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský  
  Ústav zobrazování, Fakulta architektury, VUT v Brně 

  

2.  Zvolená metoda zpracování 

 

Analýza teoretických podkladů pro digitální navrhování (geometrie, konstrukce, typologie procesu navrhování, algoritmy) 

Analýza projektů a staveb z hlediska použití digitálních technologií 
Návrh komplexního digitálního nástroje pro architektonického navrhování 
Vývoj nástrojů pro digitální navrhování – rozpracování vybrané dílčí části, vývoj CAD programu. 
Aplikace softwaru na příkladech 



 

3.  Splnění stanovených cílů 

 

Cíl stanovený pro disertační práci byl splněn. Práce dostatečně dokumentuje široký rozsah problematiky týkající se 

digitálních metod v procesu architektonického navrhování. Aplikace jednotlivých přístupů je názorně dokladována u 

mnoha současných realizací. Část práce dokladující vlastní vývoj je logicky uspořádána, začíná filosofickou úvahou o 

posunu společnosti do digitální éry, pokračuje komplexním rozpracováním ideje do funkčního schématu a končí detailním 

zpracováním jednoho modelovacího nástroje. Celá práce je uzavřena prezentací schopností vytvořeného programu, 

elegantním řešením kleneb pomocí řetězovek se na závěr obloukem vrací k pracem Antoni Gaudího zmíněných v úvodní 

části dizertační práce. 

  

4.  Publikování dílčích výsledků DP 

 

Sirotek, A.; Müller, R.; Soviš, P. Paralela. Konference Paracloud, Tel Aviv, 2007 
(prezentace výzkumu na Shenkar College of Engeneering and Design)  

Sirotek, A.; Müller, R. Paralela. In: Sborník XII. vědecké konference doktorandů 2008. Brno: Fakulta architektury VUT, 

2008. ISBN 978-80-214-3656-5 
Sirotek, A. Komplexní architektura, komplexní geometrie. 2009. /www.rhino3d.cz/  
 

 

Celkové hodnocení disertační práce: 

 

Předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě a připomínky: 

 

Slovní hodnocení práce: 

 

Disertační práce přináší řadu výsledků, které přispívají k rozvoji a poznání digitálních metod v procesu architektonického 

navrhování. Předkládané výsledky mohou být inspirací i pro jiné vědní obory a filosofický náhled na architekturu. 
Úroveň práce odpovídá požadavkům kladeným na doktorské studium. 
 

Otázky a náměty k obhajobě: 

  

Jaké podmínky autor potřebuje k tomu, aby se poznatky této práce využily pro vzdělávání budoucích architektů a jakým 

způsobem by se práce měla dál rozvíjet ? 
Jak je možné využít této práce pro realizaci architektury ? 
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  doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský 


