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Inteligentní je více 
než chytrý

Tomáš Fassati

Téma „inteligentního designu a architektury“ dnes asi každý považuje za aktuální. Ne všichni ale vědí, 
že toto slovní spojení se již užívá ve dvou významově poměrně odlišných rovinách. Více je znám pří-
vlastek „inteligentní“ ve vztahu k systémům obsahujícím digitální technologii, která zajišťuje jejich 
 automatické či poloautomatické funkce. Vnímaví lidé však již odzvonili nekritickému obdivu takových 
zařízení. Zbavují totiž člověka užitečné mentální zátěže a jeho psychika pak ztrácí dobrou kondici, pří-
padně může i degenerovat. Proto je nyní aktuálnější užití slova „inteligentní“ pro produkty designu 
a  architektury, při jejichž projektování byly důsledně využity všechny typy lidské inteligence autorské-
ho týmu včetně nejvyšších, aby byly harmonicky uspokojeny potřeby lidského těla, společnosti i příro-
dy. Tedy aby člověk, společnost a prostředí nebyly z fungování produktů nemocní. 

Úvodem je ale dobré zmínit, že se v tomto textu budeme zabývat inteligencí jedinců, případně z nich 
složených malých tvůrčích kolektivů. Pojem inteligence (příp. metainteligence) lze ve volnější podobě 
aplikovat i na širší systémy, např. sociální. Dnes při elektronickém propojení (internet) nabývají zvlášt-
ní dynamiky a síly, kterou je třeba studovat, respektovat i ovlivňovat. Zajímavým způsobem se k tomu 
z hlediska architektury a urbanismu vyjadřuje např. Michael Speaks.1 I v  těchto širších systémech 
je smysluplné hodnotit jejich dílčí kvality, jimiž se zabývá následující text, sledovat faktory, které je 
ovlivňují a podporovat ty pozitivní.

     1         Michael Speaks: Design Intelligence,  

Hunch, č. 6/7, Berlage Institute, Rotterdam, 2003

Vymezení některých hranic komfortu  

v 60. letech 20. století teoretikem designu 

Henry Dreyfussem.
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představu o terénu jako pacienti s Alzenheimerovou chorobou. V městech plných aut, výtahů a kance-
lářských židlí jsme nuceni vyhledávat fit-centra, v digitální době i mentální fit-centra. Skutečně inteli-
gentní design a architektura by toto podivné zoufalství mohli odstraňovat opětným spojováním práce 
s přirozenou komplexní zátěží.

Komfort má zajímavý vztah k životnímu pocitu štěstí. Poměrně známé a v běžných médiích publiko-
vané jsou srovnávací průzkumy z různých zemí světa. Vyplývá z nich, že subjektivní pocit štěstí není 
závislý na pohodlí a bohatství. Tedy na povrchním komfortu. Pocit štěstí evidentně souvisí s jinými 
kvalitami. Jednak s vyvážeností jednotlivých typů inteligence člověka (které můžeme alespoň částečně 
ovlivňovat tréninkem), jednak se splněním podmínek skutečného komfortu, k nimž patří  dostatečná 
komplexní přirozená zátěž organismu a jeho kontakt s přírodním prostředím.

Problém virtuální reality

Zde je vhodné místo upozornit na jeden z ukázkových problémů inteligentních řešení, který souvisí 
s virtuální realitou a doložit její vliv na lidský organismus. Člověk je jediný tvor, který dokáže důsled-
ně manipulovat s představami, aby si jejich pomocí ověřil program své zamýšlené činnosti nebo ve 
vzpomínkách zkontroloval  již prožité. Manipulace s představami je přirozená, pokud je prováděna 
v nevelké míře. Jinak je známo, že i „snílkové“ předdigitální doby nešťastně naráželi na realitu a měli 
různé sociální i jiné těžkosti a z nich vyvozené zdravotní včetně psychických. Specifický typ technické 
audiovizuální komunikace může problém posílit. Virtuální realita je z hlediska lidského vnímání re-
lativní pojem, a proto je možné za ni považovat nejen dokonalé prostorové audiovizuální náhražky 
(zobrazení) skutečnosti, ale v podstatě i mnohá jednodušší sdělení, pokud se jimi vnímatel dokáže 
zaujmout natolik, že reálný svět kolem sebe přestane registrovat. 

Jeden typ takového sdělení představuje také tradiční psaný text. I ten může mít negativní vliv na 
vyváženou funkčnost naší psychiky, odvádí-li nás od vnímání reality převážnou část dne. Svým ko-
munikačním charakterem způsobí jednostrannou únavu a vede k neuspokojení dalších potřeb našeho 
vnímání. Psychologové ovšem už také zjistili, že dokonaleji a s menší únavou vnímáme (a pamatujeme 
si) text čtený z papíru, kdy obracíme listy přirozeným způsobem, než text z displeje. To vede např. ze 
strany lékařů k velmi oprávněnému zásadnímu odmítání náhrady papírových školních učebnic elek-
tronickými tablety. Těžký batoh s knihami proto představuje pro vyvíjející se dětský organismus roz-
hodně menší riziko, než nepřirozený svět zprostředkovávaný displejem a třeba ještě navíc  psychická 
závislost na něm.

Textové sdělení však oproti jednoduchému obrázkovému alespoň trénuje mozek komplikovanějším 
převodem zrakového a zvukového kódování řeči do myšlenek. Jednoduchá obrázková sdělení ale 
převážně jen kopírují skutečnost, rozvíjejí proto naši kognitivní schopnosti jen minimálně. Taková 
sdělení začínají ve veřejném prostoru převažovat pro svou primární přitažlivost, která je využívána 
v komerční sféře. Vizuální sdělení s náročněji kódovanými druhotnými obsahy se vyskytují pouze 
v nejkvalitnějších médiích a v galeriích, kam chodí jen malá část společnosti – elita. Proto se vyšší 
(čtenářská) gramotnost u dětí příliš nerozvíjí, u dospělých pak může klesat. Soudový rozvoj jednodu-
ché obrázkové komunikace přes své některé praktické přínosy tak způsobuje člověku spíše újmu. Mj. 
i proto, že s vizuálními zážitky změn prostředí, pohybu a zrakové účasti na různých aktivitách není 
spojen přirozený pohyb těla jako celku, ani jeho částí, chybí hmatové, tepelné a čichové vjemy, což 
opět narušuje souhru jednotlivých prvků našeho organismu. Pro pedagogiku, ale i andragogiku z toho 
vyplývá známé: Co člověk slyší, zapomene, co vidí, si zapamatuje, co si může osahat, to pochopí.

Funkční tréninkové a léčebné metody pracující s problematikou koncentrace přesvědčivě dávají naje-
vo, co je pro lidský organismus nejvíce harmonické: klidné soustředění na fyzickou činnost tvůrčího 
charakteru. Méně harmonická je slovní komunikace a nejméně pak vizuální, která nás snadno přenáší 
do umělé reality.

Odlišnost rychlosti vývoje technologií a lidské psychiky

Problémy, které vznikají v interakci lidského těla a nových technologií vyplývají mj. z toho, že technika 
se vyvíjí příliš rychle a dnes již neúnosně předběhla pomalý postupný vývoj lidského těla. Nejde o to, 
že se lidské tělo „nestačí“ přizpůsobovat, ono se v mnoha aspektech a v celkovém pojetí ani nemůže. 

Komfort povrchní a skutečný

Nemocný člověk i životní prostředí dnes představují poměrně frekventované pojmy.2 Často se už ale 
také setkáváme s označením „nemocná stavba“, „nemocný dům“. Existují samozřejmě i vyloženě ne-
mocné výrobky. Mnozí lidé dobře tuší, že v případě nemocných domů nejde o „nekomfortní“ příbytky 
venkovanů minulých staletí, ale spíše o produkty novodobé civilizace, provázené často moderními 
technologiemi podporujícími komfort, ovšem nikoliv skutečný, ale povrchní. Na tento důležitý rozdíl 
je třeba poukázat.

Komfort jsme si zvykli spojovat s pohodlím a luxusem. Takový přístup má přirozená historická vý-
chodiska. Ta jsou však v dnešní civilizaci již neaktuální. Skutečný komfort sleduje přirozené potřeby 
lidského těla, z jeho fyzické i psychické stránky. Takový komfort s pohodlím a luxusem nemusí vůbec 
souviset, spíše naopak. Komfort je základním pojmem ergonomie, která se zabývá naprosto všemi 
vlastnostmi produktů a prostředí působících na člověka. U jednotlivých faktorů interakce lidského 
těla a okolí mohou být číselně či slovně určovány jejich optimální hodnoty. Realističtější je však pro 
odlišnost různých typů lidských organismů určovat nikoli optimum, ale rozpětí pásma komfortu od 
jedné hranice ke druhé. Zatímco u fyzikálních jevů, jako je teplota, vlhkost, radioaktivní záření apod. 
jde o jednoduché výpočty, u čistě psychicky vyhodnocovaných jevů, jako např. vizuální nebo audi-
tivní smog, je to složitější. Nejen horní, ale také dolní hranici má i optimální denní množství pohybu 
a celkově vydané energie, fyzické a psychické zátěže. To jsou příkladné jevy, které od sebe zásadně 
odlišují komfort povrchní a skutečný. Jak známo, příliš pohodlí provázející povrchní komfort škodí, 
jak fyzické, tak psychické stránce organismu 3. Soudobá civilizace je typická přehnaným pohodlím 
v rovinách, kde je pro člověka přínosná zátěž (např. omezení chůze) a naopak přehnaným zatížením 
v nepřirozených rovinách (např. dlouhodobé soustředění na umělý softwarový prostor prezentovaný 
displejem počítače).

Jednotlivé podmínky skutečného komfortu jsou dány potřebami lidského těla, které byly velmi dlou-
hodobě a tedy pozvolně vymezovány prostředím i aktivitami lidského druhu a nejsou rychle měni-
telné. Často např. slyšíme o tom, že mechanismus lidské reakce na ohrožení byl formován v dobách, 
kdy byl aktuální jen boj nebo útěk a jak dnes trpíme, když musíme reagovat jinak. Takových situací 
je celá řada a je nezbytné je respektovat. K závažným potřebám lidského těla patří také dostateč-
ný kontakt s  venkovním prostředím, přírodními materiály i tradičními formami fyzické manipu-
lace a komunikace. Neuspokojení požadavku na přirozené formy vnímání a zpracování informací 
vede k  rozvoji nervově duševních onemocnění, kterým se nepříliš výstižně začalo říkat digitální 
 demence 4. Statistiky ji nejvíce prokazují v oblastech s nejrozšířenějšími informačními technologie-
mi, např. v americké Kalifornii nebo v Jižní Koreji. Jde o těžko léčitelnou resp. nevratnou degeneraci 
kognitivního systému člověka. Vzniká z  přehnaného kontaktu s  umělou realitou prostřednictvím 
displeje a klávesnice ve vazbě na nepřirozené strukturování softwaru. Není při tom mj. uspokojová-
na zásadní potřeba lidského organismu vnímat a reagovat na prostředí všemi smysly za současného 
střídavého pohybu mnoha částí těla, který mj. podněcuje optimální distribuci látek, včetně výživy 
a okysličování mozku. 

K dalším příčinám vzniku digitální demence patří skutečnost, že technika za nás řeší mnohé úlohy, 
kterými jsme přirozeně procvičovali mozek. Začalo to počítadly a kalkulačkami. Pak jsme se odnaučili 
hledat v jízdních řádech. Dnes nám GPS systém hlásí, kde máme odbočit a ztrácíme tak  přirozenou 

     2         Zevrubněji se problémem zabývá např. lékař 

Rüdiger Dahlke ve své knize Čím onemocněl svět,  

Ikar, Praha, 2004.

     3          Nejde např. jen o vytváření nadváhy nebo 

statickou zátěž páteře, ale také o komplikovanější důsledky, 

jako je třeba snižování imunity.

     4           Více v knize Manfred Spitzer, Digitální demence, 

Host, Brno, 2014..

Ve velké řadě rovin vymezuje ergonomie 

pásma tzv. komfortu, na která (většinou) 

ze dvou stran navazují zóny diskomfortu, 

jimiž končí oblast života. Za ní následuje 

oblast ne-života, ve které lidský organismus 

nedokáže přežít. Zóny komfortu, případně 

diskomfortu se v diagramech převážně 

zobrazují jako pásy určité šíře, aby bylo 

možné v nich uvádět číselné údaje. Oblasti 

ne-života je pak jen náznakově úzce lemují.
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Psychologie má již delší dobu důvod zabývat se nejpodstatnějšími vlastnostmi člověka, k nimž patří 
lidská moudrost, morálka, duchovní život. Nikoho snad nepřekvapí, že nakládání s informacemi to-
hoto typu v mozku může být vnímáno jako ještě náročnější než s emočními nebo ekologickými. Sou-
hrnně se inteligenci, která s nimi pracuje, říká inteligence duchovní, i když nejde o optimálně výstižné 
pojmenování. Psychologové, kteří se teorií vícečetné inteligence zabývají, zdůrazňují, že duchovní 
(spirituální) inteligence určuje způsob užívání inteligencí nižšího typu. Jde tedy o jakýsi řídící „soft-
ware“ člověka. Pro zajímavost je užitečné uvést, že spirituální kvocient (SQ) není reálné ani smyslupl-
né měřit a vyhodnocovat v přímo srovnatelných číselných hodnotách jako IQ, ale jsou k dispozici testy, 
které v relativní formě každému přesvědčivě naznačí, zda patří k nejvyspělejší části populace nebo ne.

Vývoj lidského druhu

Vývoj vyspělosti jedinců i celé komunity homo sapiens patří k zajímavým problémům. Proti rozšíře-
ným pesimistickým pocitům, že lidská společnost bude vinou nedokonalostí člověka trpět i v budouc-
nosti stále stejnými problémy, stojí mnohé argumenty. Jeden z nich říká, že do současného stádia do-
spěl lidský organismus postupným vývojem, všechny typy inteligence byly u člověka v minulosti nižší. 
Během času se tedy zvyšují, ale velmi pomalu. Vědci, kteří se zabývají evolucí z pozice darwinismu, 
se snaží vyhodnotit, nejen která fyzická, ale i která psychická vlastnost byla v minulosti výhodnější 
pro přežití. Je např. známo, že při hledání životních partnerů dávají ženy přednost spíše chytrým než 
silným mužům. Stejně tak byla jako výhodná pro přežití potvrzena schopnost dělit se s druhými o vý-
sledky své práce. Z uvedených poznatků lze do jisté míry vyvodit některé hypotézy budoucího vývoje. 
Jestliže duchovní inteligence souvisí s takovými schopnostmi, jako hlubinná ekologie, etický entusi-
asmus, sounáležitost nebo svědomitá starostlivost, je možné po jejím rozvoji u větší části populace 
vnímat budoucnost lidstva optimisticky. Samozřejmě pokud stávající kvalita společnosti nepovede 
k zásadnímu kolapsu. 
 

Jeho vývoj probíhá velmi pomalu, kdy za jednotky času lze považovat desetitisíce či statisíce let 
a závisí na převažujících dlouhodobých vlivech. Musíme ovšem rozlišovat dlouhodobé a momentál-
ní přizpůsobení. Schopnost okamžitého přizpůsobení je díky inteligenci člověka mimořádně velká, 
ale v  mnoha případech je pro lidský organismus škodlivá. Odolnost těla však může být poměrně 
velká, proto se škodlivost může projevit až po delší době a není dostatečně motivující pro odmítnutí 
konkrétní činnosti. Je tedy nezbytné, aby se technika stále více a rychleji přizpůsobovala člověku. 
K tomu je zapotřebí nejen intrapersonální inteligence projektantů, široké ergonomické vzdělání, ale 
také duchovní inteligence. Přizpůsobení designu i architektury člověku totiž něco stojí a v  tržním 
mechanismu nenáročných spotřebitelů může být konkurenční nevýhodou. Proto je zapotřebí hodně 
profesní etiky a u výrobců či distributorů společenská odpovědnost.5

V čem všem je rychlost vývoje technologií předbíhající vývoj lidského těla nebezpečná? Více pro-
blémů najdeme v psychické než ve fyzické oblasti. Ve fyzické rovině jde především o nesoulad mezi 
pevností pohybového aparátu, který se původním vývojem přizpůsobil běžným rizikům odpovída-
jícím nárazu na překážku při běhu nebo pádu z malé výšky. Už jen jízda na koni pak dostává tělo 
do situace, která je nebezpečná, nemluvě o motorových dopravních prostředcích. K základním pro-
blémům psychického nesouladu těla a nových technologií patří nedostatečná citlivost smyslových 
orgánů na nové fyzikální a chemické škodliviny, které proto včas nerozeznáme, ale hlavně nejsme 
patřičně silně emočně (bolestí apod.) motivováni k jejich odstranění. Za zásadnější problém je ale 
třeba považovat skutečnost, že člověk psychicky dospívá k nevhodným pocitům a racionálním závě-
rům ve všech situacích, kdy mu technologie umožňují ovládat velké síly a vnímat jejich výsledky ať 
již při přetváření krajiny, konstruování a užívání „velkolepých“ staveb nebo při dosahování mimo-
řádných rychlostí. Mylně se pak domníváme, že jsme víc, než jsme a vyvozujeme z toho důsledky 
při rozhodování o tom, co si můžeme dovolit. Zde pomůže jen velmi vyvinutá duchovní inteligence, 
která umožňuje užití komplikovaných etických vztahů mj. proto, že dává předpoklady silně vnímat 
skutečnost, která smyslové vjemy člověka přesahuje. Zajímavou ilustraci k tomu vytváří zde zatím 
neuvedená, dnes velmi rozšířená forma nových technologií – farmakologické ovlivňování lidského 
organismu. V dávnější sociální minulosti bylo k dispozici jen úzké spektrum její nabídky a to bylo 
včetně iniciačních postupů využívajících halucinogeny regulováno specialisty s vyšší duchovní in-
teligencí (různými kmenovými šamany, medicinmany apod.). Kdykoliv se pak drogy dostaly mimo 
tuto regulaci do „volného“ užití způsobily u velké části populace s nižší intrapersonální i duchovní 
inteligencí vážné problémy.

Překotně se rozvíjející nové technologie jsou zdrojem nových podnětů pro vnímání člověkem. Nejen 
sdělení, ale i běžné produkty tak vytvářejí novou nepřirozenou realitu, která je umělá, pro vnímání 
nezvyklá. Protože rozvoj technologií nelze zpomalit ani jejich šíření příliš omezit, je nezbytné s větším 
úsilím a mnohem soustředěněji pracovat na jejich přizpůsobení skutečným potřebám (a možnostem) 
lidského organismus. Tedy jinými slovy – vytvářet pro něj inteligentní design a architekturu v novém 
pojetí. Jak toho dosáhnout? Jak bylo řečeno v úvodu – důsledným komplexním a vyváženým využi-
tím všech typů lidské inteligence při navrhování, realizaci i užívání staveb a drobných výrobků.

Co všechno představuje inteligence

Jedna z výstižných definic říká, že inteligence je operační schopnost mozku. Tedy rychlost i kvalita 
nakládání s informacemi. Ta se však u jednoho člověka může lišit podle typu aktivity, kterou vykoná-
vá. Některé psychologické teorie proto rozlišují různé typy inteligence. Jejich vymezování sice neod-
povídá propojenosti aktivit člověka, přibližné určení typů je však užitečné. Podrobnějším pohledem 
je možné jich stanovit desítky, v zásadě však stačí devět typů. Veřejnost běžně zná měření IQ. Tento 
kvocient zahrnuje inteligenci jazykovou, matematickou a prostorovou. U lidí s vysokým IQ se občas 
někdo podiví, proč někteří z  nich nezvládají harmonicky svůj život. Takový tazatel většinou neví 
o dalších typech inteligence. Poměrně hodně je už mezi veřejností popularizováno téma emoční inteli-
gence. Protože lidské jednání je převážně emočně motivováno, je především emoční kvocient znakem 
toho, jak se můžeme harmonicky vyrovnat se životem. Emoční inteligenci je užitečné rozlišovat na 
část obrácenou dovnitř člověka a část orientovanou ke druhým jedincům i společnosti jako celku. Ve 
srovnání s operacemi, které jsou řešeny za pomocí jazykové, matematické a prostorové inteligence, 
jde u lidského těla a společnosti o procesy mnohem komplikovanější. Jedná se totiž o složitější systé-
mové vztahy. Proto má smysl intrapersonální a interpersonální inteligenci řadit do vyšší třídy. Podob-
ně náročné je také uvažování o ekosystému země stejně jako skladbě a fungování dalšího vesmíru. Do 
třídy náročnějších inteligencí přiřadíme tedy také inteligenci přírodovědnou. 

     5          Společenská odpovědnost začíná být 

v rozvinutějších zemích sledována, proto ji firmy deklarují 

podrobnými prohlášeními.

nejnáročnější typ inteligence hodnotově řídí   využití tří náročných typů inteligence

jednoduché typy inteligence   jsou využívány náročnějšími

jazyková logická prostorová kinestatická hudební

přírodovědnáintrapersonální interpersonální

duchovní

IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ IQ  IQ IQ IQ IQ IQ IQ

EQ EQ EQ EQ EQ EQ EQ EQ EQ EQ EQ EQ EQ EQ

SQ SQ SQ SQ SQ SQ SQ

Pokud pojmeme teorii vícečetné inteligence 

systémově, můžeme dospět k roztřídění 

jednotlivých typů inteligence podle 

náročnosti a popisu jejich vzájemných 

vztahů. Na nejnižší úrovni budou 

jednoduché typy inteligence, které operují 

se základními systémy. Na střední úrovni 

budou typy inteligence, které operují se 

složitějšími systémy. Všem pak může být 

nadřazena duchovní inteligence, která 

pracuje s nejnáročnějšími oblastmi poznání 

(hlubinná ekologie, etický entusiasmus, 

mystické prožitky ad.)

Systémově lze teorii vícečetné inteligence 

využít v praxi při vymezování a testování 

osobních předpokladů pro výkon 

různých profesí, resp. při sestavování 

pracovních týmů.

Několik poznámek k testování

V běžných IQ testech lze oddělit 

posuzování lingvistických, matematických 

a prostorových schopností, stejně jako 

v EQ testech hodnocení intrapersonálních 

a interpersonálních. U testování duchovní 

inteligence je nejlépe použít tzv. Pražský 

dotazník (výstup Psychologického ústavu 

AV ČR). SQ se nestanovuje číselně a lze 

v něm odlišit pět specifických oblastí. Také 

další typy inteligence mají propracované 

metody testování (např. přírodovědná), jen 

nespadají pod zkratky (IQ, EQ, SQ).
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Testování inteligence spolehlivě ověří schopnosti

Má-li být dosaženo inteligentních projektů a jejich realizací, jsou velmi důležité metody testování jed-
notlivých osobních předpokladů členů projekčních týmů. Testy jsou rozhodující už při výběru profese, 
nejpozději při přijímacích řízeních na specializované školy. Všichni vidíme, jaké problémy nám způso-
buje nedostatečná emoční inteligence u lékařů, o duchovní nemluvě. 

Prostorová inteligence bývá na uměleckých školách ověřována při výběru uchazečů nepřímo pomocí 
kresby. Spolehlivější by ale bylo přímé testování pomocí obrazců, které se užívají při stanovení IQ. 
Užitečné by jistě bylo i celkové hodnocení IQ, neboť logika a schopnosti jazykové komunikace, jak 

Dlouhodobé efekty nejsou bohužel pro lidi s nižší duchovní inteligencí dostatečně motivující, neboť 
příliš přesahují jejich obzor. I v rámci časového rozpětí jednoho lidského života nebývají pro rizikové 
jednání v mládí (např. kouření, nebezpečné sporty ad.) dostatečně motivující jeho negativní dopady 
na kvalitu života ve stáří. I doba za několik desítek let je pro něčí vnímání příliš vzdálená. Pozitivní 
rozvoj duchovní inteligence patří k budoucnosti mnohonásobně vzdálenější. Zvyšování SQ se však 
bude v pozdějších vývojových etapách samo stále více podporovat, neboť k jeho podstatným strán-
kám patří právě schopnost vnímání přesahu vlastní existence.

Když se hovoří o udržitelném rozvoji, často se uvádí, že je nezbytná změna přístupu člověka k životu 
a k hodnotám 6. Ta tedy není, jak bylo popsáno, především otázkou sociální dohody, ale postupného 
růstu a harmonizace vyšších typů inteligence podněcovaných interakcí lidského organismu, společ-
nosti a přírody. Nezbytnou roli generačních přenašečů zde naštěstí sehrávají nejen biologické geny, 
ale i sociální memy 7, které jsou přístupnější vlivu inspirativních myšlenek. I proto buďme optimisté.

Pak je tu také otázka programu směřování vývoje lidského druhu. Pro lidi akceptující některé du-
chovní přístupy, je většinou vyřešena v rovině víry. Jaký se však nabízí přístup pro ostatní, zejména 
ty, kteří chtějí, aby jim věda vše potvrdila. Samotní vědci přišli poté, co darwinismus nebyl schopný 
některé vývojové jevy potvrdit, s teorií inteligentního designu 8. Ta je však zatím na počátku velmi 
složitého výzkumu a vyžaduje proto mnoho víry v jeho další vývoj. Pohledy do fungování genetického 
přenosu přitom nepochybně nabízejí užitečné srovnávání s dnešními poznatky informatiky. Využití 
informací probíhá vždy podle nějakého programu. Ten může i sám tvořit programy další, ale úvodní 
podnět musí někdo inteligentní zadat. Za sekundární program lze považovat také soutěž o biologické 
přežití, kterou se zabývají darwinisté. Informačně je zajímavé, co programu předcházelo, a co na něj 
může dále navazovat. To jsou ovšem pro výzkum poměrně náročné oblasti, které mohou být ještě 
dlouho nad lidské možnosti. Než věda pronikne dále, zbývá člověku jeho oblíbený mentální  nástroj – 
intuice. Ta zatím stále, od dob předvědeckých až po tu dnešní vědeckou dospívá k podobným odpo-
vědím předpokládajícím podnět k vývoji vesmíru i života od vyšší inteligence, která při nezbytné 
skromnosti nemusí být pro nás pochopitelná či konkrétněji představitelná.

Inteligence a profesní předpoklady

Jaký mají jednotlivé typy inteligence vztah k  požadovaným schopnostem architekta a designéra? 
Začněme od nižších. Běžně se ze známých důvodů předpokládá inteligence prostorová. Pokud má 
architekt či designér řešit konstrukční a funkční souvislosti výrobku či stavby, měl by mít také do-
statečnou inteligenci logickou. Jazyková inteligence umožňuje oběma studovat texty a komunikovat 
o náročnějších kvalitách jejich práce. Kinestetická inteligence je nutná pro designéra, který vlastníma 
rukama modeluje maketu či prototyp svého produktu, případně hledá optimální řešení jeho ovládání. 
Bez hudební inteligence se možná oba typy tvůrců obejdou, hudba však dokáže užitečně podněcovat 
kreativitu a zvuková vnímavost je vhodná pro posuzování akustických kvalit produktů. 

 Ač některé nižší typy inteligence, zejména prostorová, jsou profesní podmínkou, nejzásadnější kvali-
ty práce jsou závislé na vyšších typech. Intrapersonální inteligence umožňuje designérovi i architek-
tovi vlastním tělem vyváženě vnímat a ověřovat potřeby lidského organismu, nepovrchně rozumět 
požadavkům ergonomů či hygieniků i emočně dostatečně silně motivovat svůj zájem tímto směrem. 
I vyšší intrapersonální inteligenci však může limitovat nedostatek dat (znalostí, prožitých zkušeností), 
s nimiž může operovat, což je pak problém zejména pro mladší generaci, tedy studenty. Interperso-
nální inteligence umožňuje kvalitně zpracovávat sociální vztahy. O její potřebě pro architekty nikdo 
nepochybuje, u designérů ale bývá podceňována. Přírodovědná inteligence je rovněž důležitá pro 
obě tvůrčí profese, neboť jim umožňuje posoudit vztah jejich produktu a celku prostředí. Ekologie je 
ale dnes již tak silně hlídána předpisy, že nedostatek přírodovědné inteligence v konečném důsledku 
nezpůsobí takové problémy, jako nedostatek intrapersonálního vnímání. Ergonomie má totiž závazně 
formulovány předpisy převážně jen v oblastech akutních rizik. Duchovní inteligence pak umožňuje 
kvalitní koordinaci všech nižších. Dobrá interpersonální nebo intrapersonální inteligence totiž může 
být bez dostatečného SQ užívána zcela sobecky. Duchovní inteligence u architekta a designéra tedy 
určuje etické kvality fungování IQ  a EQ. Pokud jsou společností vnímány jako důležité, jde o rozho-
dující osobnostní kvalitu tvůrce. Zejména u nás však existuje ještě řada oblastí, kde etika jde stranou. 
Proto duchovní inteligence nebývá požadována, hodnocena ani výukou rozvíjena.

     6           Např. Jana Tichá v úvodníku periodika  

Zlatý řez č. 34, Praha 2011 ad.

     7            Mem je obdoba genu při šíření kulturní 

informace, dokonce se již mluví také o speciálním 

internetovém memu, který funguje při šíření kulturní 

informace po síti.

     8             Jde o teorii biologů z posledních desetiletí 

20. století, s níž nemají úvahy o inteligenci v tomto textu 

přímou souvislost.
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celková úroveň u současné populace poněkud klesá. Přitom výuka vizuální komunikace náročněj-
šího – uměleckého – typu by ji mohla naopak podpořit. Základy praktické vizuální komunikace se 
však ve školách v podstatě neučí. Většina oborů lidské činnosti sice seznamuje své studující s menším 
souborem grafických prvků, které užívá, nikdo však neučí obecnou gramatiku tohoto typu komunika-
ce, která podobně jako jazyková gramatika umožňuje komunikovat mnohem funkčněji, tedy přesněji 
a s větším spektrem jemných významů. Velmi malé procento populace proto zná obecný barevný 
a tvarový kód, doplňkové barevné kódy nebo tvarové rozlišování šipek pro různé typy směrových 
jevů, stejně jako málokdo ví, že základní grafické symboly pro laickou i profesní komunikaci jsou me-
zinárodně unifikovány normami ISO. Školní výuka vizuální gramatiky by měla spadat do tradičního 
předmětu „výtvarná nauka“, kde by po seznámení se základní praktickou gramatikou tvarů a barev 
následovala náročnější gramatika vizuálního umění. Zatím se ale mylně klade důraz spíše na vlastní 
tvorbu, než na vnímání sdělení jiných autorů.

Gramatika praktické vizuální komunikace zaznamenala zásadní rozvoj spojený s globalizací ve dru-
hé polovině 20. století. Byly tak vytvořeny předpoklady pro mezinárodní komunikaci překonávající 
jazykové bariéry. Ve výzkumu gramatiky se poměrně hodně angažoval také International Institute 
for Information Design, který má pobočku i v České republice. Teoretické poznatky byly od 60. let do 
konce 20. století publikovány, byť ne vždy dostatečně komplexně, v několika ojedinělých knihách 9, 
které se ovšem laikům snadno na pultech prodejen ztratily mezi množstvím atraktivních sborníků 
o estetice grafického designu.

Několik příkladů

Po obecnější charakteristice si uveďme několik více či méně konkrétních příkladů.  
Inteligentní design a architektura:

—  umožňuje nebo dokonce podněcuje různorodý pohyb a dostatečnou fyzickou zátěž 
(pro podněcování jsou k dispozici organizační a komunikační metody)

— respektuje rozměrovou přijatelnost pro různé velikosti postavy
— umožňuje dynamické sezení i v ekonomicky úsporných řešeních
— respektuje psychické zóny jedince a potřebu pocitu bezpečí
— nevynucuje vynaložení extrémní síly v nepřirozených polohách
— umožňuje přirozené formy komunikace
— umožňuje snadný přístup k rozhodujícím informacím
— používá čitelné a srozumitelné formy komunikace
— u softwaru zajišťuje jeho přizpůsobení méně schopným uživatelům, ne naopak, jak je běžné
— umožňuje přirozenou mentální zátěž a omezuje nepřirozenou
— umožňuje hmatový, zrakový ad. kontakt s přirozenými materiály
— umožňuje nezkreslený zrakový kontakt s venkovním prostředím, zejména se zelení
— umožňuje snadný přístup do venkovního prostředí, či alespoň dílčí kontakt otevřeným oknem
— podporuje udržení a posilování vlastní schopnosti termoregulace těla
— umožňuje hygienické užití z hlediska infekcí
— nezatěžuje prostředí zvukovým, světelným nebo informačním smogem
— umožňuje využití přirozeného světla ve dne a kvalitního umělého světla mimo den
— respektuje přirozené biorytmy člověka a přírody
— vytváří prostor pro psychickou odlišnost různých typů lidí
— směřuje k energetické a materiálové šetrnosti
— je projektován pro dlouhou životnost umožněnou mj. i průběžnou levnou údržbou
— nemá vztah k povrchnímu ani skutečnému luxusu
— v případě obalů potravin umožňuje dostatečnou vizuální kontrolu kvality a množství obsahu
— při úpravě potravin podporuje udržení výživné kvality
— v odívání podporuje přirozené potřeby těla z hlediska vzdušnosti, termoregulace, ochrany ad.
— nezatěžuje prostředí chemicky či škodlivým zářením
— organizačně a informačně aj. podporuje ohleduplnost v sociální interakci
— svým vnějším vzhledem usnadňuje pochopení vnitřních funkcí

atd.

už jsem uvedl, jsou profesně důležité, a přitom obecně u umělců nepříliš vysoké. Spojený test IQ by 
však měl pedagogovi zachovat možnost rozlišení tří základních inteligencí, které IQ obsahuje, aby 
se mohl rozhodnout, zda dát přednost uchazeči s dobrými prostorovými a logickými předpoklady, 
který „jen“ neumí jazykově komunikovat. Nepřímé ověření kinestetické inteligence se děje společně 
s ověřováním inteligence prostorové při zkušebních kresbách, či modelování. Pro její testování jsou 
však k dispozici specifičtější metody, které ověří nejen jemné ovládání rukou, ale i dalších částí těla.

Pro posuzování vyšších typů inteligence jsou k dispozici rovněž dobře promyšlené metody, jen ne-
pracují s objektivně srovnávatelnými hodnotami, jako je IQ. Proto označení EQ – emoční  kvocient – 
nesouvisí s univerzálně platnou číselnou stupnicí. V emoční oblasti je užitečné posuzovat úzce vy-
mezené dílčí schopnosti, které si může pedagog vybrat podle potřeby svého oboru. Nejde tedy jen 
o rozdělení na základní intrapersonální a interpersonální oblast, ale třeba také třeba schopnosti roz-
lišování nebo ovládání emocí a další. Testy přírodovědné inteligence nejsou na rozdíl od testů EQ 
příliš známé, ale není problém je nalézt na internetu i v češtině. Podobně je to s ověřováním nejvyšší 
inteligence – duchovní – jejímž testováním se proslavil i pražský Psychologický ústav Akademie věd 
ČR. Také u nejnáročnějšího typu inteligence lze hledat dílčí kvality, vymezené názvy jako např. Hlu-
binná ekologie, Etický entusiasmus, Sounáležitost nebo Svědomitá starostlivost, pokud by pedagogovi 
v celkovém hodnocení SQ překážely oblasti nazvané Mystické prožitky nebo Latentní monoteistická 
orientace. V každém případě je však důležité konstatovat, že spirituální inteligenci pro její zaměření 
k hlubšímu vnímání života a jeho etickým kvalitám nelze podceňovat. Pokud by její testování nemělo 
z nějakých příčin ovlivňovat výsledky přijímaček, alespoň by pedagogům naznačilo, jak hodnotnou 
tvůrčí motivaci mohou od budoucích studentů očekávat.
 

Nejen inteligence
 
Po úvahách o jednotlivých typech inteligence jedince či tvůrčího týmu, který směřuje k inteligentnímu 
designu, ještě naznačím souvislost inteligence s dalšími osobními předpoklady. Patří k nim vzděla-
nost, gramotnost a dovednosti. Novináři si s oblibou pletou gramotnost se vzdělaností, protože druhá 
podmiňuje tradičně prvou. Gramotnost představuje schopnost kódovat komunikaci, resp. převádět 
jedno kódování do druhého. Gramotnost vždy souvisí s gramatikou daného systému. První gramot-
ností je schopnost převádět řeč do psaného hláskového písma (a naopak), druhá gramotnost nám 
umožňuje převod myšlenek do obrázkových figur, znaků a symbolů. Historicky první gramotností 
byla ovšem ta obrázková, která dnes neprávem stojí stranou pozornosti školních osnov. Vzdělanost 
představuje soubor znalostí jednoho oboru, nebo i znalostí komplexnějšího charakteru. Vyváženost 
celkové vzdělanosti jedince či týmu pak vytváří kompetence k harmoničtějšímu, celostnímu posuzo-
vání světa. Vzdělanostní superspecializace naopak někdy souvisí s nedostatkem celostní vzdělanosti. 
Pokud jsou si jí jednotliví specialisté vědomi, sdružují se do interdisciplinárních týmů a s úsměvem 
o sobě sebekriticky říkají, že jsou „fachidioti“. Pokud si odborníci nejsou vědomi nedostatku celostní 
vzdělanosti, snadno se stanou příčinou nevyvážených projektů. Dovednosti pak představují schop-
nost praktického užití znalostí, příp. gramotnosti. K  typickým dovednostem patří řízení auta nebo 
ovládání počítačového programu, stavba domu ad. 

Ke tvorbě inteligentního designu a architektury jsou tedy zapotřebí nejen jednotlivé typy inteligence, 
ale také mnohé znalosti, dovednosti a gramotnost. První gramotnost se učí běžně ve školách a  alespoň 
její základní podoba je považována v naší kultuře za samozřejmost. Kriticky se ale mluví o úrovni 
náročnější podoby první gramotnosti, která je označována přívlastkem „čtenářská“. I ta se alespoň 
částečně učí ve školách v hodinách literatury, ale s rozvojem zjednodušené vizuální  komunikace její 
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Barevný kód bývá pro zvýraznění vizuálního 

účinu kombinován s tvarovým kódem 

do tabulek určených jako plochy pro 

zobrazování komunikačních struktur, figur, 

znaků a symbolů (neutrální informace, 

informace o bezpečí, příkaz, výstraha, zákaz).

Základ vizuální gramatiky tvoří obecný 

barevný kód. Uvažování o významu a účinu 

barvy je možné přirovnat interpretaci 

stylizovaných zobrazení nebo abstraktních 

struktur. Oprostíme-li barevný tón od 

vazby ke konkrétnímu tvaru, všechny 

obsahy (významy a účiny), které v nás bude 

vyvolávat, budou symbolického charakteru 

už v primární rovině. Primární a sekundární 

obsahy popsané v následujícím přehledu 

patří k tomu, co řadíme v našem vědomí 

k archetypům.

Také mezinárodní normy dotýkající se 

psychologie vnímání doporučují omezit 

soubor signálních odstínů pracujících 

s potřebou interpretace jejich symbolického 

významu na šest (včetně nepestrých 

odstínů). Černá se nezapočítává, neboť 

netvoří plochy tabulek. Užití dalších odstínů 

nad tento počet se považuje za funkční 

jen při existenci slovních vysvětlivek 

provázejících všechny barevné komunikační 

prvky (ČSN EN ISO 9241-8, s. 17). Proto zde 

pracujeme s 6 + 1 barevným tónem. Vedle 

obecného barevného kódu jsou v praxi 

užívány také různé doplňkové barevné kódy 

(např. orientační barevné kódy), které už 

nemají tak univerzální funkčnost a musí 

být přesvědčivě vizuálně či jinak vázány 

k vymezené realitě.

K základním tvarovým kódům patří šipky 

komunikující o různých jevech směrové 

povahy. Méně gramotní lidé užívají libovolné 

tvary šipek pro libovolné směrové jevy, 

gramotní dokážou pomocí několika typů 

šipek různé směrové jevy rozlišovat.  

Je to podobné, jako při komunikaci s malou 

a velkou slovní zásobou.

směr pohybu v terénu

směr pohybu v souřadnicovém  

systému mapy nebo ovladače

speciální funkce  

směrového charakteru
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příklady jako spíše dobrými podněty k nezbytné diskusi. Je to třeba uznávaná Vysoká škola designu 
v Ulmu ve svém období 50. a 60. let 20. století nebo méně známá dnešní podoba Akademie výtvarných 
umění v Krakově.

Inteligentní design a architektura se neobejdou bez inteligentního uživatele

Tržní mechanismus limituje vznik i šíření inteligentního designu a architektury specifickými faktory. 
Pokud totiž není vytvářena dostatečně silná poptávka, ekonomické i další sociální mechanismy doká-
žou zabránit pronikání inteligentních řešení do života a podpoří naopak povrchní komfort. Výzkumy 
ergonomické laboratoře  Muzea umění a designu Benešov poukázaly na mnoho konkrétních českých 
situací, kdy nedostatečná náročnost naší veřejnost byla hlavní brzdou rozvoje a šíření skutečné kva-
lity. Tržní mechanismus toho dokáže přímo alibisticky zneužívat např. i tak, že podněcuje formální 
průzkumy názorů veřejnosti, na které se potom vymlouvá. Jeden z nich se třeba týkal přání Pražanů 
z hlediska volby materiálu užitého pro sedadla nové tramvaje Škoda forCity. „Lid“ zvolil dřevěné, ale 
teď cestující oprávněně kritizují dopravní podnik za jejich nevhodné tvarování, které nepodporuje 
stabilitu sezení. Vnímavější pasažéři pak doplňují, že při tenčím oblečení, zejména na jaře a na podzim 
sedadla nepříjemně chladí. Podobných negativních případů by se dala uvést řada i z české železniční, 
autobusové nebo letecké dopravy. 

Proto je nezbytné stále opakovat, že neopomenutelným pilířem tržního mechanismu musí být odbor-
ná kritika směřovaná k laické veřejnosti, kterou vzdělává na potřebnou úroveň. Síla této publicistiky 
ovšem musí být značná, aby vyvážila sílu komerční reklamy, která většinou pracuje pro opačné kva-
lity – komfortu povrchního. Z psychologického hlediska nejde o překvapivý jev, ale při dostatečné 
reklamní masáži si cestující vůbec nemusí všimnout nedostatků skutečného komfortu a naopak může 
mít silný pocit, že si krásně užívá komfortu povrchního (občerstvení, internet, klimatizaci, kouřová 
skla atd.). Podobně, jako dokáže reklama přimět neinformovanou veřejnost, aby kupovala, co nepo-
třebuje a vytvářela aktivity, které pro ni nejsou přínosné.

Závěrem

Co je tedy charakteristické pro inteligentní design a architekturu? Především dostatečně komplexní řeše-
ní jejich vazeb k člověku, společnosti a přírodě. Za určitých okolností by stačilo uvést jen vazby k člově-
ku (lidskému organismu), neboť ty v sobě zprostředkovaně obsahují i požadavky na kvalitu sociálního 
a přírodního prostředí. Potřeby lidského organismu je nutné zdůrazňovat i proto, že bývají zatím při 
projektování ze všech vazeb řešeny s nejnižším stupněm odborné a osobnostní kompetence, podmíně-
né oborovou nevyvážeností vzdělání designérů a architektů, tak profesní nevyvážeností tvůrčích týmů. 

Jednotlivé faktory komplexního řešení mají pak být u inteligentních projektů a realizací citlivě vyvá-
ženy prostřednictvím duchovní inteligence, která umožňuje optimálně aplikovat sociální i environ-
mentální etiku.

Jak prosadit podmínky pro inteligentní řešení projektů v praxi? Jednak zkvalitněním legislativy, aby 
ergonomické kvality byly sledovány alespoň tak, jako ekologické. Dále zkvalitněním výběru studentů 
testováním při přijímání na školy a vyvážením struktury profesní přípravy, kde musí předměty se-
znamující s fungováním lidského těla hrát rovnocennou úlohu s ostatními, nebo dokonce dominovat. 
Také využitím pravidel profesní etiky architektů a designérů, kdy práce nevycházející z dobré znalosti 
organismu člověka budou s odsudkem vnímány jako neprofesionální. Stejně tak je velmi potřebná 
dobrá úroveň celostního hodnocení drobných produktů a staveb, tedy kvalita odborné kritiky. Teo-
retici se musí naučit více překonávat nezvyk mezioborové týmové spolupráce, zejména ve vztahu 
společenských věd s přírodními.

Z hlediska terminologie je dobře, že se v poslední době v českém prostředí prosazuje pro označení 
samočinných digitálních produktů slovo „chytrý“, které se evidentně váže k řádově nižší kvalitě, než 
termín „inteligentní“. Jak známo, „chytrost nejsou žádné čáry“. Chytrost je dobrý cíl pro techniku. Pro 
člověka je to málo. Tomu přísluší inteligence, která díky své nejvyšší formě – duchovní – má vztah 
k moudrosti. Tu u neživých mechanismů přeci neočekáváme.

Základ je ve výuce 

Základ profesionality stavící na inteligenci by měla vytvářet kvalitní výuka rozvíjející jednotlivé 
typy operačních schopností mozku a propojující je s potřebnými znalostmi včetně vizuální gramati-
ky.  Největší nedostatky běžného přístupu k výuce designérů a architektů jsou dvojího typu. Jednak 
jde o nevyváženost zastoupení jednotlivých oblastí znalostí, kdy hodně absentují předměty vedoucí 
k dobrému poznání uživatele designu a architektury, jednak jde o nedostatečně účinnou pedagogic-
kou metodiku, která nevyužívá poznatků kognitivní psychologie. 

V běžném spektru přednášek jsou nejvíce zastoupeny takové, které se vztahují k nižším typům inte-
ligence. K vyšším typům se váže ekologie (přírodovědná inteligence), sociologie (interpersonální inte-
ligence)10 a psychologie s fyziologií (intrapersonální inteligence).Přiznejme si, které z těchto věd mají 
výrazné postavení na školách, jež známe? K nejvyššímu typu inteligence se pak vztahuje především 
etika, kterou je nezbytné učit v obecné i specializované podobě (profesní etika daného oboru) a také 
procvičovat v seminárních diskusích a písemných pracích. Zejména na školách architektury si ti, kdo 
koncipují výuku, stěžují na přeplněnost učebního plánu a mají problém, kam chybějící předměty 
zařadit. Z hlediska důležitosti však jistě znalost člověka, kterému je práce designéra nebo architekta 
určena, je rozhodující. Pak je možná otázkou, co z dané náplně výuky vyřadit. 

V současnosti je slyšet dva diskusní názory na to, co je důležité při odborné profesní přípravě učit a co 
nikoliv. Jedna strana říká, že absolventi musí přicházet do praxe se znalostí aplikací, které jim ihned 
umožní se s realitou dobře vyrovnat. Jiní, uvážlivější podotýkají, že to, co praxe donutí člověka auto-
maticky si osvojit, není příliš nutné učit ve škole a naopak. Současná praxe rozhodně neumí seznámit 
absolventy s charakterem lidského organismu a české prostředí pak s hodnotami profesní etiky.

Profesní etika propojuje mnohé. Ekonomiku, ekologii, ergonomii ad. Úvaha o její výuce formou dis-
kusních seminářů, kterých by se účastňovalo najednou několik pedagogů, je aktuální i proto, že na 
školách značně chybí propojení jednotlivých vyučovaných předmětů. Specializovaní učitelé si před-
nášejí svůj obor často bez znalosti další skladby předmětů a studenti nemají dostatek zkušeností na 
mezioborové propojování poznatků. Vysokoškolský výukový systém ateliérů by to mohl řešit tema-
ticky komplexními diskusemi nad praktickými úkoly, ale většinou, jak známo, to nedokáže. Zaujatou 
výměnu názorů různých odborníků nemůže koordinování samotné studentské diskuse vedoucím 
pedagogem ateliéru nahradit.

Psychologické poznatky pro opravdu účinnou výuku jednotlivých předmětů lze shrnout už vyřčeným 
známým pořekadlem: Co člověk slyší, to zapomene, co vidí a případně si osahá, to si zapamatuje, co 
si vyzkouší, to pochopí. Ani dnešní audiovizuální technika s prostorovými animacemi nemůže mít 
takový efekt, jako komplexní vyzkoušení funkce nějakého produktu nebo interiéru stavby. Nehledě 
k tomu, že audiovizuální materiál promítaný při přednáškách má často velmi nepřesvědčivou úroveň, 
a mnohdy i slabou technickou kvalitu. Pro výuku o lidském těle je nezbytný celostní osobní prožitek 
vyzkoušení mnoha jevů. K tomu mohou dobře sloužit výukové laboratoře ergonomie, které umožní 
prezentovat více opravdu ukázkových problémů v krátkém čase, než je možné např. při exkursích se 
studenty do různých reálných prostředí.

Přesto, že podnětný nástup ke změně skladby předmětů i forem jejich výuky jsme mohli sledovat 
již v meziválečném období na proslulém Bauhausu, dodnes na většině škol architektury a designu 
k opravdu zásadnímu posunu nedošlo. Výjimky, které trochu potvrzují pravidlo, nejsou  jednoznačnými 
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témata, ale řeší uživatele jen z povrchního hlediska.

Na Bauhausu při výuce přirozeně již pracovali 

se stylizovanou lidskou figurou, neměli však 

ještě k dispozici výsledky ergonomických 

výzkumů. Znalosti o člověku, jak ukazuje 

schéma výuky Bauhausu, zahrnovala do jisté 

míry nauka o přírodě. 

Schéma koncepce výuky Vysoké školy 

designu v německém Ulmu již prozrazuje,  

že ve výuce nechyběly předměty  

jako je filosofie, sociologie, psychologie 

vnímání nebo ergonomie.


