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Dizertačná práca rieši problematiku mobiliáru a  in-
teriéru pre deti s  binokulárnymi poruchami, kon-
krétne s  amblyopiou. Špecifi kuje hlavné body pre 
správny návrh pracovného stolíka a  interiéru, ktoré 
vznikli na základe zhromažďovania dát z  odbornej 
literatúry, vyhodnotením dotazníka a  konzultáci-
ou s odborníkmi. Prvá časť práce rozoberá farby, ich 
vplyv a význam pre deti s amblyopiou a v stručnosti 
objasňuje danú zrakovú dysfunkciu. Skúma aj formy 
existujúceho mobiliáru v  materských a  základných 
školách na Slovensku a  Novom Zélande, poukazu-
je na jeho negatíva a  snaží sa nájsť vhodné výcho-
diská, ako túto situáciu riešiť. Druhá polovica prá-
ce demonštruje hlavné zásady pre správny návrh 
interiéru doma a  vo vzdelávacom prostredí pomo-
cou konkrétneho návrhu pracovného stolíka pre deti 
s amblyopiou. Cieľom návrhu stolíka je uľahčiť de-
ťom s amblyopiou liečbu a poskytnúť im čo najlepšie 
podmienky v prostredí, v ktorom trávia najviac času.

Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU bola 
obhájená v študijnom programe Dizajn.

TDizertačná práca sa zaoberá solárnym urbanizmom 
z hľadiska zostavenia základnej typológie urbánnych 
štruktúr a  skúmania ich špecifi ckých charakteristík 
vo vzťahu k  využívaniu žiarenia slnka, ako jedného 
z  najvýznamnejších obnoviteľných zdrojov energie. 
Do urbanistickej skladby mesta práca vnáša aspekty 
energetickej aktivácie urbánnych elementov a navr-
huje možnosti kvantifi kácie ich potenciálu v koncep-
te lokálnej energetickej kooperácie prostredníctvom 
nových, v práci defi novaných, urbanistických ukazo-
vateľov – kooperačného indikátora a solárneho inde-
xu. Vo výskume posudzuje viaceré vstupné parametre 
vplývajúce na solárny a kooperačný potenciál urbán-
nych štruktúr zahŕňajúce vplyv orientácie štruktúr 
voči svetovým stranám, vplyv podlažnosti, podielu 
aktívnych (fotovoltických a  solárnych termických) 
plôch na povrchu štruktúr, teplotechnických para-
metrov obalových konštrukcií, spotreby elektric-
kej energie atď. Posudzovaný je aj vplyv orientácie 
a  sklonu referenčnej plochy na množstvo dopada-
júceho slnečného žiarenia. Výskum sa vzťahuje na 
lokalitné a  legislatívne podmienky Bratislavy. Soft-
vérové simulácie solárnej iradiácie povrchov virtu-
álnych modelov boli uskutočnené na základe data-
bázy typického meteorologického roka. Výsledky sú 
špecifi kované pre tri simulačné obdobia – zimné/
prechodné/letné, respektíve celoročný priemer, s cie-
ľom podrobnej charakteristiky urbánnych štruktúr 
v  podmienkach premenlivej dostupnosti slnečného 
žiarenia počas roka. Výstupmi z  výskumu sú grafy 
a  tabuľky charakterizujúce na základe zavedených 
energetických urbanistických indikátorov, „solárnu" 
kvalitu urbánnych štruktúr (resp. referenčných ro-
vín) pri rôznych nastaveniach vstupných paramet-
rov. Dizertačnú prácu dopĺňajú elektronické výstu-
py umožňujúce individuálne variovanie výpočtových 
podmienok a katalóg skúmaných urbánnych štruktúr 
obsahujúci ich charakteristické vlastnosti z  hľadis-
ka získavania a využívania energie slnka. Dizertačná 
práca tematicky reaguje na aktuálne stratégie a po-
žiadavky Európskej únie na znižovanie energetickej 
spotreby, zvyšovanie energetickej efektívnosti a zvy-
šovanie podielu obnoviteľných zdrojov v  energetic-
kom mixe. Práca navrhuje riešenia v súvislosti s eu-
rópskymi stratégiami zameranými na dosahovanie 
takmer nulovej energetickej spotreby budov a vytvo-
renie inteligentnej energetickej siete a  riešenie na-
stolenej problematiky posúva do roviny urbanizmu.

Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU bola 
obhájená v študijnom programe Architektúra.
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Dizajn interiéru pre deti s amblyopiou. 
„Zdravý“ dizajn v procese tvorby interiéru 
Margaréta Janecová

Typológia solárneho urbanizmu. Energetická 
kooperatívnosť urbánnych štruktúr 
Peter Morgenstein
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Anotácie obhájených dizertačných prác

Bývanie pre seniorov je vzhľadom na celosvetové 
starnutie populácie, a  s  tým súvisiaci nárast počtu 
obyvateľov v poproduktívnom veku, mimoriadne na-
liehavou otázkou. Demografi cký vývoj na Slovensku 
kopíruje vývoj vo všetkých rozvinutých krajinách. Po-
čet ľudí v produktívnom veku na Slovensku bude mať 
nasledujúcich 20 až 30 rokov klesajúcu tendenciu, 
kým počet ľudí v poproduktívnom veku (viac ako 65 
rokov) výrazne narastie. Súčasné formy bývania ur-
čené seniorom sa javia ako nepostačujúce a zároveň 
systém domovov s opatrovateľskou službou ako za-
staraný. Zvýšenie ponuky dostupného bývania seni-
orov si preto vyžaduje hľadať a  realizovať nové po-
stupy. V  úvode práce sme opísali proces starnutia 
v  jeho troch formách – demografi cké, biologické 
a  psychologické. Na ich základe, ako aj na základe 
viacerých ďalších požiadaviek, sme sformulovali vše-
obecné zásady navrhovania zariadení pre seniorov. 
Tieto zásady boli rozdelené do nasledujúcich kate-
górií: lokalita, ekonomická dostupnosť, podpora in-
dividuality a  samostatnosti, redukcia stresu pomo-
cou architektúry a konkrétne typologické požiadavky 
podľa typu priestoru. V práci sme ďalej, prostredníc-
tvom vybraných metodík, analyzovali a  zhodnotili 
typologické, sociologické a ekonomické aspekty jed-
notlivých foriem bývania seniorov vo vybraných zah-
raničných krajinách (USA, Švédsko a Rakúsko) a na 
Slovensku. Kvôli chýbajúcim štatistickým údajom 
sme analýzu doplnili aj o dotazníkové šetrenie medzi 
jednotlivými zariadeniami pre seniorov na Sloven-
sku. Na základe týchto údajov sme mohli porovnať 
odlišnosti medzi jednotlivými vybranými krajinami 
a Slovenskom. Na základe sformulovaných zásad na-
vrhovania zariadení pre seniorov a  údajov z  porov-
nania vybraných krajín so Slovenskom sme sa ďalej 
v práci snažili získané poznatky aplikovať v podmien-
kach Slovenskej republiky prostredníctvom vytvore-
nia ideálneho modelu penziónu pre seniorov s ohľa-
dom na ich fi nančné možnosti. Z uvedených dôvodov 
sme navrhli variabilné decentralizované zariadenie 
pre seniorov, ktoré by bolo realizovateľné aj v pod-
mienkach Slovenska.

Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU bola 
obhájená v študijnom programe Architektúra.

Predkladaná práca ponúka v  rámci urbanizmu nový 
pohľad, ktorý je zameraný na problematiku kódu 
mesta, na základe vzájomnej súvislosti s  pojmom 
identita. Na rozdiel od rôznych názorov na tému kó-
dovania rieši charakteristickú geometriu mesta. Kód 
pojmovo špecifi kuje na priestorový kód. Slúži na špe-
cifi cký zápis geometrických princípov mesta, ktoré 
v sebe skrývajú identifi kačné znaky ako základné prv-
ky identity mestskej štruktúry. Tieto prejavy sú vní-
mané ako objektívne hľadisko defi novania identity 
mesta. Význam a opodstatnenosť skúmania priesto-
rového kódu je prezentovaný v  procese objektívne-
ho hľadania identifi kačných prejavov prevádzkovej 
mestskej štruktúry. Na ich základe rozvíja špecifi cký 
potenciál mestskej štruktúry vo všetkých častiach 
mesta. Ide o  formuláciu a  analýzu identifi kačných 
znakov, ktoré sa nápadne opakujú v  geometrickom 
systéme mesta, a tak vytvárajú sústavu, ktorá je nosi-
teľom fyzicky zachytených prejavov vizuálnej identi-
ty priestorov mestskej štruktúry. V teoretickej oblasti 
rieši aj problematiku identity, ako súboru vlastností 
a prejavov, na základe ktorých možno priestor alebo 
subjekt obsahujúci prvky z rovnakej skupiny odlišo-
vať v  komplexných súvislostiach. Pojem identity je 
založený na významoch ako jedinečnosť a totožnosť. 
Identita priestoru je však objektivizovaná elimino-
vaním procesu vlastnej identifi kácie subjektu s ob-
jektom. Pracuje sa len s vizuálnou stránkou identity. 
V priebehu výskumu využíva vlastný pojmový aparát, 
ktorý bol tvorený aplikovaním pojmov z rôznych ved-
ných disciplín. Riešená problematika bola v praktic-
kej fáze overovaná na príklade konkrétnej prevádzko-
vej štruktúry mesta Banská Bystrica.

Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU bola 
obhájená v študijnom programe Urbanizmus.

Bývanie seniorov – penzión pre seniorov
Daniel Szabó 

Kód mesta ako prejav identity
Simona Šovčíková 
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V dizertačnej práci riešim problematiku prezentácie 
dizajnu nástrojmi virtuálnej reality, lebo technolo-
gický vývoj poskytuje čoraz efektívnejšie možnos-
ti, ako využívať digitalizáciu. Vývoj poskytuje stále 
nové technologické možnosti a  detailne ich sledo-
vať a aplikovať je prakticky nemožné počas tvorivej 
praxe dizajnéra. Mojou snahou je nezamerať sa len 
na technické riešenie a možnosti, ale aj na fi lozofi cký 
aspekt, lebo ten je rovnako dôležitý, ak nie dôležitej-
ší. Digitalizácia tvorby a prezentácie je úzko previa-
zaná na technológie, takže sa nevyhnutne zaoberám 
ich technickým pozadím. Avšak nielen z  povinnosti 
poznať technické pozadie, ale kvôli skrytým vlast-
nostiam a ich vplyve na človeka, kvôli ktorým sa nie-
ktoré technológie stali obľúbené a široko využívané 
a niektoré nie. Obľúbenosť v tomto prípade zname-
ná najefektívnejšie zohľadnenie typologických, fyzi-
ologických a psychologických potrieb človeka. Tieto 
mohli byť pred masovým rozšírením pokojne nezná-
me. Kto mohol predpokladať, že trojrozmerné zo-
brazenie na jednej strane bude spôsobovať údiv, ale 
užívatelia nebudú spokojní s potrebnými okuliarmi. 
Problém navyše vyzerá byť neriešiteľný, lebo auto-
stereoskopické zobrazenie bez potreby okuliarov sa 
stretáva s oveľa väčším odporom. Mojou snahou je 
odhaliť tieto fi nesy a vplyv na človeka, lebo ony jas-
ne dokazujú, že nie propagované možnosti, ale for-
ma je najvplyvnejší faktor. Multimediálnu prezen-
táciu tu chápem ako jednoliaty celok technológie, 
fi lozofi e, zmyslu dizajnérskeho produktu, sémantiky, 
psychológie vnímania a ekonomiky. Dizajn vo svojej 
podstate nie je tvorba produktu, ale reakcia na po-
treby človeka. Človek si tie potreby môže uvedomo-
vať, ale môžu spadať do kategórie opísanej Stevom 
Jobsom, že zákazník nevie, čo chce, kým mu to ne-
ukážeme. Technológia umožňuje ukázať to človeku 
nespočetnými spôsobmi a nemožno jednoznačne po-
vedať, ktoré sú skutočne efektívne, lebo každý dizaj-
nérsky prvok je zhluk odlišných vlastností, ktoré sa 
dajú odlišne prezentovať. Garr Reynolds v knihe Pre-
sentation Zen vysvetľuje prechod do konceptuálne-
ho veku, v ktorom logické zhodnotenie nie je jediný 
determinant, ale je doplnok emocionálneho dojmu. 
Jednota myslenia a cítenia je v súčasnom svete impe-
ratívna. Hlavný cieľ tejto práce je preto formovať prí-
stup k multimédiám a objasniť, aké sú ich možnos-
ti, obmedzenia a vplyv – ako dokážu súčasne uľahčiť 
tvorbu dizajnérskeho produktu, vo vhodnej miere 
ju demokratizovať a preniesť rozhodovací proces na 
klienta. Skĺbením analýzy technológií a  využitia vo 

svete, ich aktívneho používania v praxi, výskumu so 
snahou o  maximálne efektívne využitie s  jednodu-
chosťou na strane tvorcu a príjemnosťou na strane 
klienta a inšpirácie umeleckými inštaláciami spejem 
k vytvoreniu návodu, ako pristupovať k multimediál-
nej prezentácii a nástrojom virtuálnej reality. Priro-
dzená súčasť je zhodnotenie ekonomického aspektu, 
lebo dokonalé technologické možnosti a emocionál-
na žiadanosť sú nevyužiteľné, ak sú nerentabilné. 
Na konci práce predkladám svoju víziu využitia ná-
strojov VR ako syntézu nadobudnutých poznatkov. 
V nej sa snažím dokázať, že pohľad z mnohých uhlov 
a prístup k multimédiám s otvorenou hlavou zvyšu-
je použiteľnosť na rádovo vyššiu úroveň aj použitím 
jednoduchých prvkov, že samotná technická sofi sti-
kovanosť neznamená všetko.

Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU bola 
obhájená v študijnom programe Architektúra.

Multimediálne prezentácie 
nástrojmi virtuálnej reality
Ondrej Miklánek 
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Téma práce sa zaoberá významom použitia fareb-
nosti v  tvorbe obradných priestorov. Farebnosť má 
podstatný podiel na záverečnej výslednej výtvarnej 
kvalite interiérov. V posledných desaťročiach sa stre-
távame s novodobým fenoménom – archetypálnym 
spájaním bielej farebnosti s  obradnými priestormi, 
predovšetkým s  novopostavenými sakrálnymi stav-
bami. Akou cestou sa bude uberať tvorba obradných 
interiérov ďalej, bude záležať aj na novej generácii 
jej tvorcov. Cieľom tejto práce je diskutovať o farbe 
a jej staronovom postavení a takisto prispieť k lep-
šiemu poznaniu farebnosti interiérov týchto špeci-
fi ckých priestorov. Práca je určená pre študentov 
architektúry, interiéristov a  dizajnérov. Prostred-
níctvom metód: analýzy historického vývoja obrad-
ných priestorov, analýzy vybraných diel osobností ar-
chitektonickej tvorby – z  ich uhla pohľadu, analýzy 
vlastnej skúsenosti v  tvorbe obradných priestorov, 
empirickej metódy zbierania údajov formou otázok, 
vyhodnocovacími metódami zbierania dát vo vybra-
nej lokalite vyselektovaného typologického druhu 
obradného priestoru a  vyhodnotenia symboliky fa-
rieb v liturgii skúmaného typologického druhu v cyk-
le jedného roka, ďalej syntézou vyhodnotených dát 
s  vedecky podloženými fyzikálnymi, fyziologickými 
a psychologickými charakteristikami farby, jej kom-
pozičných princípov a teoretických praxou overených 
východiskových premís Johannesa Ittena, táto práca 
dochádza k  jednoznačným záverom: významnú úlo-
hu v  psychológii farebnosti zohráva dlhodobá pa-
mäť jedinca. Metóda ladenia podľa štyroch ročných 
období je vedecky podloženou metódou, ktorá je 
v  edukačnom procese výraznou pomôckou za pred-
pokladu poznania základných vlastností farieb ako 
súčasti svetla a radu ďalších elementárnych výtvar-
ných kompozičných princípov. Prirodzeným prostre-
dím človeka je farebný kolorit. Biela farebnosť nie 
je prirodzeným prostredím a potiera základné prin-
cípy identity a pocitu bezpečia v priestore. Biela fa-
rebnosť je opodstatnená v prípade zámerného kom-
ponovania v  prípadoch jasného výtvarného zámeru 
s cieľom psychologickým: askézy, ktorá je programo-
vaná napríklad v  cisterciánskej architektúre, s  cie-
ľom nerušeného pokoja v  stave hlbokej meditácie, 
s  cieľom vytvárania bezemočného prostredia, nap-
ríklad psychicky chorých ľudí, autistov, s cieľom vy-
tvorenia abstraktnej skratky a zdôraznenia hry svetla 
a tieňa; štylizovania tvarov napríklad v diele Rudolfa 
Schwarza – Kostol v Aachene. Farebné komponova-
nie je podstatnou výrazovou a jedinečnou možnosťou 

vytvárania čarovného espritu a harmonizácie priesto-
ru. Ak sa rozhodneme pre biele, achromatické rieše-
nie interiéru, potom jeho „zmäkčenie“ a kompozičné 
vyváženie je podstatou harmonizácie takéhoto prie-
storu. K odpovediam na položené otázky a vyslovené 
hypotézy sme sa pokúsili dospieť prostredníctvom 
tejto dizertačnej práce.

Dizertačná práca na Fakulte architektúry STU bola 
obhájená v študijnom programe Architektúra.

Farba v obradnom priestore 
Zhodnotenie významu farebnosti pre 
výslednú výtvarnú kvalitu interiéru
Eva Teplanová


