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Podkladem a výchozím bodem pro zpracování bakalářské práce bylo plošně zadané téma semestrálních prací v rámci
Ateliéru Informované Architektury; “Digitální Dřevo neboli dřevo v éře digitálního navrhování, parametrické optimalizace a
masového přizpůsobení (mass customization)“.

V ateliéru vzniklo pět skupinových projektů. Každý tým si vybral určitou metodu zpracování dřeva nebo jistý strukturální
princip spjatý se dřevem. V ranní fázi bakalářského projektu byl Ondřej Kantorík členem týmu který se zaměřil na
formování dřeva pomoci napařování. Po skončení prvotní týmové rešerše, zaměřený na sběr relevantních informací a
následnou analýzu dat, Ondřej tým opustil a na základě nasbíraných informaci individuálně zpracoval předloženou
bakalářskou práci.

Metoda zpracování projektu z velké míry vychází z ateliérového zadání který byl vedením ateliérů pečlivě připraven,
detailně textově formulován a s četnými příklady ze současné světové tvorby odprezentován. Zadání zdůrazňuje důležitost
vědecké důslednosti nejen v průbehu sběru relevantních dat a seznámení se se současným stavem poznání v dané oblasti,
ale zároveň klade důraz na systematičnost v procesu tvorby digitálních a fyzických prototypů.

Vzhledem k výše popsané a předem definované metodě zpracování projektu, lze konstatovat že se jedná o projekt který
aspiruje o klasifikaci v takzvané kategorii “Design-Built“ s vědecko-designérským přístupem k tvorbě. Předloženou práci
budu hodnotit přesně z tohoto úhlu pohledu.

Dle mého názoru geometrický princip, který pohání formální aspekt projektu a vychází z realných možnosti tvarování
dřevených lamel pomoci napařování, je relativně jednoduchý ale zároveň z estetického hlediska celkem efektní. Nicméně
v projektu chybí vetší škála pokusů a ověřovacích prototypů které by mohly autorovi pomoct vygenerovat různorodé
geometrické tvary které by nasledně mohly vést k větší variaci výsledných geometrických komponentálních formací. Dále
bych uvítal větší integraci pokročilejších metod digitálního designu a systematickou parametrizaci digitálních modelů, a to
nejen pro zlepšení formálních a estetických kvalit výsledného designu ale zároveň pro systematickou kalibraci digitálních
modelů a informování fyzických prototypů.

Chválím řemeslné dovednosti autora a pečlivost a důraz na detail s kterým vyrobil výsledný konferenční stolek v měřítku
1:1, ale kritizují nedostatek rigorózních designových itterací, které by bezesporů mohly vést ke vzniku více zajímavých a
přitažlivých výsledných forem a kombinací.

Přikláním se k hodnocení Velmi Dobře.
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