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Vývoj výpočetních technologií a digitalizace architektonických 
nástrojů radikálně ovlivnily architektonickou praxi a architek-
tonický výzkum. V současnosti je problematické pojmenovat 
oblast, ve které výpočetní technologie nehrají podstatnou roli, 
a architektonické navrhování není výjimkou. Počítače ovliv-
ňují všechna stadia architektonické tvorby – od návrhu přes 
optimalizaci po výrobu. Vývoj výpočetních technologií v archi-
tektonickém navrhování představují dvě hlavní tendence, a sice 
digitalizace nástrojů navrhování a digitalizace procesů navrho-
vání. Tyto tendence jsou propojeny a mohou být pozorovány jen 
ve vzájemných souvislostech. Podobně jako i v jiných oborech 
nastává v architektuře změna přístupů: uvažuje se o otevře-
ných systémech, měkkých systémech, generativních procesech 
a bottom-up metodách. Přechod od redukcionismu k pojetí světa 
jako otevřeného dynamického systému mění architektonické 
uvažování. 

Přestože výpočetní nástroje jsou využívány v architektonic-
ké praxi během posledních padesáti let a jsou nedílnou součástí 
většiny architektonických kanceláří během posledních dvaceti 
let, absence jasné a souvislé teorie digitální architektury kompli-
kuje přehled o jejích různých odvětvích a jasnou definici jejích 
pojmů. Pojmy jako parametrické navrhování, generativní design, 
výpočetní navrhování mají nejasný vzájemný vztah a hierarchii.

V oborové literatuře se rozlišuje pojem výpočetní navrho-
vání (computational design) a komputerizované navrhování 
(computarized design), anebo navrhování za pomoci počítače 
(computer-aided design). Prvním pojmem se rozumí proces, ve 
kterém se specifické problémy pojmou nejdřív jako abstraktní 
data a jejich vzájemné vztahy se zobrazí v podobě logických 
a matematických vzorců. Konkrétní architektonický problém je 
nahrazen abstraktním modelem a jednotlivá řešení jsou simu-
lována a hodnocena. Jde tedy především o digitalizaci procesů 
navrhování. Druhého pojmu se užívá v případě použití digitál-
ních nástrojů, které využívají výpočetních výkonů počítače za 
účelem shromažďování a organizování již známých informací. 
Avšak nejde o dva protiklady, nýbrž o doplňující se jevy.

Pro lepší pochopení vzájemného vztahu digitálních procesů 
a digitálních nástrojů je třeba uvést jejich kontext v rámci archi-
tektonické praxe, teorie a technologie. První grafické systémy 
pro výpočetní navrhování vznikly v šedesátých letech dvacátého 
století. Původní ambicí bylo napodobit existující programy pro 

účely statických výpočtů a použít je k řešení architektonických 
problémů. Příkladem z oblasti statiky je takzvané form-finding, 
tedy proces hledání optimálního tvaru skrze nalezení rovnováhy 
mezi všemi působícími silami. Avšak brzy se zjistilo, že optima-
lizace jakožto hlavního cíle nejde dosáhnout vzhledem k množ-
ství a komplexitě požadavků, intencí a omezení, se kterými se 
potýká architektonický návrh. Automatizovaný design (automa-
ted design) byl termín, který popisoval holistickou vizi počítačů 
schopných samostatně rozpoznávat a řešit architektonické 
problémy. Tento výzkum, jehož jedním z iniciátorů byl profesor 
MIT Nicholas Negroponte, položil otázku, do jaké míry by měl 
počítač kopírovat chování člověka při řešení architektonických 
problémů. Rozvoj kybernetiky, teorie systémů a strojového učení 
nabízel pojímat počítač ne jako nahrazení člověka, ale jako 
jeho nástavbu nebo prodloužení. Taková definice role počítače 
korespondovala se současnou prací Marshalla McLuhana o roli 
média a s celkovou koncepcí vztahu mezi člověkem a strojem. 
Architektura tedy nebyla pouhým fyzickým objektem, nýbrž 
byla formulována jako komplexní interakce mezi materiálními 
charakteristikami, sociálními a ekonomickými vztahy a formo-
váním prostorů, tvarů a struktur. První grafické programy, jako 
Sketchpad Ivana Sutherlanda nebo na Harvardské škole designu 
vyvíjený Lokat, vycházely z těchto předpokladů. Výpočetní navr-
hování se testovalo na omezených problémech, které byly těžce 
zvladatelné tradičním způsobem. Následně, když se počítačové 
programy zaměřily na širší vrstvu architektů, se prioritou stala 
standardizace postupů a metod, která v horším případě vedla 
k pojetí programu jako digitálního pera a v lepším případě jako 
digitální banky dat (Building Information Management). Tam, 
kde komputerizované navrhování začínalo specifickým problé-
mem a končilo objektem, výpočetní navrhování začíná abstrakt-
ními vlastnostmi a generativními pravidly a končí formou jako 
dynamickým systémem. Vývoj výpočetních metod v navrhování 
přivedl ke změně uvažování o architektonických problémech. 
Nejde ani tolik o kvantifikaci dat, nýbrž o pojetí architektonické 
formy jako systému. Dle Christophera Alexandra každý aspekt 
formy, ať už je solitérní, nebo součástí vzorů, může být pojat 
jako struktura z několika komponentů. Každý objekt je hierar-
chie komponentů, ty větší definuje vzor distribuce těch menších, 
ty menší, i když se mohou zdát jako solitérní, jsou ve skutečnosti 
také vzorem z ještě menších částí.
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Pojetí architektonických jevů jako otevřených dynamic-
kých systémů následovalo podobné změně uvažování v jiných, 
především přírodovědeckých oborech. Obecná teorie systémů 
vznikla v padesátých letech dvacátého století prací Ludwiga von 
Bertalanffyho. Klasický redukcionistický přístup moderní vědy 
narazil na svá omezení již dříve, s rozvojem fyziky na přelomu de-
vatenáctého a dvacátého století. Avšak především rozvoj biologie 
a studium živých organismů ukázaly nutnost systémového uva-
žování. Bertalanffy tvrdil, že deduktivní metody a zaměření na 
izolované případy nejsou vhodné pro biologii, jelikož žádný živý 
organismus neexistuje izolovaně od prostředí a může být popsán 
pouze jako komplexní systém vztahů a interakcí. Obecná teorie 
systémů byla formulována jako univerzální vědecká disciplína, 
popisující metody studia organizovaných celků. Aplikována 
v architektuře, především v práci Christophera Alexandra, měla 
teorie systémů velký vliv na uvažování o procesu navrhování. 
Alexander uváděl, že komplexní architektonický problém nelze 
vyřešit rozdělením na podproblémy a souhrn řešení jednotli-
vých podproblémů nevede k celkovému návrhu. Alternativou 
je abstrakce celkového problému ve všech jeho souvislostech. 
I když pojetí architektury jako systému existovalo před vznikem 

výpočetních strojů, teprve s možnostmi, které přinesla digitaliza-
ce, se rozšířilo pojetí otevřených dynamických systémů. 

Dle současných tendencí architektonických vzdělávacích 
institucí jsou akademické platformy nejen místem předávání 
pro profesi potřebných znalostí a know-how, ale i jedinečným 
prostředím pro výzkum a inovaci. Nové technologie navrhování 
a výroby proměňují podobu disciplíny a vyžadují větší roli pro 
experiment, testování, prototypizaci a vývoj. V rámci vzděláva-
cích institucí vznikají platformy zaměřené na výzkum možností 
výpočetního navrhování a nových technologií ve spolupráci s 
příbuznými obory. Charakteristická je pro takové platformy úzká 
spolupráce s jinými vědeckými disciplínami a technologickým 
výzkumem. 

Toto číslo A&U prezentuje široké spektrum projektů, které 
se nejen zaměřují na použití výpočetních nástrojů, ale které by 
bez použití výpočetních nástrojů nemohly vzniknout nebo by 
přinejmenším vypadaly zcela odlišně. Tyto projekty jsou vý-
sledkem výzkumu (nejen) evropských akademických platforem 
a mapují současnou scénu výpočetního navrhování, popisují 
jeho metody a spekulují o jeho potenciálu.

The development of information technologies and the digitalisation of architectonic tools have rad-
ically changed both architectural practice and architectural research. Currently, it is difficult even to 
cite an area of human activity where computer technology lacks a significant role, and architectural 
design is hardly an exception. Computers shape all stages of architectural creation, from design 
through optimization up to production. The development of computer technologies in architectural 
design is manifested in two main tendencies, these being the digitalisation of the design tools and 
the digitalisation of the design processes. Yet these tendencies are connected, so much so that they 
can only be observed in their mutual relations. And, as in many other fields, a change is underway 
in architecture’s approach: there is discussion about open systems, soft systems, generative pro-
cesses and bottom-up methods. The transition from reductionism to a view of the world as an open 
dynamic system has changed architectural thinking. 

Though computational tools have been in use in architectural practice for almost half a cen-
tury and have formed an essential component of most architectural studios during the past two 
decades, the absence of a clear and coherent theory of digital architecture complicates our view of 
its various branches and any clear definition of its concepts. Concepts such as parametric design-
ing, generative design, or computational design have a distinct lack of clarity in their relations and 
hierarchies. 

In the professional literature, there exists a difference between “computational design” and 
“computerised design”, or conversely even “computer-aided design”. The first idea is understood as 
the process through which specific problems are first conceived as abstract data and their mutual 
relations are depicted in the form of logical and mathematical formulae. A concrete architectural 
problem is replaced by an abstract model, and various solutions are simulated and evaluated. As 
such, it primarily concerns the digitalisation of the design process itself. The second concept is 
used in the case of using digital tools that make use of the calculating power of information tech-
nology to compile and organise information already known. Yet these two forms are not opposites, 
but indeed complementary phenomena. 

For a better understanding of the mutual relation between digital processes and digital tools, 
it is necessary to state their context within the wider scheme of architectural practice, theory and 
technology. The first graphic systems for computational design appeared in the 1960s. Originally, 
their ambition was to imitate earlier programs used for structural calculations and use them for 
addressing more purely design-oriented problems. One example from structural engineering is 
the idea of form-finding, i.e. the process of seeking the optimal form through finding the balance 
between all of the forces in action. And yet, it very soon became clear that optimisation as the 
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main goal could not be achieved, considering the quantity and the complexity of requirements, 
intentions and limitations encountered in the architectonic design. Automated design then became 
the term used to describe a holistic vision of computers capable of independently grasping and 
resolving the problems of architecture as a whole. This research program, one of whose initiators 
was the MIT professor Nicholas Negroponte, posed the question of the full extent that a computer 
could copy the behaviour of a human designer in solving architectural problems. The develop-
ment of cybernetics, systems theory and machine learning led to the idea of a computer not as 
the replacement of the human, but as an addition or extension. This definition of the role of the 
computer corresponded with the contemporary writings of Marshall McLuhan on the role of media 
and the wider concept of the relationship between humans and machines. Architecture, thus, was 
not merely the physical object, but was re-formulated as the complex interaction between material 
characteristics, social and economic relations, and the formation of spaces, forms and structures. 
The first graphic design programs, such as Sketchpad by Ivan Sutherland or Lokat (developed at 
the Harvard School of Design), were based on these assumptions. Computational design was tested 
on limited problems that would have been hard to address in traditional methods. Later, with 
computer programs beginning to target a wider spectrum of architects, the priority became the 
standardisation of approaches and methods, which in the worst case led to the idea of the program 
as a digital pen, and in the optimal one to the creation of digital databanks (Building Information 
Management). Where computerised design started with a specific problem and ended with a build-
ing, computational design started with abstract qualities and generative rules, ending in the form 
of a dynamic system. The development of computing methods in design led to a change in how 
architects thought about architectural problems: no longer in the quantification of data, but instead 
in the conception of architectonic form as system. According to Christopher Alexander, every 
aspect of form, whether solitary or as part of a pattern, can be conceived as a structure from several 
components. Each object is a hierarchy of components: the larger define the distribution pattern of 
the smaller, while even the smaller ones, however much they appear solitary, are in fact themselves 
a pattern from still smaller parts. 

Conceiving of architectonic phenomena as open, dynamic systems led to a similar change of 
concepts as in other, primarily natural-science disciplines. A general theory of systems emerged in 
the 1950s in the work of Ludwig von Bertalanffy. While the classic reductionist principle of modern 
science had come up against its limits even earlier, with new findings in physics at the turn of 
the 19th and 20th centuries, it was primarily the development of biology and the study of living 
organisms that revealed the necessity of thinking systematically. Bertalanffy held that deductive 
methods and focusing on isolated cases was wrong for biology, since no living organism exists in 
isolation from its environment and can be described only as a complex system of relationships and 
interactions. The general systems theory was formulated as a universal scientific discipline describ-
ing the methods for the study of organised wholes. Applied to architecture, above all in the wok of 
Christopher Alexander, systems theory had a major impact on how the design process was viewed. 
Alexander stated that a complex architectonic problem cannot be solved through its division into 
sub-problems, and the summary of solutions to sub-problems could never lead to a full design. The 
alternative was the abstraction of the entire problem in all its correlations. Though the idea of ar-
chitecture as a system had existed long before the creation of computing technologies, it was only 
the possibilities given by digitalisation that expanded the concept of open dynamic systems.  
Judging from current tendencies in architectural education, academic institutions are not merely 
platforms for transmitting the necessary knowledge and know-how for professional work, but also 
a unique environment for research and innovation. New technologies of designing and manufactur-
ing are transforming the shape of the discipline, and require a greater role for experiment, testing, 
prototype creation and development. Inside the educational institutions, there emerge platforms 
focusing on investigating the possibilities of computational design and new technologies, in coop-
eration with related academic fields. Most notable in these platforms is the close cooperation with 
other branches of science or technical research. 

The latest issue of A&U presents a wide range of projects that not only examine the use of 
information technologies, but which could not even appear without their use, or at the very least 
would have assumed a quite different form. The results of research in the academy, in Europe and 
beyond, these projects map out the current scene in computational design, detail its methods and 
speculate on its potential. 
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