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Projekt Learning by Doing na FA ČVUT 
The Project “Learning by Doing” at FA CTU
hana Seho, Šárka malošíková

Digital technologies have become an integral and unquestionable 
part of the architectural profession. Their roots in architecture 
date back to the 1960s. Over time, two fields have developed in 
particular: computer graphics and computer-aided drawing,1 both 
of which play an important role in the process of preparing stu-
dents for their future profession. Immediately upon entering their 
studies at FA CTU, students start to learn and use software that 
will help them with design and with their own final presentation.

In the course of their studies, though, most students do not 
have the opportunity to explore other uses of digital technologies 
in greater depth, for example to optimize design or the search for 
form. Two experimental studios at the FA use the concept of par-
ametric design for their projects, but only a relatively small group 
of students find that their interests coincide with this trend. Oth-
er studios use classical methods and rely on digital technologies 
for their basic use in generating standard studio projects.

Parallel to regular studio work and as part of our applied 
research, or research by design, we also use a method which is 
commonly known as “design-build,” but in our use “learning by 
doing.” We are especially interested in the previously untried 
processes by which we test steps which follow from the original 
design idea. In the course of the building process, we look for 
continuities and consequences of digital design and technolo-
gies applied to production. The students learn to work with CAD 
programs at the beginning of their studies; in learning-by-doing 
projects they are led to apply digital technologies to their design, 
to the organization of the project and to the evaluation of the 
design with respect to desired parameters. For the first time, 
the students also learn about digitally controlled production 
processes and machines such as CNC, plasma, water jet or laser 
cutting. All these production methods have their own rules and 
limits which influence the design process, demand response 
or lead students to search for different tools with which the 
author’s idea could be materialized.

Design-build projects vary significantly, depending on the 
time schedule, finances, assignment, durability of the object, 
form of cooperation with external participants, number of 
students and their level of knowledge. As part of the curriculum, 
these projects are a challenging endeavor, placing high demands 
on organization, budget, facilities and technical equipment, 
including CNC machines. Additionally, the group dynamics 
determining the atmosphere in the team is another important 
factor, and it changes with every new group of students.

The use of digital technologies is for us but one part of the 
entire process and is typically determined by the requirements 
of the given project. A similar approach is taken by one of the 
best-known design-build studios, the Rural Studio in Alabama:

“We encourage the students to use a mix of media and 
to understand the computer as one of many possible tools. 

Sometimes it is the most appropriate tool, but not always. We 
also encourage students to lead the computer, rather than let-
ting the computer lead their choices.”4

 Another example is found in the works of the Colorado 
Building Workshop at University of Colorado-Denver, which 
place emphasis on material and the economic use of material. 
In their project of microcabins for the Colorado Outward Bound 
School in 2015, the students had to learn parametric design.5 The 
software allowed them take all requirements for the construc-
tion into account, providing them not only with better control 
of changes but also more efficient communication with the sup-
pliers. However, this was not the only possible way of designing 
and building, as the director Rick Sommerfeld says in his article 
in The Design-Build Studio:

“The question was never, ‘What tool can we use?’ but 
rather, ‘What tool should be used for the task at hand?hand?’ ”6

Some design-build projects indeed use modern technologies 
as the main source of innovation in architectural design and 
production. One of them is the Design+Make program for Mas-
ter’s students at AA in London. Here too the focus is on material, 
namely wood in its natural form. Making use of such tools as 
3D scan, generative design or robotics,7 their first and foremost 
emphasis is nevertheless on building by design-through-making 
principles. The founders of the program say that their goal is 
to “enable traditional making techniques to be re-invented as 
innovative and appropriate processes for architecture.”8

The assignments for our one-semester projects allow the 
students to proceed through the simulated process from design-
ing to building a 1:1 prototype. The first project of this kind, called 
“Stairs” and took place at the Department of Design II in the winter 
term of 2015/2016. Two years later, it was followed by the project 
“Bridges for the Krkonoše Mountains”. The present text describes 
these two projects, which differed from each other not just in the 
assignment but also in the approach taken, extent, course of events 
and consequences. What we learned from the first project had a 
definite impact on the preparation and setup of the second one. Our 
approach is similar to that of the two design-build studios men-
tioned above, in that the use of software is not our primary goal but 
one of the ways by which we reach our goal. 

For us, the use of digital technologies in design is in design 
is for us a search for balance between the use and development 
of human cognitive functions and the requirements of today’s 
digitalized world. As Farshid Moussavi says in her article in 
Architectural Review, “parametric software is no substitute for 
parametric thinking”9, since the latter includes other parameters 
besides those related to form. Moussavi calls for a return to ex-
ternal factors such as climate or material. Design-build projects 
are a way of nourishing this kind of parametric thinking in an 
academic environment.
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Výuka architektury a výpočetní technologie
Výpočetní technologie se staly integrální a samozřejmou součástí profese architekta. Snaha o jejich 
uplatnění, jejíž kořeny sahají až do šedesátých let 20. století, postupně vedla k rozvoji dvou oblastí, 
a to počítačové grafiky a počítačem podporovaného projektování.1 Obě tyto oblasti hrají důležitou 
roli v procesu přípravy studentů architektury. Hned od začátku studia na Fakultě architektury 
ČVUT v Praze se studenti seznamují se softwarem, který jim pomáhá jak ve fázi návrhu, tak s fi-
nální prezentací. Studenti se v těchto praktických dovednostech zdokonalují během celého studia. 
Jedná se ale spíše o digitální verzi analogového navrhování. 

S dalšími možnostmi využití digitálních technologií například jako nástroje k hledání optima-
lizace návrhu či přímo formy se většina studentů během svého studia nemá možnost do hloubky 
seznámit. Parametrickému navrhování, s jehož pomocí studenti vytvářejí své projekty, se na fakultě 
věnují pouze dva experimentální ateliéry. Jde však jen o malou část studentů, jejichž zájem je tímto 
směrem namířen. Ostatní ateliéry postupují klasickou metodou a využívají výpočetní technologie 
v jejich nejzákladnějším užití, tedy pro generování standardních ateliérových projektů. 

Jedním z důvodů může být i jistá skepse některých pedagogů fakulty, která se projevila napří-
klad během pedagogické konference organizované fakultou v letním semestru 2017,2 kde mezi všemi 
vyučovanými předměty největší kritiku sklidila výuka BIM programů. I když může být část výtek 
oprávněná,3 nepřijetí moderních technologií brání vytvoření uvědomělého kritického náhledu a pře-
devším rozvoji těch jejich aspektů, jež jsou pro architekty přínosné a vedou například k optimalizaci 
či časové úspoře při hledání alternativních řešení ve vztahu k následné výrobě a výstavbě.

Výuka Learning by Doing
Ústředním tématem Ústavu navrhování II Fakulty architektury ČVUT v Praze je udržitelnost 
stavění. Toto téma je nahlíženo z různých pohledů na architekturu – jako výtvarný obor, ale také 
v neoddělitelném vztahu k navazujícím technickým profesím. V rámci aplikovaného výzkumu 
research by design se paralelně věnujeme v rámci ateliérové výuky metodě, která je obecně ve světě 
nazývána design-build. Používáme pro ni označení Learning by Doing. V popředí našeho zájmu 
stojí nezaběhané postupy, při nichž ověřujeme další kroky navazující na ideový návrh. Během pro-
cesu zrodu stavby hledáme návaznosti a konsekvence digitálních návrhů a výpočetních technologií 
aplikovaných ve výrobě. Po zvládnutí zobrazovacích počítačových programů v počátcích studia 
jsou studenti v průběhu Learning by Doing vedeni k aplikaci výpočetních technologií do návrhu 
a souběžně také do organizace projektu i do zpětné analýzy návrhu z hlediska žádaných parametrů. 
Nové je pro studenty seznámení se s digitálně řízenými výrobními procesy a zařízeními, jako jsou 
například CNC frézy, opracování materiálů pomocí plazmy či vodního paprsku nebo řezání laserem. 
Všechny tyto způsoby výroby mají svá pravidla a limity, které ovlivňují postup realizace konkrétní-
ho návrhu, vynucují si zpětnou vazbu do projektu či hledání jiného nástroje, který by byl schopen 
naplnit ve fyzickém výstupu ideu autora návrhu. V průběhu prací mají studenti také možnost 
setkat se se způsobem převádění architektonických výkresů včetně detailů do příslušného softwaru, 
ovládajícího např. CNC frézy. Samozřejmě je péče věnována i závěrečné prezentaci projektů formou 
výstavy, videa, publikace a jiné mediální podpory, což je oblast, kde se jedná o použití digitálních 
postupů ve formě již zcela rozšířené a běžné.

Podoba design-build projektů je velmi různorodá. Do výuky mohou být implementovány jako 
povinné nebo volitelné předměty či jako letní workshopy pro mezinárodní studenty. Liší se také 
podle časového harmonogramu, financování, zvoleného zadání, životnosti objektu, formy spolu-
práce s externími účastníky, počtu studentů a úrovně jejich znalostí. Podstatou je ale seznámit 
studenty do hloubky a v co nejúplnějším spektru s celým procesem zrodu stavby. Z hlediska výuky 
jsou tyto projekty velmi náročným počinem, kladoucím vysoké požadavky na organizaci, rozpočet, 
zázemí fakulty, vybavení jejích dílen včetně počítačem řízených strojů. Určujícím faktorem je i sku-
pinová dynamika, která udává atmosféru týmu a mění se s každou novou skupinou studentů.

Zahrnutí výpočetních technologií je jen jednou ze součástí celého procesu a jejich užití 
většinou vychází z potřeb daného projektu. Tento postoj dokládá přístup snad nejznámějšího de-
sign-build ateliéru, alabamského Rural Studia:

„Podporujeme studenty v používání různých médií a chceme, aby chápali počítač jako jeden 
z mnoha nástrojů. Někdy je to ten nejvhodnější, ale ne vždy. Dodáváme studentům také odvahu 
k tomu, aby počítač vedli, ne aby jej nechali vést jejich výběr.“4
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Dalším příkladem mohou být práce Colorado Building Workshopu z Coloradské univerzity 
v Denveru. Jedním z hlavních témat jejich výuky je materiál, respektive šetrné nakládání s ním. 
V projektu chatek pro zážitkovou školu z roku 2015 se museli studenti naučit parametrickému 
navrhování.5 Místo, na kterém měly chatky stát, bylo totiž velmi svažité a každá úprava návrhu vy-
volávala změny v nosné konstrukci tvořené mnoha různými ocelovými profily a velkým množstvím 
ztužujících prvků. Díky softwaru, který uměl zohlednit všechny požadavky návrhu konstrukce, měli 
studenti nejen větší dohled nad změnami, ale dokázali lépe komunikovat s výrobcem. Ani v případě 
tohoto ateliéru se nejedná o jediný možný postup během návrhu a realizace. Jak ve svém článku 
v monografii The Design-Build Studio píše vedoucí ateliéru Rick Sommerfeld: 

„Otázkou nikdy nebylo ‚Jaký nástroj můžeme použít‘, ale spíše ‚Jaký nástroj by měl být použit 
pro úkol, který před námi leží‘.“6

Mezi design-build projekty ale můžeme nalézt i takové, které s moderními technologiemi 
pracují jako s hlavním zdrojem inovací v architektonickém návrhu i při výrobě. Mezi takové patří 
magisterský program Design+Make na londýnské AA. V popředí jeho zájmu stojí opět materiál, 
tentokrát dřevo v jeho přirozeně rostlé podobě. I přes užívání takových nástrojů, jako jsou 3D sken, 
generativní navrhování či robotika,7 v popředí stále zůstává přímá zkušenost s realizací skrze prin-
cip design through making. Cílem zakladatelů tohoto programu je „znovu vynalézt tradiční způsoby 
vytváření (making) jako inovativní a odpovídající procesy pro architekturu.”8

Semestrální zadání projektů jsme připravili tak, aby studenti prošli simulovaným procesem 
od návrhu po realizaci prototypu architektonického díla v měřítku 1 : 1 – často ve světě nazývaného 
mock-up. První projekt tohoto typu, nazvaný Schody, proběhl na Ústavu navrhování II v zimním 
semestru 2015/2016. O dva roky později na něj navázal projekt Lávky do Krkonoš. Text popisuje 
tyto dva příklady, které se vzájemně lišily nejen zadáním, ale hlavně pojetím, rozsahem, průběhem, 
konsekvencemi. Poučení z prvního projektu se odrazilo v přípravě a nastavení následujícího. Náš 
přístup je blízký prvním dvěma výše uvedeným příkladům. Zapojení softwaru do návrhu není 
prvořadým předmětem zájmu, ale jednou z cest, jak dosáhnout vytyčeného cíle. 

PROJEKT 1 – Dřevěná schodiště – říjen – listopad 2015 
Cíle
Cílem našeho snažení v uskutečňovaných projektech je mj. naučit studenty vkládat do svých 
návrhů a projektů kromě samozřejmých technických a racionálních idejí i to, co bude působit na 
smysly a emoce. Vždyť architektura je stavba, která nezaměstnává jen rozum. Je to stavba, která 
kromě toho, že musí sloužit a fungovat, musí být i krásná. A k tomu se nelze dopracovat jinak než 
absolvováním celého procesu od pochopení genia loci přes ideu – koncept, projekt, realizaci „vlast-
níma rukama” – až po užívání. Jde nám v první řadě o to, abychom nabídli studentům příležitost 
vyzkoušet si, co znamená vlastní nápad dotáhnout až do konce nebo se umět nadchnout pro ideu 
někoho jiného, je-li shledána jako lepší, najít si v týmu sobě nejbližší roli, ve které je možné indivi-
duální vlohy co nejlépe využít ve prospěch konečného díla. Úkolem vedoucího je předat studentům 
touhu po smysluplném výsledku, neboť v tom spočívá naděje. Zároveň je nutné ukázat (na základě 
vlastních zkušeností z architektonické praxe) studentům možnosti jednotlivých nástrojů včetně 
digitálních technologií, s jejichž pomocí se dopracují co nejrychleji a nejefektivněji k danému reál-
nému prototypu zvoleného návrhu.

Na podzim 2015 jsme pro všechny ateliéry Ústavu navrhování II připravili měsíční workshop, 
jehož tématem byly schody jako dílčí, ale velmi významný prvek většiny běžných staveb. Nastavili 
jsme zadání a pravidla tak, aby kromě jasného hmatatelného výsledku došlo i k vytvoření a stmele-
ní tvůrčího týmu v našich ateliérech. Projekt, který zatím není pevně zakotven ve studijním plánu 
Fakulty architektury ČVUT, byl jen předehrou ke standardnímu semestrálnímu projektu, který na 
konci studenti museli také odevzdat. Přestože digitální technologie dovedou síly a možnosti jednot-
livce násobit, je týmová práce stále intenzivněji chápána jako nejefektivnější cesta k cíli. Každému 
členu týmu byla přidělena role, která mu byla přirozeně blízká, tak, aby bylo dosaženo úspěchu. 
Z důvodu krátkého času, který jsme stanovili pro workshop Schody v rámci výuky v jednom 
semestru, jsme museli jako vedoucí týmů některé body rozhodovacího procesu předem definovat. 
Tím jsme studenty ochudili o část kroků, které musí v reálném procesu architekt absolvovat sám. 
Na počátku to znamenalo v první řadě stanovit jako zadání jen dílčí architektonický prvek – schody. 
Větší stavba by nebyla reálná se skupinou, která měla i polovinu členů teprve ve třetím semestru. 



214 vedecká štúdia scienTiFic sTudy

Schodiště bylo přesně definováno svojí výškou, kterou muselo překonat. Ta vycházela z výšky, která 
umožnila vytvořit schodiště bez podesty a přitom se blížila reálné výšce schodiště v bytě. Výška 
schodiště byla odvozena z výšky malého přepravního kontejneru. Ten byl pro instalaci schodišť na 
závěr umístěn na nádvoří před fakultou, byla na něm vytvořena pochozí paluba z OSB desek a pros-
tor uvnitř kontejneru byl využit jako výstavní prostor pro představení modelů všech nerealizova-
ných návrhů. Dalším bodem zadání byl materiál pro konstrukci schodiště. Určili jsme velkoplošné 
CLT desky dostupného rozměru 6 × 2,5 m a tloušťky 4 cm a jejich množství. Každá skupina měla 
k dispozici dvě takovéto desky. Pro doplňkové konstrukce, hlavně pro instalaci všech pěti schodišť 
na menší přepravní kontejner, jsme určili standardní formát OSB desek a finanční limit 1 000 Kč na 
individuální doplňky. Rozpočet musel být dodržen.

Postup
V úvodu jsme se studenty provedli analýzu problematiky a zopakovali si informace a předpisy, kte-
ré studenti získali v předcházejících teoretických předmětech. Společnou přednášku pro všech pět 
skupin studentů připravili asistenti. Následovala individuální práce v jednotlivých ateliérech, kdy 
každý student v ateliéru navrhl vlastní schodiště na předem danou výšku 2,8 m. Návrh byl prezento-
ván fyzickým modelem v měřítku 1 : 20 z libovolného materiálu, většinou z kartonu nebo drobných 
dřevěných prvků. Mimo ručně vytvořených pracovních maket studenti používali pro výrobu svých 
modelů též technologie lasercutteru nebo 3D tiskárny. Modely byly nakonec prezentovány na 
závěrečné výstavě.

Ze všech návrhů byl v každém ateliéru vybrán jeden. Postup při výběru „vítězného“ návrhu 
byl ponechán na vedení ateliéru. Každý z ateliérů měl vlastní metodu výběru podle vlastních 
nastavených cílů. V každém případě se osvědčila metoda participace všech studentů na výběru 
nejlepšího návrhu. Byla tak minimalizována možnost vnitřních pnutí v týmu a podpořeny osobní 
angažovanost či dílčí zodpovědnost za výsledek. Pro vybraný návrh část studentů z každé skupiny 
vypracovala prováděcí dokumentaci a projekt byl společně rozpracován do výrobních detailů. Na 
projektovou dokumentaci dohlížel také externí statik, který měl zásadní úlohu v této části procesu. 
Zde se studenti kromě zásadního poznání nutnosti rovnocenné spolupráce architekta se statikem 
mohli seznámit s vlastnostmi moderního velkoplošného materiálu na bázi dřeva i s progresivním 
spojovacím materiálem (dvouzávitovými vruty).

Nejdůležitějším a nevyzkoušeným krokem bylo pro studenty rozpracování návrhů do dí-
lenských výkresů, nářezových plánů, návrhy detailů, způsobu spojování prvků, kotvení apod. 
Jednotlivé díly každého schodiště byly zpracovávány externě ve výrobě na velkoplošné CNC fréze. 
Tato moderní technologie, se kterou se většina studentů setkala poprvé, umožnila v krátkém 
čase připravit naprosto přesné díly přichystané k montáži. Pro takový způsob výroby musely být 
podklady přesné a bezchybné. Rozhodnutí o profesionální přípravě dílů sice značně omezilo ma-
nuální angažovanost studentů v procesu realizace, ale omezený čas si takové řešení vynutil a bez 
předem vyrobených částí by návrhy ve své podobě nebyly možné. Studenti měli naopak možnost 
seznámit se s výrobou přesných dřevěných prvků a se způsobem zadávání a programem pro řízení 
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takovýchto dřevoobráběcích strojů. Zdržením a také zdražením v této fázi byla neznalost potřebné-
ho softwaru – cadworku, do kterého musely být poměrně pracně studentské cadové výkresy pře-
váděny. Příprava digitálních podkladů pro výrobu byla pro studenty novou zkušeností, již se však 
podařilo přenést jen na část studentů, kteří se aktivně projektovou dokumentací zabývali. 

Samotnou montáž prováděli studenti na nádvoří fakulty. Jednotlivé ateliérové týmy byly 
poměrně početné – asi 25 studentů –, proto byly jednotlivé potřebné úkony rozděleny rovnoměrně 
mezi jednotlivce. Ta část studentů, která přímo nepracovala na projektové dokumentaci vybraného 
návrhu a na modelu v měřítku 1 : 10, se věnovala přípravě finální doprovodné výstavy umístěné 
uvnitř kontejneru. Část studentů připravovala publikaci o průběhu a výsledku workshopu, část 
pořizovala obrazovou dokumentaci procesu včetně videa. Při závěrečné výstavě byla na nádvoří 
školy promítána videa dokumentující proces přípravy, výroby a montáže jednotlivých schodišť. 
Bylo také potřeba zajistit komfort pro celý tým, hlavně jídlo a pití – i to byla jedna z rolí. Toto bylo 
důležité pro udržení soudržnosti týmu. 

SCHODY PřED FA 
"STAIRS" IN FRONT OF FA CTU 

Foto Photo: martin Čeněk
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Hodnocení
Výsledek byl víc než úspěšný. Na kontejner stojící na vstupním nádvoří školy vedlo pět originálních 
schodišť. Dvě byla točitá, z toho jedno se stupni vykonzolovanými z vřetene, druhé na principu 
spirálovitého nosníku tvořeného segmentovým zábradlím. Tři schodiště byla přímá, každé z nich 
používalo jiný konstrukční princip. Díky umístění celého souboru na čestném místě před fakultou 
mohl být úspěch studentů prezentován širokému publiku. Takového výsledku v tak krátkém čase 
bylo možné dosáhnout jen díky využití digitálních technologií ve všech fázích procesu: v návrhu, 
výrobě modelů, přípravě výrobní dokumentace, výrobě částí schodišť, zobrazování průběhu a vý-
sledku, prezentaci v čase i následné propagaci díla.

Po ukončení výstavy a demontáži došlo ke zpětné vazbě od studentů, která obsahovala více 
celkové vnímání našeho experimentu než konstruktivní kritiku. K té nedošlo ani ve větší míře ze 
strany pedagogů. Z dílčích výsledků exploatace workshopu však vzniklo poučení pro další zadání 
příštího projektu. Bylo následující – najít zadání, které bude mít reálného klienta a uživatele, bude 
mít skutečné využití. Je potřeba získat víc financí pro větší projekt, zadat úlohu na celý semestr 
a jen pro studenty, kteří si tento projekt vyberou jako ateliérové zadání. Při takovém nastavení se dá 
očekávat akčnější kolektiv a větší odborný přínos pro jednotlivé studenty (za cenu menšího počtu). 
Cíl vytvořit dobrý ateliérový kolektiv, který se navíc na konci semestru rozpadne, není dostačující. 
V projektu Schody se zapojili všichni studenti vertikálního ateliéru a kromě tohoto zadání museli 
zvládnout i standardní semestrální projekt podle studijního plánu, což byly limity, které projektu 
nesvědčily.

Tato kritéria, chybějící v prvním design-build projektu, se nám podařilo zajistit ve druhém, 
který startoval se začátkem zimního semestru 2017. Opět v pěti ateliérech našeho ústavu byl stu-
dentům nabídnut projekt Lávky přes krkonošské potoky.  

LÁVKY 
"bRIDgES"

Foto Photo:  Lubomír kotek

LÁVKY, VERNISÁŽ 
"bRIDgES", EXhIbITION OPENINg

Foto Photo: FA ČVUT Veronika
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PROJEKT 2 Lávky do Krkonoš – říjen 2017 – leden 2018 
Cíle
I zde bylo cílem naučit studenta porozumět řemeslným postupům. Kromě toho jej ale především 
dovést k poznání osobní odpovědnosti za každé jednotlivé rozhodnutí, za každou pověstnou „čáru 
tužkou“ či kliknutí myší – na cestě od ideje až po hotový objekt. A také k poznání, že k dobrému 
výsledku vede týmová součinnost s nenahraditelnou účastí dobrých inženýrů i řemeslníků. V pro-
fesi architekta jde totiž především o zhmotnění myšlenky a konceptu založeného na respektu ke 
klientovi a k místu a vycházejícího ze zvolené konstrukce a materiálu. 

Postup
V našem případě to znamenalo připravit pro ateliérové zadání semestrálního projektu konkrétní 
stavbu, kterou by studenti navrhli, vyprojektovali a sami zrealizovali její prototyp 1 : 1. Součástí prá-
ce na projektu byly také průzkum a hledání ducha určeného místa, volba konstrukčního principu 
a materiálu (na rozdíl od schodů), sestavení rozpočtu a zhodnocení efektivnosti návrhu, postupu 
montáže i demontáže. Studenti měli za úkol vyhledat a spolupracovat se subdodavateli a nakonec 
řešit způsob transportu vlastnoručně postaveného prototypu na konkrétní místo, pro které byla 
jejich stavba navržena. Tématem se staly lávky do Krkonoš, které by se měly skutečně postavit, aby 
obohatily vybrané místo a staly se orientačním bodem v krajině, její ozdobou. 

Průběh semestru byl předem promyšlen a zakotven v časovém plánu. Pravidelné porady vedou-
cích ateliérů se staly kontrolním nástrojem pro koordinaci jednotlivých kroků procesu. Během 
semestru byly naplánovány schůzky a konzultace s externími specialisty i doplňkové přednášky 
zabývající se dílčími problematikami, napomáhající studentům v jejich návrhu. Pro práci studentů 
byl navržen podobný postup jako v prvním projektu. Nejdříve však studenti provedli rekognoskaci 
terénu včetně vlastního zaměření stávajících lávek, které měly být nahrazeny novými. Každý ze stu-
dentů pak navrhoval vlastní lávku včetně materiálu konstrukce, ten tentokrát nebyl předem určen. 
Nakonec vedoucí jednotlivých ateliérů spolu se studenty vybrali „vítězné“ návrhy a na jejich rozpra-
cování pracovali všichni členové týmu společně. Skupiny v jednotlivých ateliérech byly tentokrát 
podstatně menší, na projektu lávek pracovalo po 5 – 8 studentech. Ve většině skupin šlo o studenty 
magisterského studia. Studenti měli během práce na projektu příležitost seznámit se s mnohými 
výrobními procesy, spojenými s různými navrženými materiály. I tentokrát se jednalo o zpracování 
složitějších detailů dřevěných prvků na CNC fréze, skružování rozměrově nestandardních ocelových 
plátů, plazmatické vypalování ocelových segmentů, sváření, práci se speciální ocelí Corten, při 
montáži pak o využití předpínacích táhel aj. Ve většině uvedených procesů šlo o technologie řízené 

AUTOřI
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digitálně. Ve spolupráci s profesionálními řemeslníky mohli studenti konzultovat i ekonomickou 
náročnost jednotlivých prvků a postupů. Vzhledem k tomu, že i při tomto projektu byl stanoven 
finanční limit pro jednotlivé lávky, byl na tuto fázi kladen velký důraz.

V průběhu práce na projektu docházelo i k neočekávaným situacím. Například jeden tým se 
dostal do situace, kdy bylo nutné po nacenění návrhu ocelovokamenné klenuté lávky, rozpracované 
až do fáze výrobní dokumentace, projekt opustit. Nosná ocelová konstrukce sestávající ze segmentů 
tvořících jednotlivé boxy následně plněné kamenivem byla příliš náročná na výrobu i montáž, 
a tím dražší, než byl stanovený limit. Přijetí a zvnitřnění jiného návrhu a pokračování na projektu 
kolegy z týmu bylo také novou zkušeností, kterou při běžném ateliérovém „provozu“ nelze získat. 

Přínosem byla také iniciativa dalšího týmu, který využil pro realizaci svého návrhu možností 
dílen Fakulty strojní ČVUT v Praze, kdy zde studenti absolvovali v rámci realizace své ocelové lávky 
svářečský kurz. 

Do procesu byli zapojeni také doktorandi, angažující se v nejrůznějších rolích od organizace 
doprovodných přednášek domácích i zahraničních odborníků přes zajištění staveniště, organizaci 
a dohled nad výstavou dokumentující výsledek až po soustředěnou přípravu závěrečné publikace. 

Ateliérovou práci pěti týmů doprovázela řada podpůrných akcí. Nejúspěšnější byla přednáška 
prof. Bauma z univerzity v Cáchách o jeho vlastních, originálních lávkách a mostech, která naplni-
la největší fakultní posluchárnu. Nezastupitelnou roli měla také spolupráce se statiky, kteří svým 
osobním profesním vkladem zajistili realizovatelnost a reálnou použitelnost jednotlivých lávek. 
Poučení ze zkušeností obou externích statiků mají pro studenty velkou hodnotu.

Hodnocení
V období trvání projektu vznikly i nepředvídané a povzbuzující vedlejší efekty. Při hledání trvalého 
využití lávek jsme se setkali s nebývalou vstřícností Správy KRNAP, bez jejího zájmu a pomoci by 
lávky nevznikly. Bez soudržnosti týmu pedagogů Ústavu navrhování II naší fakulty rovněž ne. 

Hodnota našeho projektu nespočívá pouze v tom, že studentský tým navrhne a postaví pod 
vedením pedagogů originální objekt, ale především v tom, že univerzita je schopna nabídnout na 
půdě fakulty architektury smysluplný program pro profesionální růst svých studentů.

LÁVKY, VÝSTAVA PROJEKTŮ 
A MOCK-UPŮ 
"bRIDgES", EXhIbITION OF 
PROJECTS AND mOCk-UPS

Foto Photo: FA ČVUT Veronika
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Závěr
Vnímáme-li jako svébytnou metodu výzkumu metodu research by design, pak projekty Learning 
by Doing jsou jednou z možností, jak studenty architektury, coby ryze aplikované disciplíny, 
k takovému způsobu zkoumání přiblížit. Návrhy a realizace dvou projektů na Fakultě architektury 
ČVUT v Praze přinesly spolupráci s dodavateli, kteří nás přiměli významněji přemýšlet o zapojení 
digitálních technologií do návrhů spojených se znalostí výrobních postupů. Samotné projekty byly 
navrhovány standardním způsobem, tedy od skici přes fyzický model, jehož výroba se většinou také 
neobešla bez digitálně řízených nástrojů 3D tiskárny nebo lasercutteru, až po 2D i 3D zobrazení 
v softwaru, s jehož znalostí studenti do ateliéru přišli. K otázce výroby a s ní spojeného softwaru 
jsme dospěli v případě prvního projektu schodů až ve fázi zadávání dodavateli. Důsledkem toho 
byla nízká optimalizace časové náročnosti, a tedy i ceny výroby dílů CNC frézou. Zde sehrála vý-
znamnou roli forma zadání, které bylo koncipováno jako krátký úvodní workshop, který nenabízel 
dostatek času například na výrobu prototypů některých spojů. Některé návrhy byly velmi komplex-
ní a až v průběhu procesu se vyjevily všechny důsledky některých rozhodnutí. Toto zdánlivé selhání 
bylo oním learning by doing, a to nejen pro studenty, ale i pro pedagogy.

První zkušenost nevedla ke snaze dopředu připravit studenty na výrobu na CNC fréze, učit je 
pracovat v daném programu či uvažovat v návrhu již s určitými limity stroje. Jistě bychom docílili 
větší efektivity, pokud by na využití CNC došlo, ale omezili bychom proces, při kterém se studenti 
dopracují ke svému vlastnímu způsobu navrhování. Odlišné nastavení zadání i průběhu projektu 
nabízelo více času, který dovoloval výběr libovolného dodavatele a technologie v závislosti na vy-
braném designu. Nebránili jsme se zapojení výpočetních technologií do návrhu, ale nebyly povinně 
vyžadovány a žádný student se takovou variantou nezabýval, byť některé návrhy tuto cestu nazna-
čovaly. Kromě standardního vypracování dokumentace tak zůstalo u využití digitálních technologií 
jako nástrojů ve fázi přerodu projektové dokumentace do hotových dílů. Fáze optimalizace návrhu 
v závislosti na statickém řešení se projevila pouze ve výpočtech externích statiků bez zpětné vazby 
do kreativní fáze práce na základním konceptu. Zde by vhodný software mohl do budoucna pomoci.

Zapojení výpočetních technologií do navrhování je pro nás hledáním rovnováhy mezi rozvo-
jem kognitivních funkcí a požadavky současného digitalizovaného světa. Jak uvádí Farshid Mous-
savi ve svém článku v Architectural Review, „parametrický software není náhradou za parametrické 
myšlení“,9 jež dovoluje zahrnout i jiné parametry než jen ty související s formou. Vyzývá k opětov-
nému návratu k vnějším faktorům, jako jsou klima či materiál. Design-build projekty jsou jedním 
ze způsobů, jak na akademické půdě toto parametrické myšlení rozvíjet.
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