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MALÝ POPULARIZAČNÍ SLOVNÍČEK  
 
Popularizační slovníčky v závěrech publikací o designu bývají nekomplexní nepříliš systematickou sbírkou pře-
vážně pojmů typologických a technologických. My se zde zaměříme inspirativně na další obory, zejména na psy-
chologii, teorii vizuální komunikace a ergonomii, příp. profesní etiku. Opět nejde o systematický komplex, ale jen 
výběr aktuálních jevů z hlediska potřeb této publikace.  
 
Terminologická poznámka. Při práci s jakýmikoliv termíny je vhodné si uvědomit, že pokud nepocházejí 
z umělého uzavřeného jazykového systému, mohou být používány v různých souvislostech s částečně nebo 
značně odlišnými významy. A dále pak, že v muzejní vzdělávací komunikaci je vhodné omezit užívání cizích 
slov ve všech případech, kdy existují jejich české ekvivalenty. Užívání cizích slov mimo odborné texty ve-
de většinou k nižší sdílnosti mj. proto, že jsou oslabeny formální logické vazby řeči. Může být také oslabena rozli-
šitelnost jemných významových rozdílů, kterou díky svému bohatství tvarů čeština umožňuje (např. rozdíl mezi 
reprezentační – reprezentativní ad.). Lidé snadno navyknou mnoha omylům, např. že užití WC nebo sprchy patří 
ke společenským nikoliv očistným činnostem (záměna pojmenování sociálního a hygienického zařízení). Koneč-
ným důsledkem může být snížení důvěry v logické vazby pak také u mateřského jazyka, kdy pak dochází ke 
snadnému přijímání mylných významů (např. slovem „náplavka“ se po roce 2000 začaly označovat inženýrsky 
realizovaná mola a navigace namísto částí břehu řeky vytvořených přírodní naplaveninou). 
 
 
 
Algoritmus je soustava konečného počtu kroků, kterými je možné řešit stejnorodé úlohy. Z algoritmů jsou např. 
sestaveny počítačové programy. Volněji se algoritmy vztahují k typickým lidským činnostem včetně pracovních, 
kde jsou aktuální např. při dokumentaci profesiogramů. V samotném designu jde o způsob obsluhy strojů a pří-
strojů, případně programování automatů. Z hlediska potřeb lidského organismu je zajímavá konfrontace algoritmů 
a různých biorytmů. (viz také rytmus) 
 
Analýza komunikační. Postup užitečný zejména v praktické vizuální komunikaci (test srozumitelnosti), kde je 
posuzován vztah jednotlivých skladebných prvků k požadavku zprostředkovat požadované sdělení. Prvky jsou 
pak hodnoceny jako nosné nebo negativní. Nosné jsou děleny na hlavní a podpůrné, negativní na rušivé a zma-
tečné. 
 
Deklarace společenské odpovědnosti instituce (studia, výrobce, prodejce, školy). Soubor etických pravidel 
popisující vztahy instituce a zaměstnanců, i vztahy instituce k partnerům, veřejnosti a životnímu prostředí. Kvalitní 
instituce mají deklaraci vypracovánu a ta tvoří mj. i jejich marketingový nástroj funkční zejména ve vyspělejším 
prostředí. Samotná deklarace však ještě nemusí být znakem společenské odpovědnosti, některé instituce ji mo-
hou využívat podobně, jako klamavou reklamu. Proto je rozhodující kvalita jejího obsahu a kontrola jejího dodržo-
vání, která je převážně v rukách pracovníků médií. 
 
Design uživatelsky přátelský. Oblíbené slovní spojení vyjadřující zejména vyšší kvalitu komfortu ovládání pro-
duktu vznikající za předpokladu vyšší intrapersonální a interpersonální inteligence tvůrce. Nemusí přitom součas-
ně jít o komplexní kvalitu ergonomie ani o ekologickou kvalitu produktu.  
 
Design ohleduplný k životnímu prostředí představuje vyšší ekologickou kvalitu produktu vznikající za předpo-
kladu vyšší ekologické inteligence tvůrce. 
 
Dimenze je vlastnost udávající velikost, míru něčeho, zejména v prostoru. Pro vizuální vjem je důležité, že zá-
kladní dimenze je dána hranicemi schopnosti rozlišení zrakové soustavy, na jedné straně nejbližších detailů, což 
je dáno možností zaostření oka do blízka a na druhé straně rozlišením nejvzdálenějších detailů. Pod základní 
dimenzí se nacházejí různé stupně mikrodimenzí, které je možné pozorovat jen pomocí zvláštní techniky (mikro-
skopy) nebo pomocí modelování. Nad základní dimenzí se nacházejí různé stupně makrodimenzí, jejichž struktu-
ru lze vnímat opět jen pomocí zvláštní techniky (dalekohledy) nebo pomocným modelováním. Pro komplexní 
představu o prostoru je důležité vnímat vztahy mezi dimenzemi. 
 
Dovednost je schopnost použít znalosti ve vztahu k praktickým situacím. Nejznámější jsou dovednosti 
umožňující obsluhu různých technologií (např. řízení automobilu, užití počítačového programu nebo filmové ka-
mery), dále pak dovednosti pěstitelské, obchodní, didaktické. Dovednost může mít zvláštní povrchní formu, kdy 
něco dokážeme bez větších znalostí podstaty jevu, s čím souvisí mnohá rizika (kvalitativní, bezpečnostní, eko-
nomická ad.) 

Emoce (z latinského e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy v organismu člověka, 
zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené fyziologickými změnami (změna srdečního tepu, změna 
rychlosti dýchání), motorickými projevy (mimika, gestikulace), změnami pohotovosti a zaměřenosti. Hodnotí sku-
tečnosti, události, situace a výsledky činností podle subjektivního stavu a vztahu k hodnocenému, vedou k zaujetí 
postoje k dané situaci. Tvoří tak základ sebezáchovného mechanismu, kterým člověk reaguje na vnější podmínky 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_konstruktivismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mimika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gesto
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za účelem optimálního přežití. Emoce rozdělujeme na základní (vývojově starší – strach, hněv, radost, smutek, 
důvěra, znechucení, očekávání, překvapení) a vyšší (stud, altruismus, empatie, vkus, zvědavost, cit pro pravdu 
ad.). Emoce, zejména základní, jsou evolučně starší než rozumové jednání, a proto jsou jejich projevy silnější a 
obtížněji ovlivnitelné. (viz dále rozum) 

Ergonomie fyzická představuje část vědy o interakci lidského organismu a produktů či prostředí, která se zabývá 
fyzickou problematikou, zejména rozměry člověka (antropometrie), jeho vahou a působením sil. 
 
Ergonomie organizační představuje část vědy o interakci lidského organismu a produktů či prostředí, která se 
zabývá vlivy organizace aktivit na člověka. Je nezbytným a často ekonomicky velmi výhodným doplňkem ergo-
nomie fyzické a psychické. 
 
Ergonomie psychická představuje dnes nejdůležitější a nejrozsáhlejší část vědy o interakci lidského organismu, 
produktů a prostředí. Její významnou částí je teorie vizuální komunikace. 
 
Fylogeneze je historický vývoj kmenů, tříd, řádů, čeledí rodů a druhů živočišné nebo rostlinné říše od jednoduš-
ších ke složitějším. Pro práci designéra nebo architekta představuje základní pojem fylogeneze člověka. Jde tu o 
překonání předsudků a pověr o tom, že vlastnosti lidského organismu jsou dány trvale a nevyvíjejí se, nebo že 
jsou naopak rychle přizpůsobitelné technologickým civilizačním změnám. Mění se totiž velmi pomalu v řádu dese-
titisíců let. Na jednu stranu je třeba respektovat to, co podmiňovalo současné vlastnosti člověka (původně vodo-
rovně fungující páteř, stresový mechanismus založený na fyzickém boji nebo útěku, dlouhodobá existence smysly 
rozeznatelných škodlivin, rozdělení ženských a mužských činností, průměrná denní fyzická zátěž, denní délka 
pobytu v exteriéru a interiéru, složení stravy během roku, schopnost vcítění se do kmenové sociální skupiny o 
velikosti 40 – 80 lidí atd.). Na druhou stranu je třeba vzít na vědomí, co má u člověka další předpoklady vývoje. Je 
to rozvoj vyšších typů inteligence. Je evidentní, že ani nižší typy lidské inteligence nebyly před desítkami tisíc let 
na současné úrovni, že se tedy zdokonalují interakcí s realitou. Bez ohledu na značně vzdálený časový horizont 
výsledků je tedy vhodné podporovat další rozvoj intrapersonální, interpersonální, ekologické a duchovní inteligen-
ce (schopnosti optimálně, harmonicky vycházet se sebou, s ostatními lidmi i s přírodou).    (viz dále ontogeneze) 
 
Gender je cizojačný, nepříliš komunikativní termín pro český pojem rodu, rodové problematiky. Výzkum v této 
oblasti se zabývá rozdíly v mužském a ženském jednání (a psychice). Někteří autoři je připisují pouze kulturním 
vlivům, nikoli biologickým odlišnostem organismu. Jde samozřejmě o hrubé zjednodušení, které má svůj původ 
v motivaci výzkumníků. Pro designéry a architekty je důležité, aby dokázali při projektování dostatečně zohlednit 
nejen odlišné fyzické, ale zejména psychické potřeby žen a mužů. (viz také pohlaví) 
 
Geny jsou specifické biologické informační jednotky, uplatňující se ve vývoji druhů živých organismů včetně člo-
věka při dědičnosti. Jejich protiváhou v tomto vývoji jsou u člověka memy. 
 
Gramotnost je znalost kódování (gramatiky) konkrétního způsobu komunikace (sdělování). První gramotností 
je znalost čtení a psaní, tedy kódování řeči do písmových znaků a naopak. Druhou gramotností je znalost kódo-
vání řeči do obrázkových figur, znaků a symbolů. Gramotnost má rovinu základní, kdy pracujeme s jednoduchými 
primárními významy jednotlivých slov a vyšší úrovně, kdy pracujeme s kontextem a druhotnými či terciárními 
významy. Vyšší rovinu verbální gramotnosti nazýváme čtenářská gramotnost, u vyšší roviny vizuální gramotnosti 
jde o schopnost interpretace komplikovanějších vizuálních vztahů např. ve výtvarném či filmovém umění. Protože 
verbální gramotnost byla podmínkou vzdělanosti, je dodnes se vzdělaností mylně zaměňována (chybná slovní 
spojení „finanční gramotnost“ – ve skutečnosti finanční vzdělanost, „počítačová gramotnost“ – ve skutečnosti 
počítačová dovednost ap.)  
 
Inteligence je specifická operační schopnost mozku. Nemá smysl ji hodnotit celkově, proto se třídí na různé 
typy. Jejich vymezení není třeba vnímat absolutně, jde o pomůcky pro posuzování různých schopností člověka. 
Různí badatelé se v třídění typů inteligence částečně liší. Jednotlivé typy inteligence se mohou podle příbuznosti 
spojovat do skupin a v nich výhodně testovat (např. IQ a EQ).  
 
Intuice je popisována jako proces rychlého pochopení bez současné účasti racionality. Filosofové ji definují ještě 
výrazněji jako poznání nesmyslové povahy bez účasti racionality a do protikladu kladou poznání diskursivní. Za-
jímavé je také vymezení, které říká, že jde o určitý druh pochopení, kterým se přenášíme dovnitř sledovaného 
předmětu. Intuice může být užitečným nástrojem poznání pro toho, kdo má pro ni předpoklady, k nimž patří i 
schopnost rozeznat konkrétní situace, kdy naše intuice nefunguje. Základním předpokladem intuitivního jednání 
jsou jednak vrozené a rozvíjené schopnosti vnímat a pronikat do systémů (inteligence vyšší kategorie), jednak 
dostatečné konkrétní zkušenosti z různých oblastí jevů. Do jevů, o jejichž oblasti daný jedinec nic neví, nemá 
předpoklad intuitivně pronikat. Znamená to, že aktuální intuice je závislá na předchozím racionálně-emočním 
poznání. Zajímavě to také komentuje přísloví „Lepší poctivá racionální úvaha než nefunkční intuice“. (viz dále 
ovládání intuitivní) 
 
Kód barevný základní je soustava signálních (spolehlivě rozlišitelných) barev: červená, žlutá, zelená a modrá. 
Těmto barvám je podle jejich primárního působení přiřazen mezinárodní normou ISO praktický konvenční vý-

http://cs.wikipedia.org/wiki/Evoluce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rozum
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znam, který se užívá v běžné mimoumělecké vizuální komunikaci. Kromě základní barevného kódu existují i kódy 
další, které mají tematicky nebo prostorově omezenou funkci.  
 
Kód tvarový základní je soustava jednoduchých (spolehlivě rozlišitelných) plošných obrazců: pravoúhlý čtyř-
úhelník, rovnostranný trojúhelník, kruh a škrt. Tyto tvary jsou pro podporu psychického působení přiřazeny 
s daným konvenčním významem jednotlivým signálním barvám. Vzniklé barevně tvarové kombinace tvoří základ 
praktické vizuální komunikace (). 
 
Kodex profesní. Soubor profesních zvyklostí, které převážně nejsou obsaženy v legislativě, ale vztahují se 
k etickému chování. Jejich dodržování posiluje spolehlivost a tím i funkčnost vztahů mezi profesionály i veřejností. 
 
Komfort je souhrn fyzických (případně chemických i biologických) a psychických podmínek, které vytvářejí opti-
mální vliv na lidský organismus.  
 
Komfort povrchní (laciný) je souhrn líbivých podmínek, užívaných v tržním mechanismu k získání zákazníka 
s tím, že skutečné potřeby lidského organismu většinou neplní, někdy až ignoruje. Motivací k vytváření povrchní-
ho komfortu je nejen požadovaná lákavost, ale také mnohem nižší finanční investice (a provozní náklady provo-
zovatele) než u komfortu skutečného. 
 
Komunikát znamená v terminologickém systému teorie sdělování „sdělení o jiném sdělení provedené v odlišném 
sdělovacím systému“. V designu jde např. o kresbu, fotografii nebo film zachycující designový produkt. Pokud by 
šlo o sdělení o jiném sdělení ve stejném sdělovacím systému, nebyl by vytvořen komunikát, ale kopie.  
 
Komunikativnost grafického designu posuzujeme podle čitelnosti a srozumitelnosti. Čitelnost vztahujeme k 
rozlišovací schopnosti lidského oka, srozumitelnost ke způsobu kódování. 
 
Kopie je obecnější pojem, který lze používat v odlišných významech. Je proto vhodné vytvářet upřesňující slovní 
spojení. Autorská kopie je charakteristická pro matricové techniky (grafika, fotografie ad.), kdy samotný autor 
může vytvořit sérii kopií požadované kvality. Zvláštním případem autorské kopie je replika. Jde o zhotovení dru-
hého či dalšího originálního výtvoru (zejména v sochařství) autorem, nebo jeho dílnou (pod autorovým dohle-
dem), většinou s malou obměnou (proto „replika“). Dalšími typy kopií jsou např. kopie distribuční, používané 
zejména v polygrafii, kinematografii aj.  
 
Kvocient EQ je hodnota náročnějších operačních schopností mozku zahrnujících emoční zpracování podnětů – 
spadá sem inteligence intrapersonální a interpersonální. Výsledky emočních testů jsou specifičtější a nejsou tak 
snadno vzájemně srovnatelné jako u jednoduchého kvocientu IQ. 
 
Kvocient IQ je číselná srovnávací hodnota tří jednodušších operačních schopností mozku – jazykové, matema-
tické a prostorové. S přibývajícím věkem klesá. 
 
Kvocient SQ symbolizuje nejnáročnější operační schopnost mozku (spirituální inteligence). Jde o oblast, kde by 
srovnání různých jedinců bylo ještě náročnější než u EQ a současně by postrádalo smysl. Testy SQ spíše dávají 
stručně najevo, ve kterých přesazích lidské existence má daný člověk větší předpoklady a ve kterých menší. 
 
Logos je řecký tvar pro slovo, řeč. V západní filosofii představuje ústřední pojem, který se výrazně uplatňuje i 
v křesťanské teologii. 
 
Logotyp je grafický útvar, jehož základ tvoří slovo nebo slovní spojení typograficky vytvořené z písmových znaků. 
Může být doplněn nepísmovými grafickými prvky. Pokud však tyto začnou převažovat nad písmovými znaky, jde 
již o grafickou značku. Pokud písmové znaky zcela chybí, jde o grafický symbol. Uvedené varianty představují 
ve vizuální komunikaci kategorii odpovídající ve verbální komunikaci kategorii vlastních jmen (psaných s velkým 
začátečním písmenem) označujících jedinečné jevy. Původ termínu logotyp lze najít v oblasti klasické techniky 
knihtisku, kde se tak nazývala skupina písmen z praktických důvodů spojená do jednoho odlitku. 
 
Matricová technika je taková, která vytváří mechanickou, optickou či digitální matrici pro tvorbu autorských kopií. 
Klasické matrice vznikaly pro tisk grafiky, fotochemické matrice byly vytvářeny ve fotografii. Dnes může být digi-
tálně vytvořený projekt matricí, pokud počítač může řídit stroj, který produkt vytvoří.  
 
Memy představují sociální informační jednotky uplatňující se při vývoji člověka. Opisně řečeno představují 
k dědičnosti protiváhu společenského vlivu, výchovy. (viz dále geny) 
 
Mikroklima. Jeden z nejdůležitějších systémů v ergonomii aktuálně ovlivňující komfort lidského organismu. Jedná 
se o komplex teploty, složení atmosféry včetně vlhkosti, proudění vzduchu, viditelného i neviditelného záření, do 
kterého mohou být zahrnuty i další vizuální, čichové nebo zvukové vlivy. Mikroklima vzniká buď přirozenou ces-
tou, nebo jej člověk uměle vytváří (klimatizace). Podobně jako mnoho umělých produktů, tak i umělé mikroklima 
bohužel často směřuje do mnoha slepých uliček včetně tendencí k povrchnímu komfortu a stává se spíše škodli-
vým než přínosným. K nejškodlivějším mikroklimatům patří ta, která nejsou při prvotním vnímání pociťována ne-
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gativně. Dalším typem škodlivosti vytváření umělých mikroklimat jsou negativní vedlejší produkty, u klimatizačních 
systémů jde nejen o často zbytečné energetické náklady, ale také o podporu vzniku bakteriální mikroflóry a šíření 
nezbytných desinfekčních prostředků do prostředí. Kladných příkladem umělého mikroklimatu jsou systémy pro 
uvádění mikroklimatu do původního přirozeného stavu ve znečistěných aj. poškozených prostředích, např. čističe, 
zvlhčovače a ionizátory vzduchu v městských interiérech nebo čističe vzduchu v kabinách aut pohybujících se po 
frekventovaných komunikacích (ty jsou na rozdíl od chladicího systému klimatizace skutečně přínosné). 
 
Model představuje vizuální či textové sdělení o vybraném systému reality. Vytváří se jako pomůcka ke zkoumání 
vlastností reality samotné. Nebo jako pomůcka pro tvorbu nové, umělé reality. Žádný model nedokáže realitu plně 
nahradit (viz realita virtuální). Optimálním řešením je proto vytváření alternativních modelů, podle odlišných vý-
chodisek, které realitu komplexněji zastoupí než model jediný. Výhodně se doplňují modely vizuální a slovní. I ve 
vědě, zejména ve společenskovědních disciplínách, je užitečná současná existence více teoretických modelů. 
 
Norma ISO, EN, ČSN. Mezinárodní, evropské či státní nezávazné doporučení technického, komunikačního či 
organizačního charakteru, jehož splnění je podmínkou optimálního fungování dané činnosti na mezinárodní, ev-
ropské či státní úrovni. Mezinárodní normy ISO se zabývají např. sjednocením praktické vizuální komunikace, 
užitečnou evropskou normou je např. ta, podle které se jednotně posuzuje kvalita komfortu veřejné dopravy (aby 
dopravci nemohli v neprospěch cestujících pracovat s klamavým značením a reklamou). Aby normy mohly dosta-
tečně fungovat, nemohou se na jejich texty ad. obsah vztahovat autorská práva a musí být snadno veřejně do-
stupné. 
 
Odpovědnost. Jedna ze základních podmínek etického jednání včetně profesního, tedy i skutečné profesionality, 
jako takové. 
 
Ohleduplnost. Jedna ze základních podmínek etického jednání včetně profesního, tedy i skutečné profesionality 
jako takové. 
 
Ontogeneze je termín vycházející z řeckého základu onto- bytí, poznání. Ontogeneze představuje individuální 
vývoj rostlinného či živočišného organismu od zárodku do zániku. U člověka se pak podtrhuje vývoj psychiky 
jednotlivce, která představuje systém náročnější než je fyzický organismus. Pro designéra nebo architekta je 
lidská ontogeneze významným pojmem, neboť musí pracovat na projektech pro sociální skupiny či jednotlivce v 
různých vývojových stádiích (děti, dospělí, starci), případně brát v úvahu specifika projektů pro jedince, jejichž 
mentální rozvoj se zastavil na určité úrovni. Je totiž např. známo, že duševní rozvoj mnoha jedinců po třináctém 
roku věku nepokračuje. (viz také fylogeze) 
 
Opěrák je svislá část sedacího nábytku, k níž patří také opěrka hlavy. Tvarování opěráku u pracovních židlí před-
stavuje na rozdíl od odpočinkových nebo jídelních náročný úkol. Inteligentní opěrák musí podporovat správné 
prohnutí páteře nejen v zakloněné poloze, ale musí jej podněcovat také v polohách svislé a předkloněné. Podob-
ně jako další části mechanismu pracovní židle musí být jeho jednotlivé prvky nastavitelné pro osoby různých 
rozměrů a hmotností. Zatímco u pracovní židle je podmínkou inteligentní opěrky hlavy pouze nastavitelnost výšky 
a úhlu, u odpočinkové, četně sedadel dopravních prostředků II. a I. třídy musí být doplněn dostatečně hlubokými 
bočními opěrkami. (viz dále sedák a područky) 
 
Originál v designové stejně jako v další technicky komplikovanější tvorbě 20. a 21. století (převážně kopiové 
techniky) se vymezuje komplexněji než u tradičních originálových technik. Za originál zde lze považovat i autor-
ské kopie nebo dobové kopie pořízené autorizovaným řemeslníkem nebo výrobcem, který většinou využívá 
ochrannou značku. Pokud výroba pokračuje u tohoto výrobce i po smrti autora 
 
Originálová technika je taková, která vede ke vzniku jediného výtvoru. Nevytváří tedy matrici pro vznik kopií.  
 
Ovladač je prvek stroje nebo přístroje zprostředkující povely obsluhy. Inteligentní ovladač musí být rychle a bez-
pečně dosažitelný pro danou část lidského těla, musí mít dostatečně výraznou lokální odezvu (nejlépe mechanic-
kou nebo optickou, zvuková je méně vhodná), nebo musí mít psychologicky vhodnou vazbu na funkční odezvu 
stroje, nejlépe přímou, nebo alespoň prostřednictvím sdělovače (nejlépe ale odezvy obě). Musí být také dostateč-
ně chráněn před chybným sepnutím. Z vizuálního hlediska musí být zejména ovladače pro manuální obsluhu (u 
nožní obsluhy platí jiná pravidla) umístěním, tvarově, barevně a dalším označením čitelné i za horších podmínek. 
K označení musí být užity především signální barvy obecného barevného kódu a grafické symboly podle norem 
ISO. (viz dále sdělovač) 
 
Ovládání intuitivní je možné v případě setkání inteligentně vytvořené soustavy ovladačů (viz ovladač) a člově-
ka, který má k intuitivnímu ovládání předpoklady (schopnost myšlenkově pronikat do systémových vztahů a zku-
šenost s daným typem systémů). (viz intuice) 
 
Područky (opěrky rukou) u sedacího nábytku zvyšují pohodlí sezení, případně podporují činnost na stolní desce 
(práci nebo konzumaci potravin). Inteligentně navržené područky pro pracovní nábytek musí mít nastavitelnou 
výšku, neboť rozměry lidské postavy jsou různé. Musí být dostatečně široké a nesmí tlačit. Jejich zakončení 
v místech dlaně musí mít dostatečný tepelný odpor. Područky patří k základním podmínkám při zařazení do ja-
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kostních tříd sedadel veřejné dopravy. Ve III. třídě mohou chybět, ve II. musí být k dispozici alespoň jedna, v I. 
třídě pak pro každého cestujícího dvě nezávisle na sousedech. 
 
Pohlaví (cizím slovem sex) člověka má vliv na odlišnost fyzické i psychické stránky lidského organismu, kterou je 
z hlediska projektování nezbytné pečlivě studovat, aby design či architektura odpovídaly různorodým potřebám 
žen a mužů. (viz také gender, rod) 
 
Profesiogram je popisem pracovního postupu, u designového produktu jsou aktuální profesiogramy obsluhy. 
Sleduje se jejich psychická a fyzická náročnost. 
 
Prvky komunikační. Základní komunikační prvky nevymezují jednotlivé teorie zcela shodně. V praktické vizuální 
komunikaci se často používá terminologie teorie sdělování, v níž strukturou je nazýván prvek pouze emočně 
působící bez racionálního významu, figurou prvek nesoucí díky své podobnosti s realitou primární význam, zna-
kem prvek nesoucí primární význam prostřednictvím společenské dohody a symbolem prvek (znak či figura) 
nesoucí sekundární význam prostřednictvím dohody. 
 
Realita virtuální je napodobení běžné reality audiovizuálními, příp. dalšími sděleními za účelem vytvoření dojmu 
reálného vjemu. Jde však o relativní jev, neboť při silnějším soustředění i na technicky jednodušší sdělení čistě 
zrakové nebo jen sluchové, může člověk prožívat pocit celostního pohroužení do obsahu tohoto sdělení. I tam, 
kde jednoduchá sdělení nebo nesoustředění adresáti nemají předpoklad se více vžít do obsahu, dochází 
k odtržení od reality, ve které se skutečně nacházejí. Pokud tento stav vyplňuje podstatnější část stráveného 
denního času, má negativní vliv na lidský organismus, jak v rovině psychické, tak návazně i fyzické. Nejzávažněj-
ší psychiatrická poškození vznikají dlouhodobě. 
 
Rozum je schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry 
z předpokladů. (viz také emoce, intuice) 
 
Rytmus znamená pravidelné opakování v čase. Rytmus je jedním ze základních principů existence neživé i živé 
přírody, kdy hovoříme o biorytmu. Lidský organismus vnější rytmy přijímá a reaguje na ně biorytmy vlastními. Jde 
jednak o rychlé rytmy vyzařované centrální nervovou soustavou (známé frekvence beta, alfa, theta, delta), jednak 
o rytmy pomalejší (srdeční a dechová frekvence) a vlastní biorytmy představující komplexnější odezvu funkcí těla 
(denní, týdenní, roční, příp. generační rytmus ad.). Rytmy a biorytmy jsou aktuální při interakci biosystému a 
technického systému stroje či přístroje. 
 
Sdělovač je optický, akustický, výjimečně také hmatový prvek stroje nebo přístroje, který informuje obsluhu o 
jednotlivých funkcích. Sdělovač může být také kombinovaný přímo s ovladačem. Inteligentní sdělovač plní všech-
ny známé podmínky čitelnosti a srozumitelnosti, k čemuž ve svém řešení využívá především dostupné normy 
ISO. Největším nedostatkem vývoje, který vedl ke sdružování sdělovačů do společných soustav na přístrojové 
displeje, je vytváření jejich nedostatečně logických (i čitelných) sestav projektanty, na což lidské vnímání reaguje 
řadou chyb mj. proto, že nejde o trvale vnímatelné a pamětí dobře fixovatelné sestavy. Jisté výhody seskupování 
sdělovačů, příp. i ovladačů na jeden displej jsou oslabeny nevýhodou náročnějšího navrhování, což si nejsou 
mnozí projektanti nových technologií dostatečně vědomi. 
 
Sedák je vodorovná část sedacího nábytku a vytváří s opěrákem, případně područkami soustavu, kterou je ne-
zbytné vzájemně rozměrově harmonizovat. Inteligentně navržený sedák svým tvarem brání vzniku otlaků a vy-
klouznutí postavy, svými rozměry vytváří stabilitu i pohodlí a brání otlaku lýtek, svou výškou umožňuje pohodlné 
opření chodidel o zem nebo opěrku, svým materiálem vytváří předpoklady hygieny a tepelným odporem materiálu 
brání prochlazení orgánů spodní části břišní dutiny, pevností materiálu pak vytváří předpoklady pro dostatečné 
napětí svalového korzetu páteře. Kvalita sedáku patří k základním podmínkám při zařazení do jakostních tříd 
sedadel veřejné dopravy. Ve III. třídě není rozměrově a materiálově omezena, ve II. musí mít materiál zvýšený 
tepelný odpor a plasticitu (měkkost), rozměry musí dosahovat požadovaného standardu, v I. třídě platí podmínky 
II. třídy, ale se zvětšenou plochou do šíře. 
 
Smog světelný. Znečištění nočního exteriéru zejména měst přebujelými a nevhodně směrovanými světelnými 
zdroji. Projevuje se snížením kontrastu hvězdné oblohy a negativním vlivem na živou přírodu, které snižují kvalitu 
odpočinkové periody. 
 
Smog vizuální je zrakovým informačním znečištěním prostředí. Tvoří jej nahuštění obrazových a textových sdě-
lení zejména v místech, kde má prioritně působit realita (dopravní komunikace, rekreační prostředí apod.) 
 
Smog zvukový je zvukovým znečištěním prostředí, které nedosahuje hladin škodlivého hluku, ale nevhodně 
zaměstnává psychiku vnímání, která se potřebuje soustředit nebo relaxovat. Podobně jako u vizuálního smogu je 
síla negativního efektu individuálně závislá na vztahu posluchače k formě a původci zvuku. Pokud např. smog 
vytváří námi obsluhovaný stroj, vadí nám méně, než smog z cizího stroje atd. 
 



MALÝ POPULARIZAČNÍ SLOVNÍČEK 

6 
 

Systém biologický. Skupina prvků společně fungujících ve vzájemné interakci vzniklá přirozeným vývojem. Kaž-
dý systém může obsahovat podsystémy, prostupovat jiné systémy nebo být součástí větších či nadřazených 
systémů. V ergonomii zkoumáme vzájemné interakce stejných a odlišných systémů biologických a technických. 
 
Systém technický. Soustava společně fungujících prvků vytvořená přímo nebo zprostředkovaně člověkem. 
 
Teorie vývoje života se liší názory na to, zda je postupně se zdokonalující lidský organismus ovlivňován jen 
náhodnými vnějšími vlivy, nebo také smysluplným informačním kódem. Vědci se slabou inteligencí typu SQ pro-
gramovaný vývoj odmítají. Dostatečnými důkazy zatím nebyla potvrzena žádná z variant vývojové teorie. Naopak 
existuje shoda, že lidský organismus se vyvíjí po fyzické i psychické stránce velmi pozvolna a je logický předpo-
klad, že další zdokonalování může probíhat především v psychické rovině a může po velmi dlouhé době vést 
k rozšíření mimořádných psychických schopností (EQ a SQ operačních schopností mozku), kterých dnes dosahu-
jí jen výjimeční jedinci, často po náročném dlouhodobém psychickém tréninku. 
 
Vzdělanost představuje sumu znalostí propojených vzájemnými souvislostmi. Vzdělanost může být v daném 
oboru velmi hluboká, ale pokud není dostatečně vyvážena komplexnějšími znalostmi z dalších oborů, je jed-
nostranná a nemůže bez spolupráce s řadou dalších specialistů vést ke kvalitnímu užití v praxi. Špičkoví vědci 
hodnotí sebekriticky tento stav výstižným sarkastickým označením „fachidiotismus“, což lze zjednodušeně přeložit 
jako „hloupý odborník“. Při dnešní hloubce znalostí jednotlivých oborů není v silách jedince pojmout vzdělanost 
komplexně v dostatečné kvalitě. Částečné vyvážení specializovaných znalostí je však pro kvalitního odborníka 
nezbytné a odpovídá soudobému vědeckému požadavku na celostní vnímání reality. Skutečnou vzdělaností je 
tedy jen celostní vzdělanost, kterou nelze identifikovat podle vědeckých titulů (docent, profesor), ale jen podle 
výsledků práce. 
 
Znalost představuje zapamatování si dílčích informací. 
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