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V súčasnosti sa stretávame s nedostatkom 
odbornej literatúry venovanej ergonómii v di-
zajne. Keďže štúdium ergonómie je zamerané 
predovšetkým na prostredie priemyselných 
podnikov, dizajnér si často ani neuvedomuje, 
aký rozsiahly dosah môže mať užívanie pro-
duktu, ktorý bol navrhnutý bez uplatnenia 
ergonomických princípov. Preto ich dôsledné 
dodržiavanie musí byť neoddeliteľnou súčas-
ťou dizajnérskeho návrhu. Produktový dizajn 
laici často chápu len ako vizuálny jazyk výrob-
kov a predmetov okolo nás. V skutočnosti je 
jeho úloha omnoho komplexnejšia a možno 
ho považovať za nástroj na dosiahnutie maxi-
málnej funkčnosti, použiteľnosti a komfortu 
produktov. Ergonómia má byť implemento-
vaná v každom dizajnérskom návrhu, nielen 
ako pridaná hodnota niektorých produktov, 
ako to verejnosť mnohokrát vníma. 

deFinOVanie erGOnÓmie VO 
VZŤahu k PrOduktOVému diZaJnu
Ergonómia je pomerne mladá vedná discip-
lína, ktorej pomenovanie vzniklo spojením 
dvoch gréckych slov „ergon“ – práca a „no-
mos“ – veda. Toto pomenovanie prvýkrát po-
užil v roku 1857 poľský vzdelanec Wojciech 
Bogumił Jastrzębowski vo svojej práci Rys 
ergonomii czyli nauki o pracy (Ergonómia ale-
bo náuka o práci). V súčasnosti ergonómiu ne-
možno definovať len vo vzťahu k práci. Jej dosah 
je omnoho komplexnejší a v podstate sa dotýka 

akejkoľvek interakcie človeka s produktmi – či 
už vo fyzickej, alebo virtuálnej forme – a takisto 
interakcie človeka s prostredím. Medzinárodná 
organizácia IEA (International Ergonomics As-
sociation) v roku 2000 na konferencii v San Die-
gu definovala ergonómiu ako vedeckú disciplínu 
zahŕňajúcu porozumenie interakcie medzi člo-
vekom a ďalšími prvkami systému a profesiami, 
ktoré aplikujú teóriu, princípy, dáta a metódy 
na optimalizáciu ľudskej pohody a činnosti všet-
kých systémov.1 Ergonómia je považovaná za 
vedu, ktorá sa vyznačuje veľmi veľkou inter-
disciplinárnosťou, lebo využíva znalosti via-
cerých vied. Na jednej strane humanitných, 
ako napríklad antropometria, fyziológia, so-
ciológia alebo psychológia a druhej strane 
technických, ako napríklad štatistika, normo-
vanie alebo kybernetika. Čo sa týka rozsahu 
ergonómie profesor Lubor Chundela uvádza, 
že v zhode s jej historickým vývojom je pri-
márnou oblasťou aplikácie oblasť pracovnej 
činnosti. Je však žiaduce a nevyhnutné uplat-
ňovať jej požiadavky a zásady všeobecne, to 
značí na každý systém človek – technika – 
prostredie, teda aj v „nepracovnej“ sfére.2

Cieľom ergonómie je optimalizácia psy-
chickej aj fyzickej záťaže človeka pomocou 
komplexného riešenia nastoleného prob-
lému od čiastkových väzieb až po hľadanie 
vhodného riešenia využitím poznatkov spo-
mínaných príbuzných vedných disciplín. Poj-
mom komplexnosť rozumieme priestorovú 
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komplexnosť, ktorá rieši systém ako celok 
so všetkými prislúchajúcimi subsystémami; 
problémovú komplexnosť zameranú na rieše-
nie konkrétneho problému alebo situácie a ča-
sovú komplexnosť, ktorá sa venuje analýze 
systému a rieši vzniknutý problém od vzniku 
až po vyriešenie.3

„Dizajnér môže hrať dôležitú úlohu: už 
dávnejšie bolo zdôraznené, že priemyselní 
a produktoví dizajnéri vďaka svojmu zamera-
niu často zaujímajú kľúčovú úlohu ako kvalifi-
kovaní syntetici.“4

V produktovom dizajne možno interak-
ciu medzi človekom – používateľom a výrob-
kom – produktom skúmať v dvoch hlavných 
úrovniach. V rámci prvej úrovne môžeme 
pozorovať a vyhodnocovať rôzne ergonomic-
ké parametre, ktoré možno rozdeliť na antro-
pometrické (rozmery tela, hmotnosť, rozsah 
pohybov, povrch tela a ďalšie) a fyziologic-
ké (statická sila, dynamická sila, teplota, 

dýchanie, krvný obeh, vylučovanie potu, zrak, 
sluch, hmat, čuch, rýchlosť reakcie, podmie-
nené a nepodmienené reflexy a ďalšie). Získa-
né výsledky by mali byť použité v procese na-
vrhovania produktu s cieľom skvalitniť návrh. 
V rámci druhej úrovne sa môžeme zaoberať 
tzv. inžinierskou psychológiou a skúmať in-
tuitívne používanie a ovládanie produktov, 
správne porozumenie funkcií produktu a ta-
kisto čitateľnosť a zrozumiteľnosť používateľ-
ského rozhrania. Táto úroveň ergonómie sa 
pôvodne zaoberala napríklad typmi, tvarom 
a umiestnením ovládačov alebo oznamovačov 
rôznych strojov alebo prístrojov. S nástupom 
informačných technológií a ich širokého pou-
žitia sa táto úroveň rozrástla o virtuálne roz-
hranie. Táto oblasť so sebou prináša nové poj-
my „user-interface“ – používateľské rozhranie 
a „user-experience“ – používateľský zážitok5, 
týkajúce sa predovšetkým grafického dizaj-
nu. Grafický dizajn je v súčasnosti často úzko 
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Monitorovanie vzorky respondentov 
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spätý s produktovým dizajnom a v prípade 
navrhovania elektroniky s integrovaným disp-
lejom je jeho nevyhnutnou a neoddeliteľnou 
súčasťou. Toto prepojenie ovplyvnilo aj ergo-
nómiu, ktorá nie je zameraná len na fungova-
nie pohybového aparátu človeka, ale komplex-
ne na všetky systémy ľudského tela vrátane 
zrakového vnímania. Preto sú otázky praktic-
kých funkcií a grafického dizajnu jej prirodze-
nou súčasťou. Ergonómia v grafickom dizajne 
na jednej strane skúma priame emocionálne 
pôsobenie farieb a tvarov na ľudskú psychiku 
a na druhej strane sa zaoberá otázkou zrozu-
miteľnosti významu a s ňou súvisiacu čitateľ-
nosť jednotlivých prvkov a celých sústav vizu-
álnej komunikácie, ako tvrdí Fassati.6

Celkovým cieľom obidvoch úrovní ergonó-
mie v produktovom dizajne je humanizácia 
produktov a ich prispôsobovanie fyziologic-
kým a psychologickým možnostiam človeka, 
s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu po-
užívania produktu a čo najmenšie zdravotné 
riziko a negatívny dosah na zdravie človeka 
spôsobeného používaním produktu. „V naj-
lepšej svojej podobe sa dizajn dokáže posta-
rať, aby akákoľvek zmena – vedecká, tech-
nologická, kultúrna, politická, ekonomická, 
spoločenská, ekologická alebo behaviorálna 
– mala pozitívny a posilňujúci účinok a nebrz-
dila alebo neničila.“7

Tento antropocentrický prístup sa v plnej 
miere nedodržiava a prax ukazuje, že množ-
stvo produktov dostupných na trhu nespĺňa 
základné ergonomické požiadavky spojené so 
zdravotným rizikom. Napríklad bolesti chrbta 
sú druhým najčastejším ochorením po ocho-
reniach dýchacích ciest8 a sú takisto častým 
dôvodom krátkodobej alebo dlhodobej práce-
neschopnosti. V súvislosti s týmto je možné 
vnímať problémy spojené s podporno-pohybo-
vým systémom ako civilizačnú chorobu, ktorá 
sa vyskytuje u čoraz mladších pacientov. Stav-
ba ľudského tela je predurčená predovšetkým 

na zvládanie dynamického zaťaženia. Dlhodo-
bé statické zaťaženie vedie k bolestiam preťa-
žovaných častí tela, k únave a neskôr k nez-
vratným zmenám. „Najúčinnejšou prevenciou 
pred ťažkosťami podporno-pohybového systé-
mu je aplikácia ergonomických poznatkov pri 
navrhovaní pracovných postupov, zariadení 
a nástrojov,” píše vo svojej publikácii odbor-
ník z oblasti preventívneho pracovného lekár-
stva, MUDr. Viliam Bršiak.9

Prieskum VnÍmania erGOnÓmie 
neOdbOrnOu VereJnOsŤOu
Dlhodobé používanie nevhodných produktov 
má negatívny dosah na ľudské zdravie. Častou 
ľudskou vlastnosťou však je, že zdravotnému 
aspektu produktov, ktoré si kupujeme, alebo 
ktorými sa obklopujeme, začneme venovať 
pozornosť až pri nástupe a pretrvávaní zdra-
votných problémov. Je na zváženie, či môže 
dizajnér (ktorého cieľom nie je len spojenie 
funkčnosti a estetiky do harmonického cel-
ku, ale aj predaj výsledného dizajnu koncové-
mu používateľovi), považovať ergonómiu za 
výhodný strategický nástroj z hľadiska mar-
ketingu. Pri riešení tejto otázky je potrebné 
definovať, v akej miere je koncový používateľ 
ovplyvnený počas výberu a kupovania nového 
produktu dôsledným dodržaním ergonomic-
kých parametrov. V rámci doktorandského 
výskumu bol realizovaný prieskum o všeobec-
nom povedomí v neodbornej verejnosti.10 
Zber odpovedí prebiehal formou elektronic-
kého dotazníka alebo formou papierových 
hárkov s otázkami. Všetci respondenti dostali 
rovnaké inštrukcie, boli oboznámení s ano-
nymitou dotazníka a realizovaním dotazní-
ka pre potreby dizertačnej práce. Čiastkovým 
cieľom prieskumu bolo získať odpovede od 
pestrej vzorky respondentov a rovnomerného 
zastúpenia žien a mužov. Dotazník vyplnilo 
207 žien a 227 mužov, spolu 434 osôb, pri-
čom výsledky prieskumu neboli ovplyvnené 

profesiou opýtaných, pretože 93,3 % opýta-
ných patrilo do neodbornej verejnosti (uvied-
lo profesiu inú ako architektúra, dizajn, er-
gonómia, fyzioterapia, športové trénerstvo 
a príbuzné). Rôznorodosť vzorky responden-
tov demonštrujú grafy 1 – 4.

V rámci navrhovania obsahu prieskumu 
(a znenia jednotlivých otázok) bolo podstat-
né rozdelenie respondentov do štyroch ve-
kových kategórií. Na základe vekových etáp 
v ľudskom živote bola vytvorená najmladšia 
kategória respondentov vo veku 15 – 25 rokov, 
ďalej kategória respondentov vo veku 26 – 35 
rokov, 36 – 50 rokov a napokon respondenti 
starší ako 51 rokov. V priebehu zbierania od-
povedí bolo spätnou kontrolou zabezpečené 
rovnomerné napĺňanie počtov v jednotlivých 
skupinách. Zo všetkých respondentov bolo 
130 osôb vo veku 15 – 25 rokov, 107 osôb vo 
veku 26 – 35 rokov, 96 osôb vo veku 36 – 50 
rokov a 101 osôb bolo starších ako 51 rokov 
(→Graf 5). 

Rozdiely medzi respondentmi, vzhľadom 
na ich športovú aktivitu sa neprejavili vo vý-
raznej miere, takisto neboli pozorované vý-
razné odlišnosti v odpovediach mužov a žien. 
Prieskum však ukázal veľmi čitateľné rozdiely 
práve medzi odpoveďami štyroch vekových 
kategórií, do ktorých boli respondenti rozde-
lení. Vyhodnotenie výsledkov je teda zamera-
né na porovnávanie týchto kategórií.

Ťažisková časť prieskumu sa venovala hod-
notám, ktoré pridelia jednotlivé vekové kate-
górie štyrom faktorom najviac ovplyvňujúcich 
výber nového produktu. Týmito faktormi boli 
cena, vzhľad, komfort a trvácnosť, pričom fak-
tor „komfort“ zastrešoval oblasť ergonómie.11 
So zvyšujúcim sa vekom spravidla stúpa aj in-
cidencia ťažkostí s podporno-pohybovým sys-
témom človeka. V súvislosti s tým prieskum 
ukázal, že pri zoraďovaní štyroch faktorov 
podľa dôležitosti za normálnych (bežných) 
okolností hodnota komfortu stúpa s vekom 
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Graf 6
Preferencie faktorov ovplyvňujúcich výber produktu 
za normálnych okolností
autorka: Jana Požgayová
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Preferencie faktorov ovplyvňujúcich výber produktu pri 
výskyte zdravotných problémov s ním spojených 
autorka: Jana Požgayová
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(→Graf 6). Zaujímavým výsledkom priesku-
mu bolo takmer identické zoradenie faktorov 
všetkými vekovými kategóriami v prípade, 
že sa u nich vyskytnú zdravotné problémy 
súvisiace s vybraným produktom (→Graf 7). 
V tejto otázke jednoznačne dominoval kom-
fort. (Tento výsledok potvrdzuje, že svojmu 
zdraviu začneme venovať zvýšenú pozornosť 
až v momente, keď pociťujeme negatívne 
príznaky.) 

Ďalšou úlohou respondentov bolo prideliť 
jednotlivým faktorom číselné hodnoty vzhľa-
dom na konkrétne produkty, ktoré sú s ergo-
nómiou úzko spojené. Ako príklad uvediem 
výsledky pre kancelársku stoličku (→Graf 8) 
a zdravotnú pomôcku (→Graf 9). Pri sledovaní 
hodnôt komfortu pri produkte stolička môže-
me pozorovať priepastný rozdiel medzi prvou 
(najmladšou) a druhou vekovou kategóri-
ou, ďalej už hodnoty stúpajú rovnomernej-
šie. Možno to vysvetliť tým, že práve v druhej 

skupine sa v posledných rokoch výrazne zvý-
šila incidencia zdravotných problémov pod-
porno-pohybového systému a tým činom 
hodnota komfortu produktov má už v tejto 
vekovej kategórii vysokú dôležitosť. Pri sledo-
vaní hodnôt komfortu pri produkte zdravotná 
pomôcka (s ktorou je už prirodzene spojený 
výskyt zdravotných problémov), stúpa hodno-
ta komfortu rovnomerne a jeho dôležitosť je 
pomerne vysoká aj v najmladšej vekovej kate-
górii. Prieskum teda potvrdil pracovné hypo-
tézy, že dôležitosť – hodnota ergonómie stúpa 
s vekom a zásadne sa zvyšuje pri výskyte zdra-
votných problémov.

labOratÓrium erGOnÓmie
Slovo laboratórium je definované ako mies-
to, ktoré umožňuje vykonávať vedecký a tech-
nologický výskum, experimenty a merania 
v kontrolovaných podmienkach.12Na Ústa-
ve dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej 
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technickej univerzity boli v tejto súvislosti vy-
tvorené dizertačné témy, zamerané na vytvo-
renie laboratórneho pracoviska ergonómie na 
pôde školy. Z hľadiska jednotlivých používa-
teľov sme si definovali očakávaný úžitok labo-
ratória ergonómie pre pedagógov, študentov, 
vedeckovýskumných pracovníkov a výrobnú 
sféru. V praxi sa stretávame s tým, že mnohé 
podniky považujú ergonómiu za nevyhnut-
né zlo vo forme legislatívnych príkazov a na-
riadení. Neuvedomujú si však, že zamestna-
nec pracujúci na ergonomicky vyriešenom 
pracovisku dosahuje vyššiu výkonnosť a tým 
prispieva k zlepšeniu ekonomických ukazo-
vateľov. Náklady na ergonomicky navrhnuté 
pracovisko sú vyššie, ale v konečnom dôsled-
ku vstupná investícia môže zabrániť poten-
ciálnej práceneschopnosti zamestnancov 
vyplývajúcej z dlhodobého a nesprávneho pra-
covného zaťaženia. Pre podniky, závody alebo 
firmy existencia laboratórneho pracoviska na 

vysokej škole je zárukou kvalitného vzdeláva-
nia dizajnérov.

Problematiku sme tiež podrobili päťúrov-
ňovej analýze produktu, ktorá skúma labora-
tórium ergonómie od jeho základných charak-
teristík až po možné vylepšenia v budúcnosti. 

Základným úžitkom laboratória ergonómie 
je vytvorenie vedeckovýskumného pracoviska, 
ktoré slúži na zlepšenie edukačného procesu 
a tým prispieva k skvalitneniu dizajnérskeho 
návrhu.

Všeobecne využiteľným produktom je praco-
visko lokalizované na Fakulte architektúry 
STU prístupné pre každého, kto potrebuje vy-
konať výskum v tejto oblasti.

Očakávaným produktom je funkčné praco-
visko využívané vedcami, pedagógmi, odbor-
nými pracovníkmi a študentmi. 

Databáza a archív sú rozšíreným produktom, 
vznikajúcim súbežne s vykonávaním vedecko-
výskumnej práce v laboratóriu. 
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Preferencie faktorov ovplyvňujúcich výber  
zdravotnej pomôcky 
autorka: Jana Požgayová
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Laboratórium možno v budúcnosti rozširo-
vať o ďalšie súčasti a prístroje. Táto možnosť 
z neho činí potenciálny produkt.

Na Ústave dizajnu Fakulty architektúry 
STU dizajnéri najčastejšie navrhujú nasledu-
júce produkty:

 – oblasť transport dizajnu (automobil, moto-
cykel, vlak, lietadlo, traktor, bager); 

 – nábytok a doplnky;
 – športové pomôcky (lyže, sánky, snežnice, 
bicykel);

 – fitnes náradie;
 – pracovné náradie (vŕtačka, kliešte, nože); 
 – produkty pre hendikepovaných (sluchovo, 
zrakovo a telesne postihnutých);

 – produkty pre ľudí vo vyššom veku (chodít-
ko, asistenčný robot, triedič liekov);

 – dizajn robotov.

Základné chyby, ktoré sa vyskytujú pri na-
vrhovaní produktov: zlé rozmerové propor-
cie; úchopy (zväčša sú navrhnuté „na ruku“ 
dizajnéra – nepočíta sa s tým, aby bol úchop 
vodný pre obidve pohlavia rôznych vekových 
kategórií); neodhadnutie optimálnej hrúbky 
materiálu; nevhodné farebné kombinácie.

Domnievame sa, že jedným z dôvodov, 
prečo sa tak deje, je nedostatok odbornej li-
teratúry venovanej ergonómii dizajnu. Je len 
málo odborných publikácií, ktoré sú ľahko 
dostupné. Dokonca nie sú k dispozícii aktuál-
ne skriptá všeobecnej ergonómie. Dostupná 
literatúra o ergonómii sa väčšinou zameriava 
na prostredie priemyselnej výroby. Zaoberá 
sa vhodnosťou pracovných podmienok, psy-
chickej a fyzickej záťaže zamestnancov v závo-
doch a priemyselných podnikoch.

Z výskumu vyplynulo, že v časovom hori-
zonte doktorandského štúdia nemožno vybu-
dovať univerzálne laboratórium, keďže každý 
jeho segment si vyžaduje rozsiahle samostat-
né bádanie a treba ho riešiť špecificky. Preto 
sme sa rozhodli riešiť problematiku parciálne 

a zamerali sme výskum na dve oblasti, ktoré 
demonštrujú prepojenie medzi ergonómiou 
a dizajnom. Obidve tieto oblasti sú podmno-
žinou laboratória ergonómie. Ich zvládnutie 
by malo viesť k skvalitneniu dizajnérskeho 
návrhu a v konečnom dôsledku k skvalitneniu 
výsledného produktu, ktorý bude ľuďom život 
nielen skvalitňovať, ale aj spríjemňovať. Vý-
skumná činnosť má takisto za úlohu upriamiť 
pozornosť dizajnérov na význam ergonómie 
v práci dizajnéra. 

metÓda simuláCie
Ľudia rôzne pristupujú k riešeniu problémov 
v situáciách a procesoch, ktoré sú im dobre 
známe, na rozdiel od neznámych situácií. Nie 
je to nedostatkom empatie alebo vedomostí, 
jednoducho skúsenosť možno nadobudnúť je-
dine jej prežitím. Využitím metódy simulácie 
a prostredníctvom pomôcok na to určených 
vieme neznámu situáciu napodobniť. 

Kassin tvrdí, že všetky naše zmysly sú na-
stavené tak, aby reagovali na novosť (zmeny 
a kontrasty), nie na rovnakosť. Pokles citlivos-
ti je známy ako zmyslová adaptácia.13 Simulač-
ný oblek umožňuje prežitie nových zážitkov, 
ktoré človeka „aktivujú“ a poskytnú mu nové 
podnety.

Americký psychológ John Lewis Holland je 
autorom Teórie osobnosti, v ktorej odôvodňu-
je kariérne smerovanie človeka: osoba, ktorá 
uskutočňuje výber povolania hľadá situácie, 
ktoré by uspokojili jej hierarchiu orientácií.14 
Teóriu znázorňuje hexagonálny model štruk-
túry profesijných záujmov, skrátene RIASEC 
(podľa začiatočných písmen jednotlivých ty-
pov): (→1)

Umelecký typ je charakterizovaný prefe-
renciami voľných a nesystematických aktivít, 
ktoré sa spájajú s manipuláciou, s cieľom vy-
tvoriť umelecké produkty. Osoby sa vyznaču-
jú averziou k pravidelným a systematickým 

realistiC
praktický typ

enterPrising
podnikateľský typ

investigative
intelektuálny typ

artistiC
umelecký typRiASecConventional

konvenčný typ

soCial
sociálny typ

1  Hexagonálny model RiASec 
autorka: Mária Šimková
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aktivitám, orientujú sa prevažne na estetické 
hodnoty. Ide o takzvaných tvorcov (creators). 

Jednotlivé typy osobností majú prislúcha-
júce učebné štýly. Krelová klasifikuje15 učebné 
štýly podľa prevažujúcich druhov inteligencie. 
Ak študent preferuje priestorový učebný štýl, 
znamená to, že rád vykonáva činnosti ako 
kreslenie, konštruovanie, navrhovanie, sledo-
vanie video záznamov, fotografovanie, výtvar-
né umenie. Má dobre vyvinutú predstavivosť – 
vie, ako bude predmet vyzerať ešte pred fázou 
vytvárania v hmotnej podobe. Informácie vie 
najlepšie zachytiť v grafickej podobe, má silne 
vyvinutý zmysel pre farby. 

Telesne kinestetický učebný štýl uprednost-
ňujú študenti, ktorí majú radi prácu a tvor-
bu vlastnými rukami. Potrebujú sa ustavične 
pohybovať, dotýkať sa vecí a experimento-
vať s nimi. Rýchlo si osvojujú psychomoto-
rické zručnosti a objekty skúmajú všetkými 
zmyslami.

Neil Fleming klasifikoval v roku 1987 
učebné štýly, ktoré označujeme akronymom 
VARK.16 Osoby s vizuálnym štýlom učenia pre-
ferujú znázorňovanie problematiky formou 
máp, grafov, diagramov alebo schém. Nazýva-
me ho aj grafickým štýlom. V tejto klasifikácii 
však do vizuálneho štýlu nespadajú pomôcky, 
ako sú obrázky či videá. Patria sem akékoľvek 
vzory, tvary, dizajny, ktoré napomáhajú po-
chopeniu informácie. 

Kinestetický učebný štýl majú osoby, kto-
ré preferujú získavanie informácií prostred-
níctvom percepcie. Ide o reálne skúsenosti 
s objektom (javom) alebo prostredníctvom 
simulácie. 

Existuje len málo absolútne vyhranených 
typov osobností a učebných štýlov. Najčas-
tejšie ide o kombináciu viacerých typov. Di-
zajnéra môžeme radiť medzi umelecké typy 
osobnosti s kombinovaným štýlom učenia 
– vizuálno-pohybovým.

simulaČný Oblek
Prvá oblasť aktuálneho dizertačného výskumu 
je zameraná na návrh simulačného obleku, 
ako pomôcky,17 ktorá umožňuje vcítiť sa do 
pozície človeka s určitým typom fyzického ob-
medzenia a prostredníctvom osobnej skúse-
nosti prispieť k lepšiemu pochopeniu proble-
matiky. Môže ísť o obmedzenie vrodené alebo 
získané, a to trvalé alebo dočasné. Z hľadiska 
formy sa zvyčajne vyskytuje v dvoch varian-
toch: celotelový oblek s pevnými súčasťami 
alebo ako set komponentov, ktoré sa môžu 
aplikovať v ľubovoľnom počte a kombiná-
ciách. Z hľadiska simulovaného obmedzenia 
sa delí do troch skupín: oblek simulujúci vyšší 
vek (→2), (→ 3), hemiparézu18 alebo hemiplé-
giu19 (→ 4) a osteoartrózu.20 Oblek stimuluje 
takmer všetky zmysly, a tak poskytuje bohat-
šie senzorické podnety na rozdiel od prostre-
dia virtuálnej reality.

2  Oblek R70 od americkej firmy Genworth  
simulujúci príznaky spojené s vyšším vekom 
zdroj:http://newsroom.genworth.com/2014-11-
20-genworth-launches-r70-age-simulation-
suit-to-help-americans-think-long-term

3  Simulačný oblek Genworth R70, detail  
karuselového menenia zrakových degenerácií  
zdroj:http://newsroom.genworth.com/2014-11-
20-genworth-launches-r70-age-simulation-
suit-to-help-americans-think-long-term
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Kassin uvádza,21 že päť tradičných zmyslov 
a ich sústavy sú dôležitými adaptívnymi me-
chanizmami. Samy osebe nám však neumož-
ňujú regulovať zmyslové informácie plynúce 
z pohybu. Kvôli ohýbaniu, predkláňaniu, za-
kláňaniu, otáčaniu hlavou, udržovaniu vzpria-
meného postoja potrebujeme vnímať tak časti 
nášho tela, ako aj pozíciu v priestore. Kineste-
tický systém monitoruje polohy rôznych častí 
tela a ich vzájomné vzťahy.

Základom telesnej inteligencie je schop-
nosť sústrediť sa na vlastné telo. Fassati dodá-
va, že prostredníctvom bežných prostriedkov, 
ktoré má organizmus k dispozícii, by sme si 
mali byť vedomí kvality funkcie jednotlivých 
častí a celku v ich vzájomných väzbách.22

Predpokladáme, že využitie simulačnej po-
môcky v profesii dizajnéra môže viesť k skva-
litneniu procesu navrhovania a tým k skvalit-
neniu výsledných produktov.

Vzhľadom na antropometrické rozdiely 
potenciálnych používateľov simulačných oble-
kov je najvhodnejšou formu obleku taký, kto-
rý bude riešený ako kombinácia samostatných 
komponentov. Cieľom je vytvoriť nový typ 
simulačného obleku, simulujúci obmedzenie, 
ktoré je jednoznačne identifikované spoloč-
nosťou, vyskytuje sa dostatočne často v popu-
lácii a má simulovateľné príznaky.

Najvhodnejším telesným obmedzením, 
ktoré je simulovateľné vďaka svojim externým 
a identifikovateľným príznakom, je tremor. 

Častosť jeho výskytu23 a relatívne jasné identi-
fikovanie spoločnosťou bolo ďalším určujúcim 
faktorom pri výbere. Tremor alebo tras mož-
no charakterizovať ako mimovoľné rytmic-
ké a sínusoidálne pohyby jednej alebo viace-
rých častí tela. Vyskytuje sa v troch stupňoch 
intenzity: nízka frekvencia < 4 Hz, stredná 
4 – 7 Hz a vysoká > 7 Hz. Pre ďalší výskum boli 
v spolupráci s odborníkmi z oblasti neuroló-
gie vybrané ochorenia Parkinsonova choroba 
a esenciálny tremor, ktoré sú charakteristické 
výskytom tremoru. Uvedené ochorenia sú ve-
rejnosťou často vnímané ako totožné.

Parkinsonova choroba je degeneratívne 
nervové ochorenie, ktoré sa najčastejšie vy-
skytuje vo frekvenčnom pásme 4 – 6 Hz. Za-
čiatok je jednostranný, postihuje najmä ruky. 
Postupne postihuje horné končatiny, pery, 
bradu, sánku a dolné končatiny. Tras má ráz 
supinácie-pronácie.24 Viditeľným prejavom je 
tiež pohyb označovaný ako počítanie mincí. 
V pokojovej fáze, pri duševnom sústrední ale-
bo chôdzi narastá frekvencia trasu, naopak, 
pri činnosti sa frekvencia znižuje. Bradyki-
néza sa stupňuje pri progrese choroby, keď 
dochádza k postupnému zmenšeniu rozsahu 
pohybov a ich spomaleniu. Reč je časom mo-
notónnejšia a tichšia. Výrazným prejavom 
choroby je tiež rigidita, dochádza aj k ami-
mii.25 Pri týchto príznakoch sa u pacienta 
prejavuje depresia a anxieta. Po užití liekov 
na uvoľnenie stuhnutosti sa u pacientov obja-
vuje dyskinézia,26 keď pacient pociťuje šťastie. 
Depresia, anxieta a problémy so zažívaním sú 
príznaky, ktoré nemožno simulovať.

Esenciálny tremor je ochorenie, ktoré cha-
rakterizuje prítomnosť obojstranného, pre-
važne symetrického, posturálneho alebo kine-
tického, trvalého a viditeľného tremoru najmä 
horných končatín. Postihnutými oblasťami sú 
najmä ruky a predlaktia (97 %), hlava alebo 
krk (41 %), jazyk a hlasivky (62 %). Tras má 

4  Simulačný oblek Sakamoto Model corporation 
– komponenty na simuláciu hemiparézy alebo 
hemiplégie 
zdroj:http://www.sakamoto-model.com/
product/simulation/m165/
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ráz flexie-extenzie. Frekvencia sa pohybuje 
v rozmedzí 4 – 10 Hz.

Následný výskum zameraný na prejavy 
ochorenia u pacientov a ich pocity z ochore-
nia, konzultácie s odborníkmi z oblasti me-
dicíny a rehabilitácie, určia smerovanie pre 
riešenie návrhu simulačného obleku. 

erGOnÓmia – diZaJn – etika
Na problematiku prepojenia ergonómie a di-
zajnu možno pozerať aj z morálneho hľa-
diska. Existuje totiž viacero povolaní, kto-
ré možno súčasne považovať aj za poslanie. 
Napríklad lekár skladá Hippokratovu prísahu 
a ňou je zaviazaný vynaložiť maximálne úsilie 
na to, aby pomáhal zlepšovať zdravie svojich 
pacientov, pedagóg je zasa zaviazaný pomá-
hať zlepšovať vzdelanie svojich študentov. 
Na to, aby sa stal človek dobrým dizajnérom, 
potrebuje veľkú dávku talentu a kreativity, 
vytrvalosť v štúdiu rôznorodých technických 
aj humanitných oblastí, konštruktívne mys-
lenie a ďalšie zručnosti. Ak však uznáme, že 
dobrým dizajnérom (obdobne ako dobrým 
lekárom, pedagógom a pod.) sa nemôže stať 
každý, tak aj povolanie dizajnéra možno po-
važovať za poslanie a tým činom, by aj dizaj-
nér mal byť viazaný určitým „etickým kóde-
xom dizajnu». Profesijná etika predpisuje, že 
dizajnér je zaviazaný používateľovi jeho pro-
duktu v tom zmysle, že musí vyvinúť snahu 
o maximálnu ergonomickú kvalitu. Toto však 
nie je možné bez dostatočných znalostí ergo-
nómie, preto snaha o ergonomickú kvalifiká-
ciu vyplýva z profesijnej etiky dizajnéra.27

Etikou v dizajne sa zaoberalo viacero vý-
znamných osobností. Už v sedemdesiatych 
rokoch 20. storočia významný nemecký dizaj-
nér Dieter Rams poukázal na to, že dizajnér 
môže pomocou svojich schopností ovplyv-
niť to, ako sa vyvíja svet okolo neho. Vytvoril 
10 princípov tzv. „dobrého dizajnu“, s ktorý-
mi sa v priebehu desaťročí stotožnilo mnoho 
dizajnérov.28 

Autor poukazuje na nevyhnutnosť inová-
cie každého nového dizajnu a užitočnosť vý-
sledného riešenia, ďalej sa zaoberá estetikou 
produktu, ktorá by mala byť minimalistická, 
nadčasová a nevtieravá. Pozornosť venuje aj 
ekológii a priateľskosti riešenia k životnému 
prostrediu. Dobrý dizajn podľa autora zahŕňa 
aj zrozumiteľnosť dizajnu, jednoduché po-
chopenie funkcie a premyslenie produktu do 
posledného detailu. V neposlednom rade by 

mal byť dizajn produktu poctivý, a teda svo-
jím vzhľadom nepreceňovať alebo, naopak, 
nepodceňovať vlastnosti produktu. Komplex-
nosť desiatich princípov je na svoju dobu veľ-
mi pozoruhodná a Dieter Rams sa preto so 
svojím nadčasovým myslením stal inšpiráciou 
pre mnohých dizajnérov, teoretikov dizajnu. 
Súčasnosť však prináša potrebu definovať ďal-
ší princíp dobrého dizajnu, ktorý by mal zo-
hľadňovať ergonómiu. 

dObrý diZaJn Je erGOnOmiCký.
Rovnaký význam jedenásteho pravidla by 
mala takisto formulácia „dobrý dizajn nie je 
zdraviu škodlivý». V lepšom prípade dobrý 
dizajn by mal byť zdraviu prospešný. Dobrý 
dizajnér by mal navrhoval produkty, ktoré 
nebudú predstavovať zdravotné riziko, alebo 
bude toto riziko znížené na čo najnižšiu mie-
ru. Vytvoriť ergonomický produkt je náročná 
úloha, ktorá vyžaduje okrem zvládnutia zá-
kladných antropometrických, fyziologických 
a psychologických požiadaviek aj navrhnutie 
optimálneho prevádzkového komfortu. Príliš 
vysoký komfort dlhodobo používaného pro-
duktu nemotivuje používateľa k potrebnej 
pohybovej aktivite (príkladom je anatomicky 
tvarovaná stolička, ktorá je príliš pohodlná 
na to, aby používateľa prinútila postaviť sa 
a prejsť sa, a to ani po dlhých hodinách práce, 
a tak svojím spôsobom takisto obmedzuje po-
hybovú aktivitu).

Za otca sociálneho dizajnu je považovaný 
architekt a dizajnér Victor Papanek, autor jed-
nej z najčítanejších kníh o dizajne s názvom 
Design for the Real World. Victor Papanek v kni-
he „otvoril dvere k súčasnému ekodizajnu a eko-
logicko-sociálnemu mysleniu v dizajne“.29 Autor 
svoju kontroverznú knihu začína trochu iro-
nickým tvrdením, že existujú aj škodlivejšie 
profesie ako priemyselný dizajn, ale je ich 
veľmi málo. Možno jednou z týchto profesií 
je telefonista, ktorý reklamuje tento dizajn, 
presviedča ľudí, aby si kúpili veci, ktoré nepo-
trebujú, za peniaze, ktoré nemajú, preto, aby 
ohúrili iných ľudí, ktorých to vlastne nezau-
jíma.30 Autor vo svojej knihe ostro kritizuje 
dizajnérov, ktorí mrhajú vo svojich módnych 
návrhoch prírodnými zdrojmi, len kvôli vy-
tvoreniu krátkodobého, povrchného a prcha-
vého dizajnu. Zdôrazňuje, že dizajnér má vo 
vlastných rukách veľkú moc, a preto by mal 
so svojím talentom nakladať rozumne. Zame-
riava sa najmä na udržateľnosť a ekologický 

rozmer produktov a výroby. V kapitole „DO-
IT-YOURSELF MURDER“: The Social and 
Moral Responsibilities of the Designer („Sa-
movražda”: Sociálna a morálna zodpovednosť 
dizajnéra) poukazuje na ďalekosiahlu zod-
povednosť dizajnéra za dôsledky jeho práce 
a kritizuje spoločnosť, ktorá tejto téme zatiaľ 
nevenovala žiadnu pozornosť.

Zaujímavou myšlienkou knihy je prenese-
nie stredovekého výrazu a princípu tithe (de-
satina) do súčasnosti, formou prenechania 
desatiny toho, čo človek vyprodukuje tým, 
ktorí to potrebujú. Papanek rozvíja ideu, že 
aj každý dizajnér by mal darovať 10 % svojho 
talentu, schopností a svojej práce ľuďom v nú-
dzi, žijúcich v nehumánnych podmienkach, 
hendikepovaným, alebo ľuďom trpiacim neja-
kou chorobou, prostredníctvom navrhovania 
produktov, ktoré riešia reálne problémy. Tak 
ako to deklaruje v knihe, ani v tvorivej praxi 
nemrhal svojim potenciálom na konzumný 
dizajn. Naopak, veľké úsilie venoval pomoci 
tretiemu svetu, pracoval pre Svetovú zdravot-
nícku organizáciu a pre UNESCO v krajinách 
Afriky a v iných častiach sveta.

rediZaJn ZdraVOtneJ POmÔCkY
S Papankovou ideou tithe úzko súvisí druhá 
oblasť výskumu aktuálne riešeného projek-
tu dizertačnej práce Ergonómia ako stratégia 
navrhovania, ktorého cieľom je redizajn zdra-
votnej pomôcky pre zdravotne hendikepova-
ného, konkrétneho jednotlivca, ktorý bude 
redizajnovaný produkt následne prakticky 
a dlhodobo využívať. Presnejšie sa projekt 
zameriava na axilárnu (podramennú) barlu, 
ktorá v súčasnej podobe pri každodennom 
a dlhodobom používaní predstavuje pre po-
užívateľa zdravotné riziko. Používateľovou 
diagnózou je Osteogenesis imperfecta, kto-
rá sa všeobecne prejavuje zvýšenou kostnou 
fragilitou, zníženou hustotou kostí a sklonom 
k fraktúram rôznej závažnosti. V tomto kon-
krétnom prípade sú dôsledkom patologických 
fraktúr prítomné aj deformity dlhých kostí 
na horných a dolných končatinách, rebrách 
a takisto kratšia ľavá dolná končatina o 11 cm. 
Kvalitatívny výskum (v spolupráci s odborník-
mi z fyziatricko-rehabilitačného oddelenia) 
ukázal, že kvôli používateľovým špecifickým 
telesným rozmerom nedochádza pri používa-
ní barly k rozloženiu časti tlaku aj na zápäs-
tie (preto dochádza k preťažovaniu oblasti 
pod ramenom a k deformácii a rozširovaniu 
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ramien. Zvýšený tlak na oblasť pod ramenom, 
t. j. na tepnu Arteria axillaris a prílišné dráž-
denie podramenného nervu Nervus axillaris 
vedú k zvýšenej bolestivosti a v krajných prí-
padoch môžu viesť k trvalému poškodeniu 
ramenného kĺbu. Používateľ prekonal už viac 
ako 60 fraktúr a jeho zdravotný stav vyžaduje 
v prevažnej miere používať invalidný vozík. Je 
však schopný pohybovať sa aj pomocou axilár-
nych bariel. Vďaka nim každodenne prekoná-
va krátke, ale dôležité úseky nedostupné pre 
invalidný vozík.31

V tomto produkte sa spája „antropomet-
ricko-fyziologická” rovina ergonómie, ktorá 
musí byť dodržaná do najmenších detailov 
vzhľadom na zdravotné hľadisko, ako aj psy-
chologická rovina ergonómie. Z psycholo-
gického hľadiska totiž používanie zdravotnej 
pomôcky poukazuje na istý typ hendikepu, 
ktorý používatelia zväčša neradi zvýrazňujú, 
preto by aj estetická hodnota produktu mala 
napomáhať jeho komfortnému používaniu. 
S projektom je spojený antropometrický vý-
skum (→ 5): 
1. skúmanie čiastkových segmentov produk-

tu pomocou vybraných antropometrických 
bodov (Akromiale – Olekranion – Phalan-
gion) jednak vo vzpriamenej polohe tela 
a následne v polohe používania produktu

2. poloha bodov Metakarpale ulnare – Me-
takarpale radiale pri zaťažení definova-
nie ďalších antropometrických bodov 

vhodných pre produkt zo zahraničnej lite-
ratúry (bod Axilare, z nemeckej literatúry32 
– zadná výška podpazušia)

Cieľom projektu je ďalej definovanie širšej 
cieľovej skupiny pre tento typ produktu – t. j. 
používateľov, ktorí sú takisto odkázaní na 
každodenné a dlhodobé používanie axilár-
nych bariel a potrebovali by (prípadne uví-
tali by) tieto pomôcky navrhnuté na mieru. 
Jednotlivé časti barly by mali byť navrhnuté 
tak, aby umožňovali jednoduché prispôso-
benie rozmerov počas výroby na mieru kon-
krétnym zákazníkom (napr. vo forme pres-
ného rozmeru niektorej z častí). V súvislosti 
s navrhovaním zdravotných pomôcok možno 
vyjadriť nádej vo zvyšovanie záujmu dizajné-
rov riešiť projekty podobného typu a vo vše-
obecnosti perspektívu zvyšovať populárnosť 
ergonomických riešení produktov. 

ZáVer
V súčasnosti možno pozorovať čiastočný ná-
vrat ľudí k zdravšiemu životnému štýlu (zá-
ujem o zdravú stravu, návrat k športovým 
aktivitám alebo používanie prírodných ma-
teriálov). Ruka v ruke s týmto trendom by sa 
mohlo zvyšovať aj povedomie o ergonómii 
a zdravotných aspektoch produktov. Tým či-
nom by ergonómia mohla mať svoj význam aj 
z marketingového hľadiska. Produktový dizaj-
nér môže na oblasť ergonómie nazerať z troch 

aKroMiale

axilare

MetaKarPale
Ulnare

MetaKarPale
radiale

oleKranion

Phalangion

5  Schéma významných antropometrických bodov 
vzhľadom na produkt axilárna barla 
autorka: Jana Požgayová
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24 rotácia predlaktia, kedy dlaň striedavo smeruje nahor 
a nadol.

25 Postupná strata mimických prejavov.

26 vôľou neovládateľný pohyb končatín alebo tela.

27 Fassati, tomáš: in: Komfort české hromadné dopravy ii., 
zborník sympózia. Benešov, Muzeum umění a designu 
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dizajn robí produkt užitočným; 3. dobrý dizajn je estetický; 
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london, thames & hudsonltd 1985. (Prvé vydanie 1971, 
posledné vydanie 2006). Preface for the first edition, s. ix. 
„there are professions more harmful than industrial 
design, but only a very few of them. and possibly only one 
profession is phonier.  advertising design, in persuading 
people to buy things they don’t need, with money they 
don’t have, in order to impress others who don’t care.“ 
Preklad: Jana Požgayová.

31 Projekt vznikol na základe iniciatívy používateľa, ktorý 
požadoval odstránenie ním definovaných subjektívnych 
nedostatkov (spojených s každodenným používaním). až 
následné skúmanie produktu, (konzultácia s ortopédom 
a s fyzioterapeutkou), odhalilo omnoho závažnejšie riziká 
zdravotného rázu, ktoré by po čase mohli používateľovi 
spôsobiť vážne zdravotné problémy, dokonca by mu mohli 
používanie bariel znemožniť úplne. 

32 Martin, rudolf – saller, Karl: lehrbuch der 
anthropologie. 8. vydanie. stuttgart, g. Fischer 1959, 
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rôznych uhlov pohľadu. Po prvé – môže brať 
svoje povolanie naozaj ako poslanie a vynalo-
žiť maximálne úsilie na to, aby ním navrhnu-
té produkty nepredstavovali pre používateľov 
zdravotné riziko. Po druhé – môže dôsledné 
dodržanie ergonomických zásad a optimálne 
zvládnutie prevádzkového komfortu výrob-
kov použiť čisto ako marketingovú stratégiu 
na zvýšenie predaja svojho produktu, bez 
akýchkoľvek morálnych pohnútok. A po tre-
tie – môže brať ergonomické zásady len ako 
povinnú súčasť navrhovania produktu alebo 
tzv. nevyhnutné zlo, ktoré ho dokonca obme-
dzuje. Ergonómia však naďalej ostane ťažis-
kovou zložkou funkčnosti produktu – o ktorú 
by sa mal produktový dizajn usilovať vo svojej 
podstate. Vnímanie ergonómie je individu-
álna vec každého dizajnéra ako jednotlivca 
a je teda veľmi ťažké meniť jeho názor pomo-
cou písomného kódexu. Napriek tomu je po-
trebná ustavičná snaha zvyšovať povedomie 
o ergonómii, jednak u neodbornej verejnosti 
a takisto u dizajnérov samotných. Na akade-
mickej úrovni môže byť v tejto oblasti nápo-
mocné laboratórne skúmanie ergonomických 
parametrov, či už metódou simulácie, alebo 
testovaním dizajnérskych prototypov. To, čo 
spoločnosť môže zmeniť v oblasti legislatívy 
je, dôslednejšie vytvárať ergonomické normy 
pre rôznorodé produkty, ich implementácia 
do odvetvia produktového dizajnu a následná 
kontrola ich dodržiavania. 

Autorky spracovávajú dizertačnú prácu na témy:
Jana Požgayová: Ergonómia ako stratégia 
navrhovania.
Laboratórium ergonómie. 
Mária Šimková: Laboratórium ergonómie.
Simulácia ako prostriedok skvalitnenia 
dizajnérskeho procesu. 
Školiteľ obidvoch dizertačných prác: doc. akad. 
soch. Miroslav Zvonek, ArtD.
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