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HLEDÁNÍ KVALIT INTELIGENTNÍHO DESIGNU 
 
je přirozeným procesem, o který se pokoušejí jak mnozí jeho tvůrci, tak teoretici umění a samozřejmě i běžní 
uživatelé, spotřebitelé. Kdo si ovšem myslí, že se to většině zúčastněných dostatečně daří, neměl zřejmě příleži-
tost se nad podstatou problému více zamyslet (a nečetl úvodní kapitolu aktuálních inspirativních myšlenek). Jed-
ním z důvodů, které brání důslednému posouzení kvalit designu, je malá snaha o komplexnost analýzy jeho 
kvalit, nebo nedostatečné profesní předpoklady této komplexnosti dosáhnout.  
 
Především je třeba si v odborných kruzích přiznat, že pro komplexnost běžně nemusí mít předpoklady jedinec, 
byť sebevíce zkušený. Je totiž nezbytné zvládnout skupinu oborů, pro něž jsou zapotřebí značně odlišné osob-
nostní kvality, které se málokdy sejdou u jednoho člověka. Jde zejména o rozdílnost požadavků na profese hu-
manitních a přírodních věd a případně pak i na samotnou designérskou praxi. Odlišné osobnostní předpoklady 
vedou k tomu, že teoretikům z oblasti přírodovědních disciplín se hůře proniká do společenskovědních a naopak. 
Je zajímavé, že přírodovědci si to často lépe uvědomují a jsou ochotni o tom sebekriticky hovořit. Pro humorný 
pohled na sebe samotné vymysleli vtipný termín „fachidiot“, který specifikuje nedostatečné celostní vzdělání u 
vyhraněných specialistů. Vědomí vlastních nedostatků je však dobrým motivem pro snahu o interdisciplinární 
spolupráci, kdy týmová práce je právě pro vyvážené komplexní hodnocení designu optimálním východiskem.  
 

 
TEORIE DESIGNU (VĚDA O UŽITÉ TVORBĚ)  

 
filosofie    technologie 

sociologie, kulturologie     materiály  
etika    světlo a barva  

psychologie, neurologie   akustika 
teorie komunikace    anatomie 

estetika  ergonomie 
teorie umění    ekologie 

taxonomie umění       ekonomie 
historiografie umění  marketing  
 

 
 
Ve společenskovědních oborech je situace zatím převážně jiná. Charakterizuje ji i praxe vysokoškolské výuky. 
Těžko například odmítnout tvrzení, že k funkčnímu spojení filosofie, konkrétně třeba i estetiky s realitou života 
jsou nezbytné obory psychologie a sociologie. Přesto se tyto dvě disciplíny nedaří prosadit mezi společné povin-
né studijní minimum mnoha filosofických fakult. Humanitní vědci totiž mj. často neradi pracují s tzv. tvrdými daty, 
která pocházejí z terénních či laboratorních výzkumů. Pro samotnou teorii umění včetně designu je pak typické, 
že pokud se například na uměleckých školách nezbytně učí také přírodní vědy např. o materiálech, mechanice či 
konstrukcích, nedochází k užitečné spolupráci pedagogů a výzkumníků této oblasti s uměnovědci. I sociologie je 
v umělecké výuce nebo uměnovědné oblasti popelkou. Psychologie pak, mj. vinou své značné náročnosti a pří-
slušnosti k přírodním vědám, se většinou na školách pro designéry nebo v oborech studia teorie designu vůbec 
nevyskytuje, což vzdálenému pozorovateli může připadat těžko uvěřitelné.  
 
V prostoru humanitních věd by však nikdo neměl aplikovat humorný termín přírodovědců „fachidiot“ zjednoduše-
ně. Pravděpodobně by se hodil pro úzce esteticky orientované uměnovědce, ale je třeba si všimnout také jiné 
polohy. Sepětí dějin umění s filosofií vede teoretika designu často k sympatickému celostnímu pohledu podníce-
nému tímto oborem. Vědec však může dospívat ke značně povrchním závěrům, když se nesnaží filosofické myš-
lení opírat o co nejpřímější poznatky analyzující jednotlivé kvality designu. Tedy o poznatky fyziky, chemie, ergo-
nomie s psychologií nebo sociologie. Závěry těchto oborů bývají většinou využívány velmi zprostředkovaně, což 
může vést ke zjednodušením a omylům. Celostní propojení všech dílčích poznatků představuje náročný proces, 
pro který mj. platí známé pravidlo, že celek není prostým součtem částí. K tomu dobře poznamenává Jean 
Baudrillard: „Podstatu věcí neodhalíme jen analyzováním předmětů podle funkcí nebo jejich kategoriálního zařa-
zení, ale tím, že budeme zkoumat procesy, jimiž se k nim lidé vztahují a systémy chování a lidské vztahy, z nichž 
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věci vznikají.“ 
1
 Za optimální koordinaci multidisciplinárního výzkumu tedy můžeme považovat, když filosofie tvor-

by vyvažuje sílu a způsob vzájemných vztahů jednotlivých kvalitativních faktorů (viz také schéma v závěru kapito-
ly). 
 
Proto pro činnost praktických designérů bez celostního přístupu je nejlepší užívat označení „neprofesionální“, 
neboť zájem o komplexní kvality jistě patří k podmínce profesionality. Inženýrští tvůrci designu bez potřebného 
talentu by se zase mohli honosit přívlastkem „amatéři“, což nejlépe vyjadřuje spontánní zájem o tvorbu bez do-
statečných osobních předpokladů. Základem profesionality praktika i teoretika designu jistě nemusí být 
schopnost zvládnout komplexně všechny potřebné disciplíny, ale spíše samotné přesvědčení o nezbytnosti mezi-
oborové spolupráce a umění ji podněcovat i využívat. Pro praxi je velmi přínosné znát profesionální profil svůj i 
svých partnerů a umět podle něj sestavit tým co nejkomplexnějšího profesního složení. 
 
Popsaná situace se z akademického prostředí promítá do běžné praxe hodnocení. V ní bylo v minulosti nejběž-
nější metodou hodnocení designu tzv. „žírování“, kdy se sešla skupina různě zkušených praktiků a bez předchozí 
např. laboratorní analýzy diskutovali a posléze hlasovali o kvalitě skupiny předložených produktů s přesvědčením, 
že chvilkový pohled na věc prozradí praktickému designérovi vše potřebné. Na rozdíl od komisí složených 
z teoretiků, brali praktici více v úvahu mnohé mimoestetické funkce produktů, ovšem bez testování, což nakonec 
paradoxně nevadilo, protože všichni zúčastnění včetně veřejnosti pak stejně cítili, že estetika byla hlavní (a tedy 
v důsledku jedinou) kvalitou. Zde je zajímavé sledovat také profesní vztah mezi praktiky a teoretiky, což je ovšem 
velmi bohaté a málo zpracovávané téma. Oba světy by se měly navzájem doplňovat a kvalitativně podporovat, 
ovšem spíše převažuje neschopnost vzájemně využít potenciál druhých podporovaná někdy jistou řevnivostí 
nebo obavami z příliš otevřené komunikace. Pokud bychom chtěli praktiky v jejich postoji vnímat pozitivně, mohli 
bychom připomenout, že teoretici opravdu často nemají k praktickým funkcím designu blízký vztah a způsob jejich 
komunikace nebývá pro designéry ani veřejnost vždy dostatečně sdílný. Na druhou stranu je ovšem nezbytné 
připustit, že hlavním profesním zaměřením teoretika je hodnocení kvalit. Teoretik si pro to vytváří evidentně lepší 
předpoklady důsledným studiem historie oboru a případně komplexu vědních oborů, které se na analýze mají 
podílet. Postoj člověka s dostatečným přehledem, který není sám tvůrcem, má podpořit důležitý předpoklad 
osobního odstupu a profesního nadhledu, který pro aktivního tvůrce není potřebný a za některých okolností může 
být i škodlivý, neboť nevede ke svébytnosti tvorby.  
 
Pro zajímavost krátký pohled do novější české praxe. Týmovým hodnocením designu se u nás mimo tradiční 
školní prostředí v 70. a 80. letech 20. století zabýval zejména Institut průmyslového designu, zaměstnávající jak 
teoretiky, pak praktické designéry. Tato struktura se promítala i do složení komisí, které každoročně hodnotily 
produkty pro akci s názvem „Vybráno pro CID“. Šlo o ukázkový soubor nadprůměrného českého designu. Výrob-
ky pak byly při prodeji označeny visačkou kvality. Z historie Institutu víme, že zde byla jistá snaha o vědecké 
hodnocení designu, z hlediska dobového vývoje však šlo o fázi, která ještě měla daleko k objektivitě a komplex-
nosti. Další vývoj neznamenal kvalitativní posun, neboť následník Institutu po roce 1990 – Designcentrum ČR již 
vůbec nezaměstnával vědce a externí spolupráce s nimi v komisích např. pro udělování „Národní ceny za design“ 
byla velmi omezena. To ovšem přirozeně neznamená, že tyto dvě na sebe navazující instituce neudělaly množ-
ství užitečné práce pro rozvoj kvalit a propagaci designu v naší zemi. Celkově si však metodika práce Designcen-
tra logicky nevytvořila dostatečný respekt, který by mu pomohl při politicky motivované diskusi o jeho další exis-
tenci. Po zrušení Designcentra se Národní cena za design přelila do aktivit Akademie designu ČR, jež začala 
udělovat ocenění nazvané Czech Grand Design. Iniciátoři akademie zde zvolili na naše podmínky zcela revoluční 
přístup, kdy na rozdíl od jiných akademických sestav (divadla, hudby, filmu, literatury atd.) umožnili členství jen 
lidem fungujícím mimo tvůrčí praxi. Zamezuje to alespoň střetu zájmů, ale budoucnost pravděpodobně vyhodnotí 
i další konkrétní přínosy. Nicméně ani zde nejde o systematické analýzy jednotlivých typů kvalit produktů, ale 
především o hodnocení stylové stránky produktů. Podobná praxe funguje v dalších aktivitách, např. Národní cena 
za studentský design nebo soutěž Mladý obal. Je třeba připomenout, že situace v zahraničí se příliš neliší. Podí-
váme-li se např. na prestižní ocenění Red Dot, zjistíme mnohdy již jen pohledem na některé produkty (ale ten je 
třeba samozřejmě doplnit konkrétní analýzou), že mají základní ergonomické nedostatky přesto, že se o této 
aktivitě opakovaně tvrdí, že porota přistupuje k hodnocení velmi pečlivě a důsledně. 
 
V nedávné české historii proto došlo ke snahám různých odborníků navrhnout do stávajících ocenění alespoň 
nějaký doplněk, který by příkladně prezentoval jiné než estetické hodnoty designu. V polovině 90. let byla např. 
na Bienále grafického designu v Brně zavedena speciální Cena International Institute for Information Design za 
ukázkově funkční řešení, ale v dalším vývoji byla s nepochopením  brzy zrušena. Podobné snahy u nás existova-
ly i v oblasti produktového designu. Když nedošly k cíli, rozhodli se členové dvou vědeckých sdružení – Ergono-
mické společnosti a Institutu inteligentního designu – z osvětových důvodů začít udělovat příležitostnou Cenu za 
ergonomii. Tato aktivita funguje od roku 2008 a je jediným spolehlivým tuzemským výstupem kvalitativního mi-
moestetického hodnocení designu. Snaží se o celostní přístup, proto estetické kvality v ní nejsou opomíjeny. 
 
Obecně se dnes už naštěstí nejen odborná veřejnost ale i laici začínají shodovat v přesvědčení, že jedině celostní 
přístupy k řešení problémů jsou kvalitní. Jde tedy především o hledání cest, jak překonat dlouhodobě zaužívaná 
pojetí myšlení, která nejsou dostatečně komplexní.  
 

                                                        
1
 Jean Baudrillard: Le systéme des objets. Gallimard, Paris, 1968, s. 9 
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Najdou se v novější teorii designu osobnosti, které svými koncepcemi k odborně podloženému celostnímu hod-
nocení směřují? Dobrým podnětem k hledání může být knižně vydaný soubor studií známého teoretika Jana 
Michla, který se intenzivně zabývá otázkami praktické funkčnosti a jejím vztahem k estetice produktů. Vyzdvihuje 
práce Christofera Alexandra ( 1936), Davida Pye (1914-1993), Eskylda Tjalve ( 1944), Misha Blacka 
(1910-1977), Henry Petroskiho ( 1942), Bryana Lawsona ( 1942) a Donalda Normana ( 1935). Citace 
myšlenek některých z nich najdete v úvodní části této publikace, ukázky jejich textů jsou k nalezení v překladové 
antologii, připravené Martinou Pachmanovou, která může sloužit jako užitečná čítanka (viz přehled literatury). 
K inspirativním osobnostem je třeba přiřadit ještě Henry Dreyfusse (1904-1972), který vykonal mnoho užitečných 
výzkumů v oblastech vztahu designu a lidského organismu i v oblasti vizuální gramatiky, jež publikoval zejména 
v 60. letech 20. století. Dále pak designéra a filosofa designu Victora Papaneka (1925-1988). Byl praktikem i 
teoretikem společensky a ekologicky zodpovědného, humánního designu, do hloubky se zabýval designem pro 
třetí svět i pro různě handicapované skupiny lidí. Mezi jeho významné spisy patří vedle knihy Design for the Real 
World také Nomadic Furniture (1973), How Things Don’t Work (1977), Design for Human Scale (1983) a Viewing 
the World Whole (1983). K dnes neaktuálnějším rozhodně patří myšlenky Donalda Normana, který se svou kvali-
fikací v kognitivní psychologii působil v amerických institucích věnujících se vývoji výpočetní techniky. 
 
Je velmi důležité, aby se kvalitní teoretické poznatky dostávaly z akademického prostředí do běžného života a 
mohly jej tak ovlivňovat. K tomu je zapotřebí mnohem větší osvětová aktivita vědců, než s jakou se setkáváme. 
Nedostatečná je proto, že mnohým chybí motivace. Oblast teorie designu a architektury spadající do společen-
ských věd totiž trpí neukončenou diskusí o hodnocení vědecké práce. Jsou přebírány hodnotící postupy 
z přírodních věd, ale současně je téměř shodně všemi komentováno, že se pro humanitní oblast příliš nehodí. 
Přitom už delší dobu zaznívá užitečná připomínka: přínosné poznatky přírodních věd do života většinou přenáší 
podnikatelská sféra, kvalitní poznatky společenských věd ale musí přenášet formou populárních textů především 
vědci sami, proto je hodnoťme zčásti i za přínosnou osvětu! Je třeba posílit tzv. kritiku všedního dne, kdy se 
teoretici designu a architektury budou věnovat množství běžných produktů v populárních médiích, jak osvětovými 
texty, tak účastí na běžném nezávislém testování množství každodenního designu, což představuje významný, 
neopominutelný pilíř tržního mechanismu. Při tom se ovšem nesmí zapomínat na sdílnost komunikace. 
K laikům se hovoří jinak, než k odborníkům. Odborné termíny je třeba nahradit českým opisem a snažit se svá 
tvrzení zdůvodňovat. Přemýšlet, zda nepoužívám ptydepe, na které jsou zvyklí designéři nebo jejich teoretici. 
 
Podívejme se nyní na jednotlivé kvality designu. 
 
ESTETIKA 
 
patří ke kvalitám tradičním, a proto v uměleckém (nikoliv inženýrském) světě většinou neopomíjeným. Při jejím 
posuzování jde nejen o vnímání užitého stylu jako takového, ale také o jeho sladění s prostorem, ve kterém pů-
sobí a s funkcí, kterou produkt vykonává. U stylu nás často zajímá dobová aktuálnost.  Při hodnocení formální 
stránky se podobně jako u volné tvorby setkáváme s požadavkem na inovativní řešení. Na rozdíl od volného 
umění může jít o nárok oprávněnější, neboť design je předmětem spotřeby a tady vývoj a módnost má své přiro-
zenější postavení. I tak je ovšem dobré být pozorný k formální samoúčelnosti inovací. Zejména tehdy, když 
tvarová změna je jedinou úpravou daného produktu a příliš podporuje dnešní problematickou, účelově zištnou 
krátkou životnost výrobků. Zde se mnohdy paradoxně setkáváme s pojmem nadčasový design. Je samozřejmě 
s oblibou zneužíván a to i těmi, kteří jej nedovedou rozeznat. Není to vždy snadné, často docházíme k jistotě až 
po delším časovém působení. Nadčasový design by se měl vyhýbat módním stylům, stavět spíše na jednodu-
chosti a brát si zkušenost z historie, jaké styly dokázaly přesvědčivě působit i ve chvílích, kdy vyšly z módy. Půjde 
často o styly střídmější, i když to jistě nemusí být podmínkou. Říká se, že nadčasový design vychází z minulosti a 
myslí na vzdálenější budoucnost. V současné formálně pluralitní epoše je dobré připomenout, že střídmý styl se 
lépe kombinuje se stylově odlišným prostředím a vyhovuje různorodých sociálním skupinám, nebo raději opačně 
řečeno, vadí méně typům lidí. Je ale třeba naslouchat také potřebám druhé strany, která říká, že „střídmost je 
nuda“. Vytvořit kvalitní „nestřídmý“ dekorativní design je ovšem vždy náročnější, protože jde o zvládání skladby 
více prvků. V každém případě jsou dávno pryč časy, kdy se naivně tvrdilo, že „dekor je přežitek“. Také je ale třeba 
polemizovat s pojetím, že dekorativismus je touha po kráse v protikladu k základní praktické funkci výrobků, že 
dekorativismus vedle střídmosti představuje svár emocionality a racionalismu, citů a rozumu.

2
 Dekorace nemusí 

být překážkou funkčnosti a střídmé tvary odkazující jakoby jen k funkci produktu mohou mít velmi silný emocio-
nální efekt, ať už jde o estetický návrh designéra, nebo „jen“ technický návrh inženýra.  
 
Aby se nestal směšnou groteskou, měl by mít nadčasový design pevnou vazbu na delší životnost produktů a to 
nejen nábytkářských. Estetické řešení designu by nemělo být nezávislým dominujícím prvkem, ale spojením 
všech snah, vyvrcholením tvorby. Měl by z něj vyzařovat soulad mezi praktickou funkcí a vzhledem ve formě 
vzájemné podpory, soulad mezi vnitřkem a zevnějškem, jak v samotném tvarování a jeho barevnosti, tak 
v grafickém strukturování povrchu (estetickém i prakticky informačním). 
 
Jestliže estetické kvality designu jsou jediné, nebo nad ostatními silně převažující, dospíváme k „designu pro 
design“, který ve volné tvorbě odpovídá „umění pro umění“. Není to ale zbytečná a jednoznačně odsouditelná 

                                                        
2
 Např. Karasová, Daniela: Genese designu nábytku, UPM, Praha, 2012, s. 108 
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kategorie, jak ji přísně vidí někteří kritici.
3
 Je jen třeba si jasně uvědomit její sociální postavení a přiznat je, dekla-

rovat je. Chybou je jen, když čistě estetický, nefunkční produkt předstírá, že je funkční, nebo když nefunkční pro-
dukty začnou převažovat tam, kde je funkčnost rozhodující. Designový produkt, kterému výrazně chybí praktická 
funkčnost, patří ve své podstatě do oblasti volné tvorby, byť s takovou interpretací mohou mít tradičně smýšlející 
teoretici problémy. Laikům můžeme situaci zvýraznit přirovnáním: Design pro design nepatří do praktického živo-
ta, ale do galerie (apod.) na sokl, aby bylo možné se mu obdivovat, nebo trochu přežeňme – klanět jako krásné 
soše. Často podvědomě k němu mnozí tvůrci směřují z různých důvodů. Někteří např. trpí dojmem, že užitá tvor-
ba (i její tvůrce) není tak hodnotná jako volná. Jiné to netrápí, ale mohou mít zase pocit, že praktické užívání 
jejich designovému produktu snižuje jeho úroveň, nebo mu nějak jinak neprospívá. Odráží se to charakteristicky 
ve fotodokumentaci takové tvorby, kdy např. většina designérů nezobrazuje svou židli se spokojeně sedícím člo-
věkem, talíř zaplněný jídlem nebo pero v rukách písaře. Přitom je evidentní, že z hlediska vzhledu bude vždy 
lidské tělo nebo nějaký materiál esteticky spolupůsobit, a kvalita produktu by měla být vytvořena tak, aby to 
spolupůsobení nejen snesla, ale aby byl celek povýšen do ještě působivější roviny. 
 
 

 
 

Grassi Museum Leipzig. Židle není určena k pozorování z podhledu ani z „ptačí perspektivy“. 
Převážně je určena k pozorování částečně stíněném postavou na ní sedící. 

 
PRAKTICKÁ FUNKČNOST, EFEKTIVITA 
 
Předchozí řádky nás už tedy upozornily na nepříliš běžnou myšlenku, že je dobré rozlišovat design volný a užitý. 
Estetická funkce je sice také funkcí designových produktů, ale my se teď podívejme podrobně na funkce praktic-
ké. U většiny nástrojů, strojů a přístrojů je možné praktické funkce považovat za základní. Jejich hodnocení patří 
k tradici každé civilizace a většinou proto existují důsledné metody, jak jej provádět. Tržní mechanismus má ale 
ve prospěch výrobců a obchodníků vytvořeny nástroje, které pomáhají na jedné straně kvalitu praktických 
funkcí předstírat a na druhé nekvalitu zastírat. Má to většinou ekonomické důvody. Kvalitnější řešení bývají 
konstrukčně nebo materiálově dražší. Paradoxně se do toho mohou nevhodně zapojit i estetické kvality, které 
přesvědčí zákazníka o koupi, případně koupi za vyšší cenu, i když produkt postrádá dostatečnou kvalitu praktic-
kých funkcí. Dochází ale také k opaku, kdy praktické funkce jsou velmi dokonalé a estetika slabá. Příčinou může 
být snaha výrobce ušetřit na honoráři kvalitního designéra, programové podceňování zákazníka jako stylově 
nenáročného až k podbízení se ekonomicky rozhodujícím masám, které žádají různé typy úpadkového, zejména 
dekorativního stylu. Specifickým důvodem slabého stylového řešení mohou být umělecké ambice inženýrů, kteří 
navrhují konstrukci produktu a chtějí si sami řešit i design. Hovoříme pak o tzv. „inženýrském designu“. Někdy tak 
může dojít k zajímavé shodě estetické úrovně inženýra – návrháře a pokleslých potřeb dané části veřejnosti. Tato 
situace bývá s úsměvem hodnocena heslem „amatéři amatérům“. Profesionální návrháři se oprávněně zlobí, že 
jim amatéři berou práci a sarkasticky dodávají, že amatérům jistě nikdo nemůže bránit v jejich uměleckých ambi-
cích, ale podstatou amatérství je bezplatná práce vykonávaná pouze z lásky bez nároku na honorář. Jde o velmi 
aktuální sociální problematiku, která nebývá sociology ani historiky umění dostatečně reflektována. Zajímavou 
stránkou vztahu praktické funkce a estetiky je schopnost designového řešení vypovídat o typu praktické 
funkce a napomáhat intuitivnímu zacházení s produktem. Jedním z nejdůležitějších je vztah praktické funkce 
a ergonomie produktu. Někdy jde o kvality velmi nevyvážené. Je-li ergonomie výrobku slabá, je možné ji 
v návaznosti na předchozí názorná přirovnání charakterizovat tak, že pak člověk musí tancovat kolem stroje či 
přístroje na místo, aby technika tancovala kolem něj. 

                                                        
3
 Např. David Pye: Jen stěží lze ospravedlnit, když někdo navrhuje a vyrábí věci, které nefungují tak, jak mají, na základě toho, že jejich estetická 

hodnota je důležitější než funkčnost. (Design – aktualita nebo věčnost?, VŠUP, Praha, 2005) 



MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV – SBÍRKA DESIGNU 

5 
 

ERGONOMIE 
 
Ergonomii si neinformovaní lidé představují po staru jen jako obor zabývající se tvarováním ve vztahu k rozmě-
rům lidského těla. Někteří designéři vědí, že ergonomie se dnes zabývá také psychickou interakcí a komplexní 
organizační strukturou aktivit propojujících člověka a výrobky, ale považují za důležité jen ony antropometrické 
vlastnosti. Při tom je to naopak. Zejména dnes, kdy fyzická práce ztratila díky technice na rozsahu a namáhavosti, 
je převaha problémů, které působí lidskému tělu zdravotní problémy, způsobena špatnými psychickými vlast-
nostmi produktů nebo nevhodnou organizací jejich užití. V zásadě je ergonomie dnes definována jako věda o 
interakci organismu člověka, jednotlivých produktů i celku prostředí. Spíše než antropometrie spojená s 
anatomií je proto jejím základem kognitivní psychologie a fyziologie člověka. Ve velké řadě rovin vymezuje ergo-
nomie 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    fyzická   zátěž    psychická    zátěž    vliv cyklů   prostředí    hluková    zátěž     zátěž    zářením a další 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Vymezení některých hranic komfortu v 60. letech 20. století Henry Dreyfussem 
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Ve skutečnosti je ale oblast života, daná různými typy měřených veličin, velmi úzká a oblast ne-života rozsáhlá, 
což výborně charakterizuje zobrazení průřezu planety Země v rámci vesmíru, kdy i ve výškových a hloubkových 
souřadnicích je biosféra tenoučkou vrstvou na Zemi srovnatelnou např. s plísní na kulovém pomeranči. Tak je 
ideální ji vnímat i z důvodů vzácnosti a nutnosti její ochrany. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jsou-li určeny designové produkty člověku, je ergonomie při jejich tvorbě jednou z nejdůležitějších kvalifikací. 
Výstižně to říká Helena Jarošová: „Věci (...) jsou plně existující a plně funkční až ve spojení s tělem. Nejde jen o 
mechanické promítání věcí na tělo, ale také o předchůdné ztotožnění se s objektivní kvalitou předmětu, který má 
s tělem a s (mým) já se sžít.“

4
  

 
V této souvislosti je také zajímavá otázka antropocentrismu. Designový produkt má být plně podřízen potřebám 
člověka. Je to v pořádku? Zde si mnozí vzpomenou na kritiku sebestředného působení člověka na Zemi, kdy jeho 
sobeckost a bezohlednost zbytečně vyčerpává přírodu. To je ovšem antropocentrismus realizovaný krátko-
zrace lidmi, kteří nedosahují vyšších typů inteligence. Když užijeme antropocentrický princip důsledně 
v celostním (komplexním) přístupu, je pro člověka (dlouhodobě) výhodné dělat jen to, co neuškodí prostředí, ve 
kterém žije a na němž je zcela závislý.  
 
K základním problémům ergonomie patří i nutnost odlišovat komfort skutečný a komfort povrchní. Je paradox-
ní, že většina živočichů to umí jistou shodou okolností lépe, než člověk. Ta šťastná shoda je charakteristická tím, 
že např. na jednu stranu se zvířata nemají potřebu dlouhodobě nezdravě přejídat, na druhou stranu je přiměřený 
nedostatek potravy nutí k průběžné fyzické aktivitě, na kterou je jejich organismus navyklý. Dalších příkladů by 
bylo mnoho, byť některé jistě komplikovanější. Člověk má bohužel v řadě rovin možnost svobodné volby, kterou 
obrací mnohdy proti sobě samému. Většinou tak, že směřuje k většímu pohodlí a požitkům. To je mylně nazý-
váno komfortem. Ve skutečnosti ke komfortu patří především přiměřená fyzická i psychická zátěž stejně jako 
třeba i přiměřené hladovění. Je zajímavé, že civilizace, které si vytvoří širším vrstvám obyvatel dostupný povrchní 
komfort, začnou upadat tělesně, duševně i duchovně, neboť jsou svým mechanickým životem v pohodlí utvrzová-
ny v naivním omylu, že fyzické, duševní a duchovní schopnosti příliš nepotřebují.  
 
Tak jako praktická funkčnost produktů, i jejich ergonomie se dá poměrně objektivně testovat, je však vhodné 
rozlišovat fyzické a psychické typy lidí, pro něž výsledky testování platí. Protože však ergonomické vlastnosti, 
resp. jejich označování nemají vinou chybějící legislativy závazný charakter, testování se provádí jen málokdy. 
Proto je také velmi málo laboratoří ergonomie, které by mohly být využity k demonstraci problémů pro veřejnost 
nebo k výuce. V 80. letech existovala výuková a výzkumná laboratoř ergonomie pod vedením Prof. L. Chundely 
na ČVUT, v současnosti funguje v Muzeu umění a designu v Benešově a připravuje se na Vysoké škole umělec-
koprůmyslové v Praze. Dílčími obory ergonomie se přirozeně zabývají mnohá medicínská pracoviště, veřejnosti 
v tomto směru slouží nejvíce Státní zdravotní ústav a Ústav bezpečnosti práce, kde také sídlí vědecká společnost 
pro ergonomii. Pokud však chtějí designéři nebo odborní publicisté konzultovat některé problémy ergonomických 
kvalit, nemají příliš na vybranou, kam se obrátit. 

 

                                                        
4
 Jarošová, Helena: Filosofie těla, VŠUP, Praha, 2013, s. 26. 

Ergonomie výrobku spočívá podstatně také 
v tom, nakolik vnější tvarování vypovídá  
o vnitřních funkcích. Někdy tomu pomůže  
průhledný kryt, jindy je třeba promyšlená  
plastická úprava spojená s podpůrným  
grafickým designem. Oba zobrazené  
vysavače např. chybně užívají problematickou 
módu špatně rozlišitelné dvojice ovladačů  
pro navíjení kabelu a síťové vypínání. Černý 
má větší předpoklad, že se při tažení hadicí 
po podlaze zachytí o roh nebo nohu nábytku. 
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Jak se ergonomie projevuje u různých typů designových produktů. 1. U nástrojů či strojů určených praktickou 
funkcí k zasahování do prostředí je vztah k lidskému organismu jen doplňkovou vlastností, byť může jít o velmi 

silné působení. 2. U nástrojů či strojů určených praktickou funkcí přímo lidskému tělu, je ergonomie funkcí hlavní. 
3. Stejně je tomu u grafického designu, který je určen ke vnímání lidským organismem. 

 
 
EKOLOGIE 
 
Zcela jiná je v tomto směru situace v ekologii. Zejména proto, že společnost po mnoha problémech dospěla do 
stavu, kde velké množství ekologických kvalit je závazně vymezeno legislativou. Proto i ti, které nevede vlastní 
přesvědčení opírající se např. o rozvinutou profesní etiku nebo ekologickou inteligenci, se ekologií vlastní činnosti 
zabývají, na což navazuje řada institucí, které musí odborně plnění ekologické legislativy kontrolovat. To vše vede 
k širokému zařazení ekologické problematiky do vzdělávacího procesu, čím se více dostává do povědomí celé 
společnosti. Jde tedy o všeobecně dost známé, často prezentované otázky, které zde není nutné rozebírat. My 
pouze vezmeme na vědomí, že ekologické vlastnosti designových produktů jsou přirozeně velmi důležité a spo-
lečnost si je dokáže na rozdíl od ergonomických do značné míry ohlídat. S ekologií zde budeme pracovat přede-
vším jako jedním z rozhodujících prvků celého systému kvalit. 
 
 

 
U všech typů designových produktů je předpoklad, že nějakým způsobem zasahují do prostředí.  

Potom se jejich ergonomie hodnotí nejen podle přímého působení produktu na lidské tělo,  
ale také podle nepřímého, zprostředkovaně přes prostředí, kdy je vhodné oddělovat  

efekty aktuální při samotném užívání stroje, nástroje a efekty dlouhodobě zprostředkované. 
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EKONOMIKA 
 
nám dává k dispozici užitečné měřítko srovnání pracovních, energetických, materiálových a dalších podílů tvorby 
produktu. Protože však jde o srovnání principiálně velmi zjednodušené, není mnohdy dostatečně objektivní. Mimo 
jiné i proto, že do ní tržní systém vnáší takové faktory, jako je vliv proslulosti značky nebo slávy designéra na 
zvýšení ceny produktu. Tady je dobré připomenout, že k nosným myšlenkám raného designu patřila finanční 
dostupnost špičkové estetické, příp. i další kvality zajištěná sériovou tovární výrobou.

5
 Byla to dobrá myš-

lenka, ke které je vhodné hlásit se i dnes. Znamená to ovšem stavět se odmítavě k filosofii značek, která se vzta-
huje i na slávu designérů.  
 
Začněme jimi. Pokud nebereme umění samoúčelně, vysoký honorář může být u slavného autora volné tvorby 
morálně odůvodněn vyvážeností umělecké a filosofické hodnoty jeho díla. Filosofie, která může doprovázet tvor-
bu designéra, však převážně nemůže patřit mezi špičkové duchovní výkony lidstva. Sériovost výroby pak v očích 
střízlivého člověka cenu produktu patřičně snižuje. Reklamní hrátky s limitovanými sériemi na principu mnoho 
nemění. Se slávou však roste chuť po penězích, málokdo z tvůrců si udrží náročnější etický postoj. Ze strany 
kupujících tomu nahrává touha předvádět se drahými předměty, takže mimo tuto směšnou hru se dokážou udržet 
jen skutečné osobnosti na obou stranách.  
 
Ekonomická problematika značkového zboží měla svůj specifický vývoj. Stačí pohled do 20. století. Proslulé 
značky si mohly dlouho držet renomé, protože neměnily majitele a většinou příliš ani místa výroby. Z toho vyplý-
vala záruka kvality, která si jistě zasloužila mírně zvýšenou cenu značkových produktů. Globalizace, rozvoj akcio-
vého trhu, cíleně snižovaná životnost výrobků, šíření množství značek do psychicky nevnímatelného rozsahu, 
snadnost výroby poměrně kvalitních padělků a sílící konkurence využívající levné pracovní síly mimo tradiční 
civilizované země dlouholeté záruky kvality značek zrušila. Již v 90. letech sociologové trhu konstatovali, že „je 
přeznačkováno“. I ten, kdo nedokáže sledovat a vnímat všechny majetkové, výrobní a obchodní vztahy, si ne-
zbytně všimne, že kvalita produkce všech typů trpí víceméně vyrovnanou mírnou nespolehlivostí, s níž je pohodl-
nější se smířit, než se snažit pronikat složitou reklamní džunglí informací, dezinformací, testů i rádoby testů.  
 
Mezi značkovými produkty se zejména na přelomu 20. a 21. století začala zvětšovat skupina luxusního zboží. 
Zatímco běžné značky převyšují ceny neznačkového zboží přibližně 3 – 10x a při slevových akcích jsou schopny 
klesnout na jeho úroveň, luxusní zboží se cenově pohybuje na deseti- i stonásobcích. Tady je zcela zbytečné 
hovořit o poměru cena-kvalita, neboť jde především o emoční sociální vazby, promyšleně podporované reklamou, 
která designově průměrné, mnohdy velmi zaměnitelné, sobě navzájem značně podobné produkty vyráběné tak 
jako tak ve větších sériích osvěcuje klamavým světlem výjimečnosti. Jakoby každý chtěl patřit ke královskému 
dvoru, ale neuvědomuje si, že jakmile počet dvorních dam příliš vzroste, ztrácí vše v očích střízlivého člověka 
smysl a jde jen o směšné divadlo. Masově rozšířená luxusní produkce je příčinou jevu, který lze nazvat jalová 
ekonomika. Kupujícími je zde do luxusního produktu investováno velké procento finančních prostředků, které 
nebyly potřebné pro jeho návrh a výrobu, a nejsou využitelné ani při užívaní. Jde o jev ještě více povrchního cha-
rakteru, než je snaha hodnotit hospodaření společnosti pomocí růstu HDP. Sociologové tady často s chutí pouka-
zují na vybrané miliardáře světa, kteří nepotřebují žít v luxusu a investují pouze do podnikání, zatím-
co bezejmenní příslušníci vyšší střední vrstvy usilovně šetří na luxusní zboží a vedou mezi sebou tvrdou soutěž o 
nejlepšího v bezejmenném zaměstnaneckém či malopodnikatelském davu. Okázalý luxus není třeba zcela od-
mítat, neboť má svou tradiční společenskou funkci, spojenou s reprezentací úzké vládnoucí elity. Tam není spo-
lečensky ani ekonomicky škodlivý a většina ostatních vrstev jej může vnímat jako prezentaci svého národa či 
státu, přeneseně jej tak považujeme za svůj. Jakmile však klesne do nižších vrstev, stává se naopak předmětem 
formální konkurence a působí zde pro bystrého pozorovatele směšně, podobně jako když se v 19. století hro-
madně pokoušela bohatnoucí vrstva měšťanů napodobovat zvyky šlechty. 
 
Nízkou celkovou hodnotu luxusního zboží dobře potvrzuje čas. V dějinách špičkového designu 20. století staré 
luxusní produkty typu náramkových hodinek, psacích souprav apod. v podstatě nenajdeme. Setkáme se s nimi 
jistě na aukcích starožitností, ale stálo by za seriózní výpočet odborníka, nakolik se v celkovém objemu někdejší 
produkce investice do nich finančně zhodnocují či naopak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prostředky vložené do výroby                            prostředky vložené do nákupu     efekt uživatele z praktické a umělec. kvality      

 

Jalová ekonomika je příznačná pro každý produkt s extrémním nepoměrem ceny a kvality 

                                                        
5
 Např. W. Wagenfeld (Bauhaus) věřil, že designové předměty pro každodenní potřebu v domácnosti by měly být „dostatečně levné pro dělníka a 

dost vyhovující pro bohaté.“ 
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Příklad z oblasti jalové ekonomiky.  
Plnicí pera Swarowski stonásobně převyšující cenu funkčně a mnohdy i designově kvalitních Parkerů neoplývají 
ani vyšší funkčností ani mimořádným stylem, vyplývajícím ze spolupráce s osobností světa současného designu. 

 
Po užitečném připomenutí některých zvláštností zdůrazněme, že ekonomika pro nás musí být především praktic-
kou pomůckou ke srovnávání výrobní a uživatelské náročnosti konkrétních produktů ve všech rovinách – estetic-
ké, prakticky funkční, ergonomické, ekologické. Jejich vzájemné vyvažování však nesmí podléhat mechanické 
aplikaci ekonomiky, ale musí být podřízeno hodnotné filosofii spojené s kvalitní profesní etikou, které určí váhu 
jednotlivých faktorů a samozřejmě zajistí, aby některý z nich nebyl vůbec opomenut, byť jeho číselná specifikace 
může být velmi náročná (např. výpočet finančního přínosu ergonomických nebo ekologických kvalit). 
 
Ekonomiky se týká důležitá problematika poměru ceny a kvality. Tento poměr ovšem může být reálně využíván 
jen za předpokladu objektivního testování a srovnávání kvality. Historie pro to vytvořila nezbytnou pomůcku – 
zařazování produktů do kvalitativních tříd. Od konce 80. let však lze sledovat tlak výrobců a prodejců na rušení 
této pomůcky, aby mohli pomocí klamavé reklamy vytvářet falešný dojem, že všechny výrobky jsou nejlepší a 
některé jsou ještě lepší. Bez řazení produktů alespoň do tří tříd však nemá užití poměru kvalita/cena v džungli 
globálních informací reálnou šanci. Podrobněji se problematice věnuje sborník o komfortu dopravy (viz literatura). 
V poměru ceny a kvality hrají důležitou roli také provozní náročnost a životnost produktu. Současným velmi 
negativním trendem je klamavě snižovat prodejní cenu a omezený zisk vyvažovat prodejem drahých provozních 
materiálů nebo náhradních dílů omezené životnosti i snižováním životnosti produktu celkově, někdy až na hranici 
samotného minima povinné záruční doby. Tento společensky a ekologicky velmi škodlivý trend je nezbytné 
odbornou kritikou a fundovanou publicistikou znevažovat a trvat na zařazování delší životnosti do deklarací spo-
lečenské odpovědnosti výrobců. 
 
INTELIGENTNÍ DESIGN 
 
O inteligentním designu, případně architektuře se v posledním období hodně mluví a píše. Za inteligentní se po-
važují především výrobky a stavby, které jsou pomocí vhodného programu (vytvořeného a nastaveného člově-
kem) samy schopny regulovat své funkce. Přebírají tak za svého uživatele řadu aktivit. Nejen ty z nich, které 
člověka nevhodně zatěžují, ale i ty, které udržují jeho mentální kondici. Dochází tak k podobnému jevu, jako u 
techniky, která lidem ulehčuje fyzickou práci. Lidský organismus nakonec při nedostatku fyzické a psychické 
zátěže postupně degeneruje a zásadně strádá. Kromě toho inteligentní technologie většinou nedokážou reago-
vat na potřeby člověka dostatečně harmonicky, čím způsobují fyzické a psychické problémy včetně komunikač-
ních. Zejména tehdy, mají-li současně uspokojit odlišné potřeby více lidí. V takové situaci přímá sociální komuni-
kace a na ni navazující technická akce jsou mnohem funkčnější. Proto se začínají ozývat hlasy oprávněně volající 
po revizi vnímání pojmu „inteligentní design a architektura“. Spíše než o automatické či poloautomatické produkty 
by mělo jít o realizace technologicky třeba i velmi prostých projektů, při jejichž navrhování byly ve prospěch har-
monie uživatele maximálně využity všechny typy inteligence nejschopnějších návrhářů. Nejen inteligence nejnižší 
IQ třídy, ale i tříd vyšších (EQ a SQ). 
 
Může padnout připomínka, že jde o přenesené užití pojmu „inteligentní“, že nejde o inteligentní přístroj nebo stav-
bu, ale inteligentní práci projektantů. U přežitého pojetí termínu však také nejde inteligenci technologie, umělá 
inteligence je něco mnohem náročnějšího, o co se pokoušejí výzkumníci s nejvýkonnějšími počítači. U automatic-
kých technologií jde jen jednoduché kombinace programů, takže i zde patří pojem inteligence jedině mozkům 
projektantů. Nové užití pojmu „inteligentní design a architektura“ také zapojení výpočetní techniky do projektů 
vůbec nevylučuje. Tato technika však musí být užita ve vztahu k lidskému organismu mnohem harmoničtějším 
způsobem, než se běžně děje včetně možností, kdy ji inteligentní návrh přiměřeně potlačí nebo částečně vyloučí. 
 
Co je třeba v tomto směru vědět o lidské inteligenci? Je zajímavé, že ačkoli se o některých částech teorie více-
četné inteligence (např. o emoční inteligenci) všeobecně ví, v médiích se stále objevují texty, vyzdvihující klasický 
kvocient IQ jako hlavní, nejdůležitější a mnohdy i jedinou stránku duševních schopností člověka. Celkově vzato, 
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lidská inteligence není společensky dostatečně užitečně reflektována, současné poznatky o ní zdaleka nepřináše-
jí sociální efekt, pro který mají zajímavý potenciál. Když se pozorně rozhlédneme, ani o klasické IQ není ve sku-
tečnosti dostatečný zájem, který by se projevoval např. silně rozšířeným zjišťování výše IQ, sociální soutěživostí a 
z ní vyplývající prestiže lidí s vyšším IQ, nebo častým využíváním testu IQ při různých typech výběrových řízení. 
 
Začněme ale od počátku. Co vlastně lidská inteligence představuje? Obecná odpověď, že schopnosti mozku, 
není samozřejmě dostačující. U nejznámější problematiky inteligence (IQ) lidé vědí, že se zkoumá schopnost 
kombinovat myšlenky, hledat logické vztahy nebo řešit problémy prostorové představivosti. U emoční inteligence 
se mluví o schopnosti zvládat emoční zátěže, nebo přínosně vnímat problémy života jiných jedinců či společen-
ských skupin. Nejvýstižnější vymezení lidské inteligence používají formulaci, že jde o různé typy operačních 
schopností mozku. 
 
Také je užitečné si připomenout, že bývá rozlišována tekutá (fluidní) inteligence, charakteristická zejména pro 
mladší jedince, která bez ohledu na obsahové vazby dokáže rychle zpracovávat mentální podněty. Proti tomu je 
vymezována krystalická inteligence, charakteristická spíše pro starší jedince, podmíněná zkušenostmi a znalost-
mi, které jsou do operací zapojovány a bez ohledu na rychlost zpracování mohou vést k obecně kvalitnějším 
efektům, než umožňuje inteligence tekutá. Tady je vhodné zmínit vývoj výzkumu měření IQ, který ve svých počát-
cích nedospíval k přesvědčivým závěrům, protože zahrnoval do testů prvky související se znalostmi a zkušeností. 
Z toho zjednodušeně řečeno vyplývá, že IQ souvisí především s tekutou inteligencí, jde o prostou logiku a rych-
lost manipulace s abstraktními i prostorovými informacemi. Všeobecně se ví, že se postupně s věkem snižuje. 
Výzkum emoční inteligence do problematiky zahrnul také emoční vnímavost, kterou můžeme považovat za jednu 
z podstatných podmínek všech vyšších typů inteligence. Postupně výzkum vedl ke stanovování dalších typů inte-
ligence, např. ekologické nebo duchovní. Vedlo to k vymezení pojmu „vícečetné inteligence“, která velmi užitečně 
třídí jednotlivé schopnosti mozku do odlišných skupin. Tato teorie má přirozeně vedle svých uživatelů, kteří po-
stupně dospívají ke schopnostem poměrně objektivně testovat jednotlivé typy inteligence, také své odpůrce. Ti 
říkají, že vedle skupiny patřící do IQ není vhodné další schopnosti mozku nazývat termínem inteligence. A to 
přesto, že psychologové ani v rámci uznávaných učebnic a výkladových slovníků nemají definici lidské inteligence 
sjednocenu. Protože teorie vícečetné inteligence nabízí velmi zajímavá srovnání a využití rozdílných typů schop-
ností mozku, není dobré ji opouštět. Jednou z možností reakce na kritiku je odložení termínu „inteligence“ do 
„úschovny“ a práce se samotnými pojmenováními odlišných typů schopnosti lidského mozku, jako např. prostoro-
vá představivost, emotivita, spiritualita atd., jak to pojímá ve svých studiích např. Pavel Říčan. 
 
U teorie vícečetné inteligence je velmi zajímavou a přínosnou možností nejen testování jednotlivých typů operač-
ních schopností mozku, ale i jejich třídění do skupin náročnosti. Než se k němu dostaneme je ale vhodné si po-
psat jednotlivé typy inteligence v nejběžnější užívané struktuře. Protože inteligence představuje poměrně kompli-
kovanou problematiku, kdy se jednotlivé prvky systému navzájem nejen ovlivňují, ale mnohdy i prolínají, existují i 
jiné způsoby strukturování vedoucí k vymezení až čtyřiceti nebo i více typů inteligence. Další vývoj psychologie a 
neurologie patrně teprve postupně přinese objektivizaci pohledu. Výzkum v tomto směru dnes probíhá díky rozvo-
ji skenovacích metod a softwaru poměrně rychle, ale pro odborníky aplikující jeho výsledky v běžné praxi není 
důležité znát a snažit se hned využívat všechny nejnovější poznatky, mj. proto že vývoj vede nejen k nalézání 
odpovědí, ale často také nových otázek. V aplikační praxi je spíše důležité důsledně posuzovat a ověřovat mož-
nosti užití výsledků výzkumu v každodenním životě tak, aby mu byly přínosem. Jaké jsou tedy běžné typy inteli-
gence? 
 

 význam slov n 
 

Lingvistická (jazyková) inteligence je schopností používat řeč v jejích základních funkcích, tedy operovat 
s převodem myšlenek do slov a naopak. Lingvistická inteligence přirozeně souvisí s první gramotností, tedy kó-
dováním hlásek do psané vizuální podoby. Příkladem tvůrčího užití této inteligence je psaní prózy nebo poezie 
(čtenářská gramotnost). Operační centra této inteligence jsou umístěna (zde i níže platné pro praváky) v levé 
mozkové hemisféře (Brocovo motorické centrum řeči – gramatika, artikulace, Wernickeovo senzorické centrum 
řeči – porozumění smyslu řeči). Jazyková inteligence je důležitá zejména v grafickém designu při práci 
s textovými informacemi, mj. na ovladačích a sdělovačích. Grafičtí designéři ji mnohdy nemívají nadprůměrně 
funkční, a proto je vhodné, když na znění a strukturování textových informací spolupracují s dalšími členy týmu. 

 

10  9  1 
 
Logickou inteligenci člověk používá k numerickým výpočtům, v aritmetice a v logickém uvažování. Zahrnuje 
schopnost operovat s množstvím, schopnosti analýzy a logické formulace. Operační centra najdeme rovněž 
v levé mozkové hemisféře. Logická inteligence je v designu potřebná pro splnění zásadního požadavku, který 
stanovuje, že vnější vzhled produktu má vypovídat o jeho funkcích a usnadňovat jejich ovládání. To samozřejmě 
souvisí i s textovými, graficky provedenými informacemi na produktu. 
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Prostorová inteligence v sobě zahrnuje schopnost vnímat prostorové tvary a jejich relativní umístění v prostoru.  
Využívá se pro orientaci při pohybu v prostoru, je potřebná pro konstruování a samozřejmě v mnoha oblastech 
vizuálního umění. Prvotní fáze zpracování vizuálních počitků, jež zpočátku probíhá v symetrických párových sys-
témech, pak směřuje do primární zrakové kůry v zadní části mozku. K finální operaci dotýkající komplexního 
vizuálního zpracování spojeného s prostorem pak dochází v pravé hemisféře. V designu je prostorová inteligence 
potřebná ve spojení s logickou inteligencí pro uživatelsky přístupné vnější tvarování produktu. 
 
Tyto prvé tři typy inteligence se testují v rámci tradičního zjišťování IQ. 
 

 
 
Kinestetická inteligence těla je schopnost vytvářet co nejúčelnější pohyby především za pomocí jemného řízení 
svalů rukou. Jde také o schopnost vyjadřovat pohybem city a emoce. Je potřebná při sportu, tanci, chirurgii, jem-
né mechanice apod. Pro testování pohybových schopností existuje řada běžných metod. Pro designéra, či teore-
tika designu je kinestetická inteligence potřebná k posouzení náročnosti fyzického kontaktu těla s produktem, a 
z toho vyvozené snahy přizpůsobit tvarové řešení uživatelům s nižší kinestetickou inteligencí. 
 

♫♪♪♫ 
 
Hudební inteligence umožňuje komponování a interpretování hudby, její vnímání i ocenění. Komponování vyža-
duje vlastní typ postupů, jež jsou zcela odlišné od postupu verbální skladby. Protože hudba představuje kombino-
vaný – tonálně rytmický systém, najdeme pro ni aktivní operační centra jak v levé hemisféře mozku (načasování, 
sled, rytmus), tak v jeho pravé hemisféře (mimočasové rozměry hudebního tónu – intenzita, výška, barva – a 
kombinace tónů). S posuzováním hudební inteligence má bohaté zkušenosti hudební pedagogika. V designu lze 
tento typ inteligence uplatnit při tvorbě a posuzování některých akustických funkcí produktů. Jde např. o řešení 
zvukových sdělovačů z hlediska rytmu či tonality signálů, ale také o kombinace slovních a hudebních sdělení, 
návazně případně i o zvukový smog. 
 

mm              
 
Intrapersonální inteligence představuje schopnost porozumět sobě samému. Je základem pochopení, kdo jsme 
fyzicky i duševně, co nás motivuje, jak se měníme ve vztahu k existujícím mezím svých schopností a zájmů. Tato 
inteligence spočívá především v dostatečně hlubokém, komplexním a vyváženém uvědomování si sebe sama, 
jde zejména o orientaci ve vlastním prožitkovém světě, což vytváří základ pro ovládání svých nálad a pocitů tak, 
aby si člověk nevytvářel napětí a včas uměl zpracovat negativní pocity. Důležitá je schopnost sebemotivace 
umožňující vytrvalost a přizpůsobivost. Porozumění sobě samému pro designéra i teoretika představuje nároč-
nější typ základu k posuzování vztahu provázaných systémů lidského organismu k produktu.  

 

                                                       
 
Sociální inteligence (interpersonální). Používáme ji při styku s ostatními lidmi. Jde o schopnost vžívat se do 
psychiky jiných lidí a to i tehdy, když nám nejsou sympatičtí, chápat jejich motivace, umět s nimi různými způsoby 
komunikovat i spoluprožívat jejich problémy a být ochotný jim pomáhat. Návazně na předchozí typ inteligence 
umožňuje sociální inteligence v designu aplikaci zkušeností s vlastním tělem na odlišné možnosti těl dalších je-
dinců a dále pak na sociální souvislosti funkcí designu. 
 
Poslední dva typy bývají společně označovány jako emoční inteligence. S emocemi v mozku pracuje zejména 
centrum septum pellucidum a párová centra amygdala, kde se rovněž zpracovávají počitky doteku, chuti, čichu a 
částečně zraku. K posuzování emoční inteligence slouží řada testů, které se orientují na její specifické části. 

 

                                     
 
Přírodovědná (ekologická) inteligence je potřebná pro pochopení, jak je uspořádáno přirozené prostředí, ve 
kterém žijeme. Jde o schopnost pronikání do přírodních struktur a funkcí. Pro design je tato inteligence přirozeně 
velmi důležitá z hlediska kvalit funkcí produktů vztažených k přírodnímu prostředí, jehož součástí je i lidská spo-
lečnost, k níž se samostatně vztahoval předchozí typ inteligence. 
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Duchovní inteligence umožňuje hluboce si uvědomit omezené hranice našeho lidství, a vyvodit z toho postoj 
k tomu, co je před těmito hranicemi i k tomu, co je překračuje. Duchovnost chápeme jako cestu a vztah k hledání 
životních hodnot, pravdy, etiky, smyslu a cíle života, vedoucí k osobní moudrosti a humanitě v souladu 
s určitými vyššími (vesmírnými) zákonitostmi. Vědci už také zjistili, které dvě části mozku spirituální inteligenci 
zajišťují. Jedná se o spodní část levého temenního laloku a korovou oblast označovanou jako pravý angulární 
závit. Již dříve bylo známo, že tyto části mozku pomáhají člověku vnímat jeho tělesnou schránku ve vztahu 
k okolnímu světu. Doplňující pozorování potvrdila, že uvedená část temenního laloku se specificky projevuje 
během meditace.

6
 Možná někoho překvapí, že i duchovní inteligenci lze poměrně snadno testovat, nejde však o 

objektivní číselné srovnávání různých osobností, ale o subjektivní dotazník, který pomůže v sebehodnocení jed-
notlivci, nebo může být částečně objektivizován při vyplňování ve spolupráci s psychologem. V designu předsta-
vuje duchovní inteligence předpoklad pro hodnotovou koordinaci posuzování kvalit, jak při projektování, tak při 
nezávislém testování. Zde se tedy propojuje hodnocení designu s filosofií tvorby, která je tradiční doménou teorie 
umění. 
 

 

Při zpětném pohledu na uvedené typy inteligence můžeme konstatovat, že intrapersonální, interpersonální, příro-
dovědná a duchovní svou náročností předchozí typy převyšují. Zatímco u prvých pěti typů jde o mentální operace 
v jednodušších systémech, u dalších typů jde o schopnost myšlenkově zpracovávat informace o systémech 
v systémech. I řazení jednotlivých typů náročnější inteligence vykazuje vzestup. Vnímat správně fungování vlast-
ního organismu se dá posoudit jako méně náročné, než vnímat co se děje v jiných jedincích nebo celé společnos-
ti. Ještě náročnější může být celý systém životního prostředí, do kterého člověk patří, neboť obsahuje komplexně 
provázané velmi různorodé systémy. Nakonec není chybou vnímat duchovní inteligenci, pracující s tím, co přesa-
huje běžnou lidskou zkušenost, jako schopnost nejnáročnější a postavit ji hierarchicky ještě výš. Také proto, že 
ovlivňuje hodnotové systémy předchozích tří typů inteligence. 
 
 
 

duchovní 
 

intrapersonální   interpersonální   přírodovědná 
 

linguistická   logická   prostorová   kinetická   hudební 
 

Někteří psychologové říkají jednotlivým hierarchiím „inteligenční módy“ a vysvětlují, že k optimálnímu užití práce 
nižších módů je jejich podřízení vyšším módům. Při měření frekvence vyzařované mozkem  (typ delta, theta, alfa, 
beta) je konstatováno, že při aktivitě vyšších typů inteligence dochází k vyzařování vyšších kmitočtů. 
 
U různých jedinců jsou jednotlivé typy operačních schopností odlišné. Pro výkon různých aktivit, resp. celých 
profesí jsou potřebné odlišné operační schopnosti, jejich testování proto může každému odkrýt jeho profesní 
předpoklady a školám nebo zaměstnavatelům velmi zkvalitnit přijímací řízení. Vizualizace několika příkladů: 
 

 nízké předpoklady        |       střední předpoklady      |     vyšší předpoklady 
 

jazyková  
logická  
hudební  
prostorová  
kinestetická  
interpersonální  
intrapersonální  
přírodovědná  
 
Profil potřebných schopností dobrého malíře realistické sociální tvorby 

                                                        
6
 Hníková, Eva: Už víme, kde v mozku sídlí spiritualita, In: Lidové noviny 23. 02. 2010 – Věda a výzkum 

Urgensi, Cosino: Neuron č. 2, Roma 2010  
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jazyková  
logická  
hudební  
prostorová  
kinestetická  
interpersonální  
intrapersonální  
přírodovědná  
 
Profil potřebných schopností dobrého kritika realistické sociální malby 

 
 

jazyková  
logická  
hudební  
prostorová  
kinestetická  
interpersonální  
intrapersonální  
přírodovědná  
 
Profil potřebných schopností dobrého grafického designéra. 

 
 

jazyková  
logická  
hudební  
prostorová  
kinestetická  
interpersonální  
intrapersonální  
přírodovědná  
 
Profil potřebných schopností dobrého grafického designéra plakátů sociální reklamy. 
 

Pro vznik kvalitního designu a architektury, kterým budeme dávat oprávněný přívlastek „inteligentní“, bude proto 
předpokladem osobní inteligence mnoha uvedených typů, zejména však vyšších včetně duchovní. Tehdy bude 
navržený produkt dobře sloužit nejen jednotlivci, ale nebude problematický ani pro jeho sociální a přírodní okolí. 
Reálným cílem jsou přirozeně optimální vlastnosti produktů, vyplývající ze všech potřebných typů lidské inteligen-
ce, nikoliv ideální jedinec – designér či architekt – oplývající všemi typy inteligence. Této komplexnosti je třeba 
dosáhnout složením tvůrčího týmu.  
 
Na závěr této části je nezbytné se ještě zmínit o jiném významu slovního spojení „inteligentní design“. Používá 
se jako označení jedné z vývojových teorií. Mnozí designéři o tom nevědí a otázka na toto téma položená laiky 
je zbytečně vyvádí z míry. Z teoretiků se inteligentnímu designu věnují jen ti nejdůslednější (mj. Jan Michl 

7
), kteří 

mají důvod srovnávat vývoj umělého a přírodního designu. Dlouho vedle sebe existovaly jen dvě vývojové 
teorie – kreacionismus a darwinismus. Obě se na veřejnosti potýkaly s přesvědčivostí, prvá z nich ve století 
vědy nepoužívala vědecký přístup, druhá řešila jen otázku vývoje živých organismů. Věda však v poslední čtvrtině 
20. století začala přesvědčivě zpochybňovat univerzální platnost Darwinových principů a musela tedy hledat od-

                                                        
7
 Michl, Jan: Inteligentní design v přírodě (In: Michl, Jan: Funkcionalismus, design, škola, trh. Barrister & Principal a VŠUP, 

Praha, 2012) 
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pověď na otázku, jaké jiné faktory ovlivňují postupný vývoj živých organismů od jednoduchých ke složitým. Cestu 
k odpovědi, která se může zatím jevit v nedohlednu, je třetí teorie operující se slovním spojením inteligentní 
design. Nevylučuje současný vliv faktorů prostředí na vývoj živých organismů, ale pomocí některých analýz do-
kládá, že mnohé vývojové změny jsou tak složité, že nemohly být pouze reakcí na vnější faktory prostředí, ale 
musely alespoň zčásti využít jakéhosi vývojového informačního kódu (programu). Najdou se sice lidé, si uvede-
nou myšlenku nedovedou vysvětlit jinak, než že původcem onoho kódu je tradiční Bůh přítomný v lidském myšle-
ní od počátků rodu, ale užitečnější je soustředit se na interpretaci jiných lidí včetně vědců. Ti na základě znalosti 
souvislostí technické a biologické informatiky upozorňují, že svět, a to především živý svět, stojí na přenosu a 
zpracování informací, jejichž principům se teprve začínáme učit rozumět. Vylučovat proto, že vývoj ovlivňuje pře-
devším informační kód (program) je v této epoše velmi neprozíravé. Co ještě bude nutné podniknout nejen k jeho 
pochopení, ale i nalezení zdroje, je těžké si představit, když zvážíme, co všechno věda např. ještě před půl stole-
tím nevěděla.

8
 

 
POČÍTAČ TO (SÁM) NEVYŘEŠÍ 
 
Je také dobré odpovědět na otázku, jakým způsobem může při navrhování a hodnocení inteligentního designu 
pomoci výpočetní technika. V dílčích úkolech, zejména při testování praktických funkcí plní úlohu užitečného 
pomocníka. Mohla by plnit i v kontrole vztahu produktu a lidského organismu. Pro nástroje trojdimenzionálního 
projektování jsou vyvinuty mnohé moduly, které kontrolují vztah těla, produktu a mikroprostředí po rozměrových 
stránkách, dokážou pracovat i s problematikou lidské námahy (energie) a opotřebování různých částí těla, u zra-
kového vnímání hlídají některé stránky zorného pole včetně osvětlení, v jejich silách může být proto i kontrola 
čitelnosti. Samostatné počítačové programy řeší otázky tepelné nebo zvukové pohody atd. Software však zatím 
není příliš využíván při komplexním posuzování kvalit a ani výstupů z dílčích testů nebývá zvykem užívat při běž-
ném komplexním hodnocení designu. Chybí totiž motivace. Z pohledu požadavků soudobého tržního mechanis-
mu převažují názory, že komplexní analýzy kvalit „zbytečně komplikují práci“ případně až že „ohrožují ziskovost 
opírající se o o (klamavou) reklamu“. Nejdále pokročila komplexní analýza zpracovávaná a následně kontrolova-
ná výpočetní technikou u návrhů a realizací tzv. inteligentní architektury (podle starého pojetí termínu). A tady je 
právě důležité komplexní ladění každého projektu, aby pomocí všech vyšších typů lidské inteligence dosáhlo 
úrovně, která bude pro uživatele skutečně harmonická, tedy inteligentní v novém pojetí. To někdy (možná ale 
i často) může znamenat omezení automatizace funkcí a návrat k různým typům přímého ovládání dílčích prvků 
podle aktuálního pocitu uživatele, nebo kompromisní dohody skupiny uživatelů, kterou nikdy nelze předem kva-
litně digitálně programovat. U inteligentní architektury či designu nového typu však mnohdy nepůjde jen o ome-
zení automatických funkcí, ale také o návrat k některým přirozeným řešením, na které je lidský organismus tisíci-
letým vývojem nastaven a není reálné jej rychle měnit. Jde zejména o průběžnou dostatečnou přirozenou fy-
zickou a psychickou zátěž, kontakt s přírodními materiály i prostředím apod. 
 
 
 
 

 
 

Při celostním hodnocení kvalit designu se dobře uplatní vizualizace, které buď zobrazují jednotlivé kvality  
délkou šipek, nebo používají zobrazení těžiště , které by optimálně mělo být uprostřed.   

                                                        
8
 K tomu: Gleick, James: Informace, Dokořán, Praha, 2013, zejména kapitola Život má vlastní kód, s. 230 

EFEKTIVITA 

ESTETIKA 



MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV – SBÍRKA DESIGNU 

15 
 

A GRAFICKÝ DESIGN? 
 
Grafický design lze hodnotit podobným způsobem, jako design produktový. Jen si je třeba uvědomit, že v podsta-
tě všechny jeho funkce jsou směřovány k lidskému organismu, což lze zahrnout pod pojem ergonomie. Do ní 
patří i estetické působení, jen mnohdy bývá užitečné jej pro jeho specifikum oddělovat. Ekologické dopady infor-
mačního designu nebývají rozhodující, proto je jejich hodnocení mnohdy vynecháváno. Neměli bychom však 
zapomínat na možnost, že i produkt informačního designu může mít zásadní vliv na životní prostředí, a proto jej 
z tohoto úhlu testovat. Efekty typu informačního (vizuálního) smogu patří jak do ekologie, tak do ergonomie.  
 
U grafického, resp. vizuálního designu jsou zajímavé jeho varianty, kterými přechází do oblasti volné tvorby. 
Jde o formy, kdy je jeho obsah komplikovaněji kódován a to podobným způsobem jako např. v tradiční malbě, 
grafice apod. Jednou z vlastností takového kódování je, že nevede k jednoznačným interpretacím, tedy např. 
nabízí odlišné výklady podle specifik vnímání adresátem. Praktická vizuální komunikace oproti tomu má vést 
k jednoznačným interpretacím, které jsou snadno dostupné bez větších nároků na adresáta. Srozumitelnost 
se proto posuzuje jako důležitá kvalita vedle čitelnosti. V praktické vizuální komunikaci vystačíme se základní 
vizuální gramotností (i ta je ovšem nepříliš rozšířená, např. znalost obecného barevného kódu apod.), u vizuální 
komunikace spadající do volné tvorby je již zapotřebí vyšší typ vizuální gramotnosti, umožňující komplikova-
nější interpretaci symbolů. Vyšší typ vizuální gramotnosti odpovídá tzv. náročnější čtenářské gramotnosti ve 
verbální komunikaci. Při hodnocení grafického designu je tedy důležité nezaměňovat užitou a volnou tvorbu, ani 
jejich odlišné metody hodnocení. 
 

             
 

U informačního designu je mnohdy užitečné použít jiný systém členění kvalit, mj. proto, že ekologie  
zde nemusí hrát tak rozhodující roli a je důležité porovnat kvalitu stylu se schopností praktické komunikace. 

 
 
KOMUNIKAČNÍ ANALÝZA 
 
Užití komunikační analýzy při ověřování srozumitelnosti není užitečné jen v oblasti grafického designu, ale i pro 
produktový design. Nejen graficky provedená sdělení, ale i výrobky mnohdy musí být srozumitelné. Jak je uvede-
no na jiném místě, grafické prvky na povrchu designového produktu a celé jeho tonální a tvarové strukturování 
má vést ke sdělení, k čemu slouží, jak funguje a jak je optimální jej ovládat. Zde nám dobře poslouží metoda 
analýzy obsažená v teorii sdělování. Ta nabízí mj. posouzení role jednotlivých viditelných prvků ve vztahu ke 
sdělení.  U grafického designu jde o celkové sdělení, v produktovém o sdělení funkce produktu a jejího ovládání.  
 
Všechny prvky (prostorové a plošné tvary, jejich tonalita, typografie a jejich vzájemná skladebné vazby), které 
slouží ke zprostředkování sdělení, nazveme prvky nosnými. Prvky, které neslouží požadovanému sdělení 
nazývá teorie sdělování prvky negativními. Mezi nosnými prvky rozlišujeme prvky hlavní a prvky podpůrné. 
Prvé zprostředkovávají požadované sdělení, druhé je v tom podporují (např. kontrastem, přehledností ap.). Mezi 
prvky negativními také rozlišujeme dva typy. Jednak prvky rušivé, které komplikují vnímání požadovaného sdě-
lení, jednak prvky zmatečné. Ty mohou požadovaný obsah sdělení směřovat jinam, třeba až do významově 
převrácené polohy. Zde by se možná hodil názorný vizuální příklad takové analýzy. Ale jde o postup tak prostý, 
že ukázka není nezbytná. Stačí si jen uvědomit, že samotná pozornost všem vizuálním prvkům daného produktu 
a zamyšlení nad jejich schopností sdělovat požadovanou myšlenku nebo jí bránit, vede k užitečným praktickým 
závěrům. 

ESTETIKA 
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DESIGN S PŘESAHEM? 
 
Dříve uvedenou úvahu o vztahu užité a volné designérské tvorby je dobré doplnit poznámkou o designu 
s přesahem. Tímto slovním spojením jsou označovány produkty, které nesou sdělení, nebo alespoň jeho náznak 
směřující mimo základní praktické a estetické funkce. Takové sdělení může mít např. sociální nebo duchovní 
rozměr, nebo třeba může komunikovat vnitřní tvůrčí vztahy oblasti designu, výtvarné tvorby či umění obecně.  
Přesah má předpoklad oživit, posílit působení produktu, pomoci navázat svébytnější vztah s uživatelem než do-
kážou běžné estetické a praktické funkce. Je to jakási přidaná hodnota pro ty, kteří ji dokážou odhalit, a jistě ji 
můžeme řadit ke spektru vlastností, kterými může oplývat skutečně inteligentní design. Pro volný design by měl 
být přesah snad i povinnou podmínkou, protože nefunkční krása, která není vtipná, či jinak inteligentní, je povrch-
ně hloupá a snadno upadá směrem ke kýči. 
 
 

  
 

Maxim Velčovský, 2014   
 
ETIKA 
 
Pokud k vyvážení jednotlivých kvalit designu direktivně nevedou závazné normy a ani tržní mechanismus 
s převážně chybějící nezávislou odbornou kritikou nedokáže harmonizaci kvalit podnítit, pak zbývá coby jediná 
funkční motivace – profesní a spotřebitelská etika. Ta se ovšem týká jen vyzrálých osobností. Někdy také 
etiku pomáhají prosazovat profesní sdružení nebo interní podnikové kodexy vázané na činnost kompetentních 
komisí. Některé podniky dnes už dokonce přistupují k plnění širších etických vztahů k zákazníkům, zaměstnan-
cům i životnímu prostředí (tzv. společensky zodpovědný podnik) s tím, že to tvoří součást jejich image, která je 
může propagovat mezi náročnějšími spotřebiteli.  
 
V zásadě je ale stále ještě nejvíce rozšířen tradiční střet etiky a ekonomiky, kdy usilování o nepovrchní kvalitu 
produktů je ekonomicky méně výhodné, než předstírání kvalit klamavou reklamou vázanou k nabídce laciných 
povrchních efektů výrobků. Pak se může situace vyhrocovat tak, že poctivý designér odmítá některé požadavky 
výrobce plnit a odstupuje od spolupráce za cenu ztráty výdělku. Etické vazby jsou vždy všestranné, proto se 
týkají nejen tvůrců, zaměstnavatelů a zaměstnanců, výrobců a obchodníků, ale také zákazníků. Kupujícího nic 
neomlouvá v očích slušné, vnímavé a přemýšlivé části společnosti, když kupuje a provozuje produkty, které mají 
negativní vliv na jiné lidi či přírodu, třeba jen tím, že jsou luxusní namísto skromných, stejně jako jej neomlouvá, 
když nahrazuje funkční produkty novými jen z důvodu módy, rozmařilosti atd.  
 
Etika je zásadní problém, který může přijatelně správně vnímat každý, kdo si nenechává „vymývat mozek“ re-
klamou či zábavním průmyslem, tedy každý, koho baví přemýšlet o souvislostech světa. Jinou, náročnější věcí je 
být schopen eticky jednat. Pro to mají dostatečné předpoklady pouze lidé s vyššími typy inteligence (interper-
sonální, přírodovědné a duchovní), ovšem společenská konvence kvalitnější společnosti v tom může značně 
pomáhat i sociálním skupinám bez vyšší inteligence. Stejně tomu ale může být naopak. Proslulý psycholog Philip 
Zimbardo říká, že místem, kde se rodí zlo je komfortní pozice v davu. Jeho výzkumy ukazují vliv tzv. efektu 
stáda.

9
 Jde o jev, kdy člověk dělá něco, protože to dělají ostatní. Nechce být totiž vystaven sociálnímu tlaku a 

nekomfortu, který by nastal v případě, že by se od stáda odlišil. Lidé často nejsou zlí sami o sobě, pouze nejsou 
schopni opustit zlé stádo a proti němu se názorově vymezit. Pro mnohé lidi je opuštění davu tak nepříjemné, že 
s ním jdou, i kdyby kráčel do pekel, říká Zimbardo. Často nastává, že někdo s vyšší autoritou něco udělá a stádo 
jej následuje. Lidé, kteří nejsou schopni opustit dav, se stávají spoluaktéry zla.  
 

                                                        
9
 Zimbardo, P.G., The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil, New York, 2008 
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Zvažte souvislosti. Za určitých okolností prodává pouze jeden z uvedených fenoménů, 
za určitých okolností jeden z fenoménů výrazně dominuje, za určitých okolností jde o podíl všech fenoménů.  

Jaký procentuální podíl považujete za optimální z hlediska zisku a jaký z hlediska etiky? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sektory s podtrženými hesly jsou nejaktuálnějšími pro hodnocení profesní etiky. 
Po rozboru jednotlivých složek kvality produktu následuje vyvážené celostní posouzení celkové kvality: 

 
Nejlépe: EKOLOGIE efektivity, ergonomie a estetiky 

 
V komerčních situacích: EKONOMIKA efektivity, ergonomie, ekologie a estetiky 

 
 

výtvarný 
styl 

ESTETIKA 
Za jakou cenu? 

EKONOMIKA  

ESTETIKY 

praktická 
funkčnost 
EFEKTIVITA 
Za jakou cenu? 
EKONOMIKA  

EFEKTIVITY 

ERGONOMIE 
vliv 

na člověka 
Za jakou cenu? 

EKONOMIKA 

ERGONOMIE 

EKOLOGIE 
vliv  
na prostředí 
Za jakou cenu? 
EKONOMIKA 
EKOLOGIE 

 
celková filosofie tvorby daného produktu 
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KVALITY A VÝVOJ 
 
V  uměleckoprůmyslových nebo technických muzeích můžeme někdy vidět vývojové řady výrobků, jak se s rozvo-
jem technologií zdokonalovaly a dobovou změnou stylu měnily svůj tvar. Vyjadřuje se k tomu i teoretik Jan Michl, 
svou teorií redesignu, která říká, že každý nový design daného produktu je svým způsobem redesignem, jež 
nějakým způsobem reaguje na své předchůdce – dochází tak k postupnému zlepšování funkcí. Je však důležité 
sledovat i velké množství produktů, jejichž funkční vývoj (třeba i dlouhodobě) buď stagnuje, nebo se dokonce 
vrací do nižších stadií. Důvody k tomu mohou být mnohé. Když vyloučíme zvláštnosti, jako je nedostatek suro-
vin, různé stavy společenské nouze včetně ekonomické, tak jde buď o potřebu výrobce více vydělat formou sní-
žení kvality (případně jejím nahrazením kvalitou povrchní), nebo o nízkou náročnost uživatelů, což je psycholo-
gicky velmi zajímavý problém. Člověk totiž někdy raději opakovaně překovává překážky, na něž je zvyklý, než by 
je odstraňoval. Velmi názorně to dokládá teoretik designu Donald A. Norman, popisující neuvěřitelně nefunkční 
základní vybavení interiérů center kognitivního výzkumu ve špičkových amerických IT společnostech.  
 
Běžným důvodem ke snížení kvality je přirozeně nedostatečná schopnost některých návrhářů a neschopnost 
výrobců ji rozeznat. Pro někoho to může znít neuvěřitelně, ale příkladů v české i mezinárodní praxi je celá řada. 
Např. státní dopravce ČD objednává osobní vagóny s mnoha ergonomickými, ekonomicky nepodmíněnými nedo-
statky, byť příklady vozů bez těchto nedostatků má k dispozici nejen v zahraničí, ale i na tuzemských kolejích. 
Mnohdy dochází ke snížení kvality pod tlakem komerčního inovačního procesu. Dobře fungující výrobek je nahra-
zen novým, u kterého jsou za účelem vnějšího dojmu změny upraveny např. ovladače do systému, který není tak 
funkční, jako původní. Typické je to pro inovační proces počítačových programů. Těžko věřit, že vývojáři softwaru 
zaměstnávají kognitivní psychology, když jsou výsledky často tak uživatelsky nevstřícné nebo když drobný nedo-
statek, kterému rozumí i žák základní školy, je napravován mnoho let (např. postupný způsob vypínání počítače 
bez možnosti přímého kroku byl ve Windows vylepšen až kolem roku 2005). Pro řešení systémů ovladačů běžné-
ho softwaru mají přitom vývojáři k dispozici mezinárodní technické normy ISO, ale mnozí je ani neznají a jiní ne-
mají chuť je používat, protože trh je nenutí. Mezi uživateli je totiž rozšířena typická pověra vedoucí k tomu, že 
všechny problémy s ovládáním techniky přičítají své neschopnosti a nikoli neschopnosti projektantů. U softwaru 
s nedostatečně logickým systémem ovladačů užívajícím navíc nevhodné (třeba jen špatně do češtiny přeložené) 
termíny dochází paradoxnímu obsahovému naplnění jinak nesmyslného slovního spojení „počítačová gramot-
nost“

10
, kdy uživatelé programů, namísto aby si při obsluze intuitivně užívali běžné jednoduché komunikační logi-

ky, musí se učit pokroucené „gramatice“ do sebe zahleděných techniků. 
 
Dalším důvodem ke stagnaci může být taktické zdržování uvedení zlepšení do výroby s důvodem, že později 
přinesou větší zisk. Tržní konkurenceschopnost designu evidentně není závislá zdaleka jen (nebo dokonce pře-
devším) na kvalitní funkčnosti včetně ergonomické případně na životnosti, silný vliv mají zvyky, předsudky, móda, 
klamavá reklama atd. Z hlediska ekonomiky výroby je často výhodnější udržovat konkurenceschopnost atraktiv-
ními povrchními kvalitami mediálně podporovanými reklamou, než investicemi do rozvoje skutečných kvalit. 
 
Následující výběr produktů, které obdržely ocenění za ergonomii je příkladem nerovnoměrnosti vývoje kvalit. 
 

    
 

Komunikační souprava navržená v roce 2008 Michaelem Havlíkem obsahuje notebook, mobilní telefon, náramko-
vý komunikátor, náhlavní soupravu a univerzální společný síťový adaptér/nabíječku. Technologicky byly jednotlivé 
prvky ekonomicky dostupné a většina z nich se samostatně vyráběla. Jejich vzájemné funkční sladění však bylo 
buď komplikované, nebo nereálné. Pro výrobce bylo dostatečně ziskové prodávat jednotlivé produkty bez dosta-
tečné vazby. K výrobě univerzálních adaptérů musela firmy donutit až evropská směrnice na ochranu spotřebite-

lů. S brýlemi (náhlavní soupravou) se po pěti letech rozhodl dělat velkou reklamu Google. 

                                                        
10

 Gramotnost znamená schopnost převodu z jednoho kódování do jiného, což v případě softwaru ovládaného pomocí slovních 
hesel a grafických symbolů není třeba. Slova gramotnost používají omylem někteří lidé namísto odlišných pojmů vzdělanost 
nebo dovednost. 
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Návrh univerzálního nábytkového prvku od Petra Háka z roku 2008. Bylo jej možné nastavit jako běžné sedadlo, 
klekačku nebo stolek na notebook pro stojícího člověka. To umožňovalo ergonomicky optimální střídání pracov-
ních poloh, které nenahradí sebelepší tvarování kancelářské stoličky. Nábytkový prvek je nejen levnější než ade-
kvátní tři různé kusy, ale také zabere v prostoru méně místa. Projekt s nadšením publikovalo profesní periodikum 
českých nábytkářů. Nikdo jej však nezačal vyrábět, neboť je to ekonomicky výhodné pouze pro zákazníky. 

 

 
 

V roce 2010 získal ocenění za nejvyrovnanější kvalitu rychlíkový vůz řady Bdt Vagonky Studénka z konce 80. let 
20. století, projektovaný Ing. Jiřím Lindovským a designérem Vladislavem Staňkem. Byl vybrán z veškeré produk-
ce užívané na českých kolejích mezi léty 1990 a 2010. Žádný z novějších interiérů železničních dopravních pro-
středků u nás od té doby nedosáhl takové úrovně. Kvalita vagónu totiž byla podmíněna pouze mimořádnými 
schopnostmi projektantů, dopravce (ČD) ji nedokázal rozeznat, a proto ani ocenit. Ukázkový obrázek prezentuje 
dokonalé kvality ovládání prvků hygienického zařízení, které mají automatický vliv na vyšší standard hygieny. 
České dráhy ocenění staršího a neocenění novějších vagonů přirozeně zaskočilo, a proto se rozhodly jej před 
svými zaměstnanci tajit. Utajit je před cestujícími se však nepodařilo, neboť o ceně referovala mnohá česká mé-
dia. ČD se samozřejmě nepoučily a objednávají i nadále vagóny bez oceněných špičkových kvalit. 
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ORIGINÁL A KOPIE V DESIGNU 
 
Pod pojem design zahrnujeme užitou tvorbu typickou zejména pro období od druhé poloviny 19. století po sou-
časnost, která je určena k sériové výrobě. Pro předchozí periodu uměleckého řemesla byla charakteristická 
především tvorba originálů, na níž se podílel autor, nebo pod autorovým dohledem jeho dílna. Kreslený projekt 
tehdy mohl vznikat jako pomůcka, nebyl však nezbytný. V tomto období mělo smysl používat termín replika, 
převzatý z volné tvorby. Replika je autorská kopie nebo dílenská kopie vznikající pod dohledem autora. Tak, jako 
v dramatickém umění představuje replika reakci na podnět, tak i ve výtvarné tvorbě bylo vnímáno, že při snaze o 
napodobení nikdy nevznikne zcela přesný duplikát originálu, že jde vždy o nějakou změnu, často i úmyslnou.  
 
V designu pracujeme s jinými vztahy, autor vytváří návrhy (projekty) různého typu a podle nich se pak většinou 
pod jeho dohledem vyrábějí sériové kopie. Někdy může autor vytvořit vzhledový nebo funkční model. Je-li 
model současně vzhledový i funkční, je možné jej považovat za originál, další sériovou produkci pak za kopie. 
Někdy autor vytváří tzv. matrici, která je po mnoha stránkách zárukou požadované kvality kopií, kterým pak mů-
žeme říkat autorské. Při užití digitální techniky může být samotný projekt také přímo matricí, neboť počítač 
podle něj přesně řídí chod stroje, který kopii vyrábí. Mluvíme pak o digitální matrici, jejíž vlastností je, že je zcela 
bez jakéhokoliv zkreslení kopírovatelná. To jde však o kopírování matrice, při tvorbě kopie již mohou nastat od-
chylky použitím různého typu hardware nebo materiálu. Automaticky přenášet terminologii tradičních technologií 
do digitální sféry může být zavádějící, protože dochází nejen k posunu technickému, ale i ke změně vztahů mezi 
prvky systému. A ty by měl terminologický systém reflektovat. Čeština svou tvarovou poddajností tomu může 
dobře sloužit. Pro přímý tisk z matrice má slovo otisk (matrice), ostatní možnosti vystačí s obecným tvarem tisk a 
jeho doplněním vymezujícím přívlastkem (tisk z digitálních dat apod.). V tomto smyslu je třeba např. slovní spoje-
ní „3D tisk“ vnímat jako hovorové a pro odbornou terminologii hledat řešení v systému plastika – skulptura. Nechci 
tím navozovat dojem, že na formě slov tak záleží (s výjimkou odborných informačních systémů), ale terminologic-
ký systém coby model reality nám může pomáhat lépe vnímat vztahy mezi prvky reality. 
 
Je dobré si také uvědomit, že základní pojmy originál a kopie jsou hraničními jevy, mezi nimiž existuje řada pře-
chodných jevů. V nejstručnější verzi jde o originál, autorskou kopii a kopii. Teorie zde vhodně používá slovní 
spojení stupeň originality, který lze vyjádřit buď systémovým termínem, nebo prostým popisem. A k tomu je pak 
třeba vzít v úvahu, že kromě originality formy, existuje ještě myšlenková originalita. Pro oblast designu ji zajímavě 
analyzuje Jan Michl ve své úvaze o vývoji oboru jako kontinuální redesignové aktivitě (viz předchozí stať). 
 
Při užívání pojmu „digitální“ si musíme uvědomit, že jde vždy jen o jevy existující ve formě „jedniček a nul“, tedy 
„uvnitř“ digitálního zařízení, vše vně už je vždy jen analogové, byť to vzniklo z digitální matrice. Technologickou 
obdobu digitální matrice tvoří biodigitální idea vytvořená v představě autora. Problematiku znázorňuje níže uve-
dená vizualizace. Slovní spojení „digitální tisk“ nebo „digitální 3D tisk“ je laickým termínem, který navíc klade 
stranou důležitější charakteristiku dané technologie, tedy upřesnění, zda šlo o užití tiskárny inkoustové, laserové, 
jehličkové, termosublimační, termoplastické apod. Jde o informaci pro kurátory i konzervátory (restaurátory) zcela 
nezbytnou. Byť to je nepohodlné a méně stručné, je nezbytné v odborném textu používat namísto spojení „digi-
tální tisk“ slovní spojení např. inkoustový barevný tisk z digitální matrice. Známe příklady, že se některé úspěšné 
kopie vyrábějí nepřetržitě velmi dlouho, později již bez dohledu autora. Pokud dojde k přerušení výroby, na kterou 
chce někdo navázat s delší prodlevou v době, kdy již autor nežije a nezachoval se přesný projekt nebo matrice, 
pak výrobci výstižně hovoří o reprodukci. Slovo replika v těchto případech není vůbec vhodné, jeho užití ve 
vztahu k jeho prvotnímu významu by bylo zavádějící. Uvedená problematika se přirozeně vztahuje k autorským 
právům, která zahrnují také institut chráněných průmyslových vzorů. Přesné napodobování jiným autorem 
tedy není možné, ale designéři mají právo zejména v rámci dobového stylu vytvářet návrhy poměrně podobné 
dílům svých kolegů. Je-li shoda značná, může dojít i k soudnímu sporu, který pak bývá rozhodnut poměrně sub-
jektivním způsobem. Ke shodě návrhů různých autorů může dojít i nevědomě, takový argument pak činí soudní 
rozhodnutí ještě komplikovanější. I v době převažující sériové výroby vznikají produkty designu v jediném, origi-
nálovém provedení. Současný úzus však vede k tomu, že se pro ně slovní spojení umělecké řemeslo již nepouží-
vá. Přispívá k tomu jistě i skutečnost, že designéři jsou dnes převážně tvůrci návrhu, zatímco hmotnou stránku 
jejich díla mnohdy vytváří spolupracující řemeslník. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digitální sdělení je takové, které je převedeno do digitálního elektrického signálu a v této podobě jej lze zpracová-
vat a ukládat beze změny kvality. Digitální forma sdělení existuje proto pouze ve smyslově nevnímatelné formě 
„uvnitř“ zařízení digitální techniky. Na schématu jsou tyto části značeny modře. Jakmile technické zařízení začne 
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z digitálního záznamu vytvářet smyslově vnímatelnou strukturu, již jde o analogovou formu sdělení. Strukturování 
smyslově vnímatelného média vždy podléhá faktorům, které neumožní sdělení zůstat u přesné, nezkreslené 
digitální podoby. Na schématu jsou analogové prvky značeny červeně.  Digitální forma tvoří většinou jen dílčí 
úsek vzniku nebo přenosu sdělení. Například když pomocí programu a jeho různých ovladačů vytváříme kresbu 
symbolu za průběžné zrakové kontroly na obrazovce. Obrazovka ani naše zraková soustava nás nedokáže in-
formovat o přesném stavu digitální podoby sdělení. Jen jej připodobňuje. Vznik digitálního sdělení, které je závislé 
na smysly vnímatelné realitě, proto nikdy není zcela bez zkreslujících analogových vlivů. Z poznatků vědců vyplý-
vá, že jednotlivé neurony fungují na základě digitálního principu, který je uskutečňován elektrochemicky, ale celek 
nervové soustavy s neuronovými sítěmi je složitou komplexností k digitální technice těžko přímo přirovnatelný. 
Není však ani analogový. Proto je zde vhodné užívat termín biodigitální systém. Ve schématu je značen zeleně. 
Velmi důležitá v komunikaci jsou místa, kde dochází k přeměně jednoho systému v jiný, neboť se zde mění mož-
né vlivy. Systémové převaděče jsou značeny ve schématu jako tečkované hranice  oddělující jeden 
systém od druhého. Je to např. sítnice oka, citlivý čip kamery, čidlo skeneru nebo obrazovka či barvící mecha-
nismus tiskárny. Systémovým převaděčem je také zařízení, které z analogového elektronického signálu vytváří 
digitální, nebo naopak. Příkladem druhé možnosti jsou převaděče (lidově zvané set-top-boxy apod.), které si 
majitelé analogových TV-přijímačů kupují za účelem možnosti příjmu digitálního signálu. Jednotlivé typy systémů 
účastňující se na celém sdělovacím řetězu konkrétně ovlivňují např. barevné zkreslení, citlivost a funkci přenosu 
kontrastu, která má vliv na čitelnost. 

 
 

Světelný bod reality je každou optickou soustavou pro její nedokonalost zobrazen již nikoli jako bod obrazu, ale 
coby rozptylová ploška. Ta pak je citlivým snímačem přeměněna v elektrický signál, v případě digitálního zařízení 
v signál digitální povahy. Je-li digitálně zpracovaný obraz světelného bodu zobrazen pro vnímání lidským okem 
na obrazovce nebo výtisku z tiskárny ztrácí svou digitální povahu, z hlediska ohraničení může tato ztráta probíhat 
postupně.  Optické vlastnosti zobrazovaného bodu znázorňuje schéma vpravo. Bod reality s teoretickou nulo-
vou plochou je optickou soustavou převeden do rozptylové plošky, jejíž ohraničení není ostré. Digitálně řízený 
snímač však tuto plošku převede do podoby s ostrým ohraničením. Při zobrazení a vnímání okem se pak ohrani-
čení opět rozostřuje. 

 
AUTORSKÝ TÝM, JEHO ZODPOVĚDNOST A PREZENTACE 
 
Problematika originálu úzce souvisí s autorstvím. Jeho uvádění podporuje odpovědný vztah k tvorbě a tím i 
k uživateli. Prezentace jmen autorů bývá v praxi designu různorodá. Na jedné straně se setkáváme i s tradičním 
signováním produktů, jaké známe z volné tvorby, na druhé straně s úplnou anonymitou, která je mnohdy úmysl-
ná, jindy cíleně krytá prezentací značky nebo výrobce. Mnohé komerční subjekty si neuvědomují, že uvádění 
jmen autorů působivost značky neomezí, naopak ji může posílit. Mohou ovšem nastat i situace, kdy autor nesou-
hlasí s prezentací svého jména u produktu, neboť byl výrobcem negativně ovlivněn a odmítá za práci přebírat 
osobní odpovědnost. Potom odpovědnost přebírá instituce výrobce. Taková odpovědnost už ale není dostatečně 
funkční, neboť je v podstatě anonymní kolektivní. Může být realizována víceméně jen ve finanční rovině, nároč-
nější etické vazby příliš nefungují ani u institucí s kvalitní deklarací společenské odpovědnosti. Nejhorší podniky 
pak mají vztah k zákazníkovi založen pouze na kontrole kvantity odbytu, samy se nezajímají o potřeby uživatelů 
své produkce a proti dopadům kontaktů ze strany veřejnosti se všemožně pojišťují. Obecně platí, že se stoupají-
cí velikostí podniku je těžší udržet kvalitní úroveň jeho vztahu k cílovým skupinám jeho činnosti. 
 
Prezentace jmen autorů musí mít vhodnou formu, aby byly zřejmé konkrétní osobní podíly na práci, která je 
mnohdy kolektivní. U každého týmu pak někdo odpovídá za jeho vedení, nebo alespoň koordinaci, což musí být 
také vhodným způsobem zvýrazněno. Při popisování sbírkových či jen vystavených předmětů je pak užitečné 
rozlišovat typ anonymity tvůrce. Slovní spojení „neznámý autor“ dává najevo, že se autorství nepodařilo zjistit, 
zatímco spojení „nezjištěný autor“ naznačuje, že ještě nebyl předpoklad autora hledat. Na podivnou politiku 
některých značek je pak vhodné přiměřeně reagovat. Není nutné ale používat přímo spojení „utajený autor“, stačí 
psát „neuvedený autor“. Také je vhodné nevkládat z nouze název značky do rubrik autorství. Značka je vhodná 
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jako doplňková informace nebo patří do kategorie „výrobce“. I v případě že byla výroba zadána subdodavateli. 
Subjekt vlastnící značku na subdodavatele přirozeně odpovídá. Zůstává pak otázkou, jakou hodnotu má informa-
ce o uvedení místa výroby (Made in China). Pokud má majitel značky za výrobek ručit, není podstatná. 
S autorstvím souvisí také uvedení informace, zda jde o produkt originálový

11
, vytvořený přímo v jednom či více 

kusech, nebo kopiový, vytvořený z matrice, byť by byla „jen“ digitální“ ve formě softwaru pro robotickou technolo-
gii. Samotné slovní spojení „limitovaná série“ bez uvedení velikosti nic neříká a řadí se do kategorie klamavé 
reklamy.  
 
INTELIGENTNÍ DESIGN A SVOBODA 
 
Na závěr je nutná také malá zmínka o vnímání pojmu „svoboda“ v oblasti navrhování, produkce, distribuce a užití 
designu. Pojem „svoboda“ představuje náročnou filosofickou problematiku se kterou se nelze vyrovnat stručnou 
úvahou a jednoznačnými doporučeními. V praxi je však natolik aktuální a současně mnohdy opomíjený, že je 
nezbytné, aby byl neustále předmětem profesních diskusí tvůrců i pozornosti kritiků. Ve svých východiscích 
nikdy nesmíme zapomínat na rozdíly mezi podstatnou svobodu vnitřní a méně podstatnou vnější a na správný 
odhad hranic svobody, pro které je nejlepším měřítkem ohleduplnost. K východiskům diskusí je vhodné přibrat 
relativitu vymezení konkrétní svobody, ovšem nikoliv v alibistické postmoderní rovině, ale z důvodů celostního 
přístupu, kdy každý prvek je vázán dalšími prvky systému. Z toho mj. vyplývá, že svoboda tvůrce designu má vliv 
na svobodu uživatele a svoboda uživatele má vliv na práva dalších lidí i zbývající přírody. 
 
Při hledání inteligentního designu budou proto úvahy nad pojmem svobody inspirovat především k ohleduplnosti 
v komplexu všech existujících vztahů. Jistě nemůže být cílem dostatečně inteligentního designéra nebo týmu 
„svobodně a nezávisle“ navrhovat produkty málo ohleduplné k uživateli, jeho okolí a životnímu prostředí. Typic-
kým příkladem subjektivního pocitu omezování tvůrčí svobody jsou pravidla čitelnosti a srozumitelnosti praktické 
vizuální komunikace, často obsažená v mezinárodních technických normách ISO. Někteří grafici jsou z nich velmi 
nesví, a pokud jim to vnější svoboda umožní, tak je ignorují. V podobné roli pro designéry fungují ergonomická 
pravidla. Mnohdy si však největší díl vnější svobody nevynucují tvůrci samotní, ale výrobci, obchodníci a nakonec 
třeba i uživatelé. Pokud jsou vztahy mezi nimi vymezeny pouze finančně, nemají příliš inteligentní úroveň a nedají 
se moc ovlivnit. Jakmile však je schopen do takového systému vstoupit někdo s dostatečně silným etickým vý-
chodiskem, může ke zlepšení dojít, byť někdy na jeho úkor. Změna k lepšímu přirozeně vyžaduje oběti. 
 
A INTELIGENTNÍ UŽIVATEL? 
 
„My věříme, že naši zákazníci jsou inteligentní a chtějí dobře promyšlené věci,“

12
 řekl kdysi Steve Jobs. Ale je 

tomu opravdu tak? Když narážejí uživatelé na problémy s obsluhou výrobků, průzkumy říkají, že hledají nedoko-
nalost u sebe a ne u techniky. Do jisté míry je pravda, že s nekvalitně navrženým výrobkem se lépe pracuje inteli-
gentnějšímu člověku, neboť snáze překoná nedostatky. Od takového uživatele Jobs očekává, že si příště horší 
produkt nekoupí. Z běžné praxe však vyplývá, že většina lidí si v uspěchané době nenajde dostatek času vyhle-
dat mezi množstvím povrchních informací skutečně objektivní srovnávací testy a smíří se raději s každodenním 
překonáváním nedostatků méně kvalitní techniky. Spíše než celková inteligence mají na harmonii užití výrobků 
vliv jiné lidské kvality – rozvinuté jemné pohybové schopnosti, dílčí kombinační inteligence, dobrá paměť a vizuál-
ní gramotnost. 
 
ZNAČENÍ KVALIT DESIGNU 
 
Pro některé z kvalit designových produktů (např. vztahující se k ekologii nebo lidskému organismu) jsou 
k dispozici grafické značky, které mohou pomoci při rychlé orientaci (viz ilustrace na další straně). Zatím jen malé 
procento z nich ale patří k povinnému značení výrobků. Důležité je pak značení celkové kvalitativní třídy, které je 
povinné zatím jen u hotelového ubytování. Základní členění na kvalitativní třídy je postačující ve třech stupních a 
značí se římskými číslicemi (I. – III.). Podrobnější členění se řeší v pěti stupních a značí se hvězdičkami 
(). Hvězdičky jsou používány vedle ubytování také v autobusové dopravě. Vlaková a letecká doprava 
používá klamavý systém kombinace číselného označení dvou tříd (1. a 2.) s různými slovními doplňky (tourist, 
ekonomy, bussines, first, 1+ atd.), které nemají oporu v žádné kvalitativní normě a proto mohou být libovolně 
zneužívány. 
 
Estetické kvality bývají někdy značeny oceněními na uznávaných soutěžích. V českém prostředí byla např. 
v minulosti používána při prodeji grafická visačka „Vybráno pro CID“ (viz informace v úvodu této kapitoly), dnes je 
poměrně rozšířeno označování produktů oceněných na soutěži RED DOT. Tato soutěž je vnímána jako komplex-
ní posuzování kvalit designu, protože však v mimoestetických rovinách vykazuje mnohdy značné omyly, je vhod-
né ocenění RED DOT vnímat také především jako estetické. 
 
 PODROBNĚJI K TOMU 
Fassati, Tomáš: Učebnice praktické vizuální komunikace, Benešov, 2010 
 

                                                        
11

 Slovo „originálový“ má oproti slovu „originální“ specifičtější význam, který se dotýká neužití matrice. 
12

 Newsweek, 16. října 2006 
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Ukázka ze systému značené ergonomických kvalit designu 
 

 
NEJAKTUÁNĚJŠÍ OBLASTI DESIGNU SOUČASNOSTI 
 
V ukázkách z jednotlivých částí sbírky budeme mít příležitost se zabývat kvalitami různých oblastí staršího i sou-
časného designu. Je důležité, aby nechyběly ty, které jsou dnes společensky nejaktuálnější. Jaké to jsou? Velké 
množství lidí stráví většinu pracovního dne u počítače. Aktuální jsou proto klávesnice, monitory a nábytek, 
který člověku umožňuje práci. Soudobá společnost je v pohybu díky rozvinuté dopravě. Zatímco osobní auto je 
pro společnost i přírodu přítěží jak momentální, tak výhledovou a majitel si v něm dokáže zajistit komfort podle 
přání, jinak je to u společensky žádoucí dopravy hromadné. V ní se o skutečný komfort vede nerovný boj 
s ekonomikou a povrchní reklamou. Proto problémy hromadné dopravy jsou také velmi aktuální. Při dnešním 
zvýšeném pohybu lidí mimo bydliště hrají důležitou roli různé orientační a informační systémy. Při pozorném 
pohledu zjistíme, že mnohé z nich nejsou příliš srozumitelné, důsledně promyšlené a estetické. Světem hýbou 
různé typy problémů s potravinami. Civilizované části světa se týká hlavně problém etiky obalů potravin, které 
jsou často nepraktické, klamavé a materiálově předimenzované. Významnou roli hraje design ve výchově a vzdě-
lávání dětí a mládeže. Mnohé hračky a učební pomůcky přitom stále mají daleko ke kvalitě. Hračky nemívají 
funkční barevnost a školní sešity, učebnice nebo výukový software trpí často amatérskou, úpadkovou estetikou a 
nedostatečnou funkčností vizualizací. Dospělou populaci zásadně ovlivňuje komerční reklama. Té vytváří 
v některých vyspělejších zemích protiváhu reklama sociální, která má u nás velmi slabé postavení, proto je třeba 
jí věnovat velkou pozornost. Daly by se najít ještě další aktuální oblasti, např. sportovní vybavení, drobná elektro-
nika atd., ale výše uvedené patří jistě k nejvýznamnějším. 
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VÍCE SE O KVALITÁCH DESIGNU DOZVÍTE: 
 
Dreyfuss, Henry: Designing for people, New York, 1951 
Dreyfuss, Henry: Measure of Man, 1967 
Dreyfuss, Henry: Symbol Sourcebook, An Authoritative Guide to International Graphic Symbols, J. Wiley & Sons, 
New York, 1984 
Fassati, Tomáš (ed.): Komfort české hromadné dopravy, 1. díl, Benešov – Praha, 2011 
Fassati, Tomáš: Učebnice a slovník vizuální komunikace, IID, Benešov, 2001 
Chundela, Lubor: Ergonomie, ČVUT, Praha 2001 
Kolesár, Zdeno: Kapitoly z dějin designu, VŠUP, Praha, 2004 
Lamarová, Milena: Signum design, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha, 1999 
Michl, Jan: Funkcionalismus, design, škola, trh, VŠUP, Praha, 2013 
Norman, Donald A.: Design pro každý den, Praha, 2010 
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Atkinsonová, R. L. a kol.: Psychologie, Victoria Publishing, Praha, 1995 
Brocker, Siegfried a Braunová, Gabrielle: Testy emocionální inteligence, Ikar, Praha, 1997 
Furnham, Adrian: Psychológia – 50 myšlienok, ktoré byste mali poznať, Slovart, Bratislava, 2012 
Goleman, D.: Emoční inteligence, Columbus, Praha, 1997 
Hartl, Pavel a Harlová, Helena: Velký psychologický slovník, Portál, Praha, 2010 
Říčan, Pavel: Psychologie náboženství a spirituality, Praha, 2007 
Testy IQ, Svojtka, Praha, 2011 
Zohar, Danah a Marshall, Ian: Spirituální inteligence, Mladá Fronta, Praha, 2003 
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HIGH TECH! 
HIGH DESIGN! 
 
 

 
LOW ERGONOMY? 
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Uměleckému designu se klaníme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolem inženýrského designu tancujeme. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ergonomický design tancuje kolem nás. 


