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Detaily - zistené podobnosti

spoľahlivosť [79%]1. odsek :

[1»] nikdy neuskutoční v bludnomkruhuuzavretej profesie, ktorá sa konštantne zaoberá definíciou samej seba, a
tým, čo si o nej myslia ostatní.Dizajn v zmysle navrhovania, plánovania, sa deje vždy a všade, s dizajnérmi, alebo

bez nich.”[«1] Petra

spoľahlivosť [85%]2. odsek :
[1»] domnievajúc sa, že prinášameniečo nové, v skutočnosti lenpodvedome vynášamenapovrch veciminulé.
„Korene“a „ zvyky“ sú v dobe, keď náš každodenný život čelí záplave technológií, podľa neho zdrojomenergie a

zárukouďalšieho kolektívneho a individuálneho trvania.Podobne aj[«1] Vicente

spoľahlivosť [85%]3. odsek :
[6»]množstvo prístupov ku skúmaniu identity.Na čomsa však väčšina z nich zhoduje, je fakt, že identita sa vyvíja
v konkrétnomkultúrnoma socio-historickomkontexte a nie je niečímnemenným, ahistorickým:mení svoje formy

a dosahna spoločnosť v čase.[«6] Slovensko

spoľahlivosť [80%]4. odsek :
[2»] programualebo cieľa, ktorý by podmieňoval vnútorné alebo vonkajšie smerovanie rizómy ako celku.Rizóma
nie je sústava prvkov s vopred danýmúčelom, kuktorémubymala každá línia postupovať.[«2]Deleuze

spoľahlivosť [98%]5. odsek :
[2»] klasifikácie. Podľa Gogoru je neodkladnouúlohousúčasných filozofickýchanalýz zbaviť kategórie ich
substanciálnej povahy ale zároveň zachovať možnosť ich využitia.Najväčší prínos pojmurizómy Gogora vidí práve

vo vyrovnávaní napätiamedzi chápanímkategórií a ich aplikáciou[«2](Gogora,

spoľahlivosť [83%]6. odsek :
[27»]-cradle design:creating healthy emissions e a strategy for eco-effective product and systemdesign. Journal
of CleanerProduction, Vol. 15, No.13–14, s. 1337-1348.[«27] ISSN:

spoľahlivosť [80%]7. odsek :
[5»] temporarily reduced China’s CO2 emissions by a quarter. In:Carbonbrief.org [online]. CarbonBrief Ltd,
19.02.2020. [Cit. 10.1.2021]. Dostupné z:
https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter

[«5]„PEACH,

spoľahlivosť [78%]8. odsek :
[28»]Word of the Year2019. In:Languages.OUP.com[online].Oxford University Press, 2019. [Cit. 10.1.2021].
Dostupné z:https://languages.oup.com/word-of-the-year/2019/[«28]OXMAN,

spoľahlivosť [79%]9. odsek :
[3»]George, 2005. Connectivism:A Learning Theory for theDigital Age. International Journalof Instructional
Technology andDistance Learning.Vol 2.No.1. ISSN1550-6908. [cit. 4.1.2021]. Dostupné z:http://www.itdl.

org/Journal/Jan_05/article01.htm[«3] SIMON,

spoľahlivosť [78% - 86%]10. odsek :
[25»]HealthOrganisation.Rolling[24»]Updates onCoronavirus Disease (COVID-19). InWHO.int [online]. [Cit.
10.6.2020] Dostupné:https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019[«25]
/events-as-they-happen 97[«24]WILSON,
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Plain text dokumentuna kontrolu
Skontroluje extrahovaný text práce na konci protokolu!Plain text (čistý text - extrahovaný text) dokumentu je
základompre textový analyzátor.Tento text môže byť poškodený úmyselne (vkladanímznakov, používaním
neštandardnýchznakovýchsád, ...) alebo neúmyselne (napr.pri konverzii na PDFnekvalitnýmprogramom).
Nepoškodený text je čitateľný, slová sú správne oddelené, diakritické znaky sú správne, množstvo textu je primeraný
rozsahupráce. Pri podozrení na poškodený text (väčšieho rozsahu), je potrebnéprácuna kontroluoriginality zaslať
opakovanepod rovnakýmCRZPID.

___________________________________________________________________________
kľúčové slová
poduktový dizajn interdisciplinarita dizajnérske vzdelávanie rizomatické učenie kritická tvorba etnodizajn identita rozprestené spektrum tr1mtab
abstrakt
Habilitačná práca prináša ideový základ a odborné argumenty pre rozšírenie štúdia dizajnu o jeho nehmotné a strategické formy, nie nutne
viazané na výlučne výtvarné vzdelanie. Text je rozdelený do troch celkov, prepájajúcich teóriu dizajnu, dizajnérsku prax a vzdelávanie. Úvodná
teoretická časť venovaná novýmpolohámdizajnu sa zameriava na zhrnutie aktuálneho stavu širšieho spoločenského kontextu. Druhá časť je
reflexiou realizovaných spoluprác a záverečná, tretia časť je venovaná oblasti dizajnérskeho vzdelávania.
keywords
product design interdisciplinarity design education rhizomatic learning critical making ethnodesign identity spread spectrum tr1mtab
abstract
The thesis provides theoretical basis and practical arguments for the extension of product design educationwith its intangible and strategic
forms, not necessarily tied exclusively to artistic training. The text is divided into three parts, covering design theory, practice and education. The
introductory theoretical part devoted to new roles of design focuses ona summary of the current state of thewider social context. The second
part is a reflection of the implemented collaborations, and the final part is devoted to the field of design education.
obsah
7 11 15 21 29 39 45 49 49 57 63 63 69 73 73 77 81 83 85 89 93 94
Úvod 1Reflexia 1.1 Jazyk 1.2Dôsledky 1.3 Alternatívy 1.4 Čas 2 Spolupráca 2.1Spoznávanie koreňov 2.1.1Projekt Follow the Root 2.1.2 Projekt
IDENTITA·SK2.2 Prototypovanie zmeny 2.2.1Projekt Benjaminbutton 2.2.2 Ateliér TR1MTAB2.3 Scenáre budúcnosti 2.3.1Projekty Fit 2 2.3.2
Laboratórium zážitku zmobility 3 Poznanie 3.1Sieť 3.2 Proces 3.3Osobnosť 4 ZáverBibliografia
Úvod
„Akchcete naučiť ľudí rozmýšľať novým spôsobom, nesnažte sa ich ‚učiť‘.Dajte imnamiesto toho nástroj, ktorého použitie ich knovým spôsobom
myslenia dovedie.”
Richard Buckminster Fuller
Buckminstera Fullera mnohí považujú za jednu z najprogresívnejších osobností 20. storočia. Dodnes inšpiruje súčasných architektov a dizajnérov
aj napriek tomu, že neabsolvoval žiadne oficiálne architektonické ani dizajnérske vzdelávanie. Odborné zdroje Fullera označujú nespočetnými
prívlastkami – architekt, systémový teoretik, spisovateľ, dizajnér, vynálezca, futurista či filozof – amohli by smepokračovať ďalej. Premnohých je
príkladom všestranného talentu či antidisciplinarity (Ito, 2014).
Čo dnes robí Fullerovu prácu veľmi aktuálnou? Sú to jeho radikálne názory na vzťah človeka k jeho životnémuprostrediu? Jeho názory na
využívanie potenciálu technológií na riešenie sociálnych otázok, alebo snáď jeho chápanie vzťahu funkčnosti a estetiky? Alebo jeho schopnosť
myslieť holisticky a ignorovať hranice disciplín? Každý simôže vybrať. Viac ako kedykoľvek predtým všakdnes verejnosť „znovuobjavuje” Fullerov
koncept „trimtab”. Legendárnametafora lodnej vyrovnávacej plôšky, malej súčiastky, ktorá dokáže ovplyvniť veľký systém (Fuller, 1962) dnes
znova inšpiruje mladých ľudí kaktívnemuprístupu kpretváraniu svojho bezprostredného okolia. V dnešnej dobe, ktorá v nás veľmi ľahko dokáže
vyvolať bezmocnosť, rezonuje tátomyšlienka o to viac.
Dizajnmá výnimočnú schopnosť zhmotňovať myšlienky. Dokáže vizualizovať abstraktné riešenie komplexného problémuprostredníctvom
hmatateľného, zrozumiteľného modelu. Aj z tohto dôvodu nachádza v dnešnej komplexnej dobe dizajn uplatnenie v širokom spektre odvetví,
ďaleko za hranicami svojho pôvodného profesijného zaradenia, chápaného primárne v kontexte výtvarnej disciplíny.
Táto práca vzniká z praktickej potreby zorientovať sa v novovznikajúcich formáchdizajnu, z pozície vysokoškolského pedagóga pôsobiaceho na
pôdeÚstavudizajnu Fakulty architektúry a dizajnu STUv Bratislave. Pracovisko, ktoré vzniklo pôvodne ako súčasť Strojníckej fakulty niekdajšej
SVŠT, je v čase vzniku tejto práce formálne stále orientované na navrhovanie fyzických objektov. V súčasnej dobe platné študijné programy Dizajn,
spadajúce pod študijný odborUmenie, zastrešujú dve prevládajúce špecializácie zamerané na navrhovanie fyzických výrobkov a interiérových
celkov.
Archív ateliérových a záverečných prác FADSTU, najmä v špecializácii venovanej dizajnu výrobkov, však každý rok čoraz viac potvrdzuje potrebu
prehodnotiť a rozšíriť s našou rýchlo sa vyvíjajúcou profesiou súvisiaci slovník – či už ide o definíciu pojmu„produkt“, chápanie slova „dizajn“,
alebomnoho ďalších.
Predkladaná teoretická prácamá ambíciu položiť ideový základ a odborné argumenty pre rozšírenie štúdia dizajnu o jeho nehmotné a strategické
formy, nie nutne viazané na výlučne výtvarné vzdelanie. Reflexia prichádza na základe desaťročnej praxe v automobilovompriemysle, v sektore
informačných technológií, v podnikateľskom prostredí startupov, ako aj z aplikovania týchto skúseností na akademickej pôde.
7
IMG001Experiment Buckminster Fuller a študenti experimentálnej BlackMountain College počas neúspešného pokusu „postaviť“ prvý
veľkorozmerný geodézický dóm, leto 1948©State Archives of North Carolina
8
Práca je rozdelená do troch celkov, nazvaných „Reflexia“, „Spolupráca“ a „Poznanie“. Úvodná časť venovaná novýmpolohámdizajnu sa
zameriava na zhrnutie aktuálneho stavuproblematiky. Druhá časť je reflexiou realizovaných projektov a záverečná, tretia časť reflektuje
pôsobenie v oblasti dizajnérskeho vzdelávania.
Časť „Reflexia“mapuje vo svojomúvode otázku jazyka, spojeného so spoločenskou zmenou. Kaleidoskop odbornej diskusie na témuklimatických
zmien strieda prehľad progresívnych trendov v oblasti ekonomiky, prináša súhrnný pohľad na nové formy spolupráce a je zamyslením sa nad
úlohou dizajnu v súčasnej dobe, ktorú viacerí teoretici označujú „prechodnou“.
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Druhá časť práce, nazvaná „Spolupráca“, reflektuje vybrané realizované projekty, v ktorých dominuje téma interdisciplinarity a analýza
dizajnérskych procesov. Kapitola je rozdelená do troch celkov, ktoré sa prostredníctvom vybraných praktických príkladov pokúšajú uchopiť
základné trendy komerčnej aj experimentálnej dizajnérskej tvorby, rezonujúce v súčasnej praxi ako aj v dizajnérskom vzdelávaní. Jednotlivé
podkapitoly súoznačené symbolickou chronológiou - trichotómiouminulosti, prítomnosti a budúcnosti.
Záverečná časť práce, nazvaná „Poznanie“, je zamyslením sa nadmožnýmbudúcim smerovanímpraktických aspektov dizajnérskeho vzdelávania
na FADSTU.Tri podkapitoly sa zaoberajú rizomatickým vzdelávaním, novými prístupmi kvedeniu vzdelávacieho procesu a úlohou osobnostného
rozvoja študentov v súčasnomdizajnérskom vzdelávaní.
9
10
1Reflexia
„Myšlienka je ako vírus. Odolná. Vysoko nákazlivá. Aj jej najmenšie semienko dokáže rásť.Myšlienky môžu rásť, aby nás definovali, alebo zničili.“
Cobb, postava z filmu Inception
Filmové umenie, dokáže vyvolať empatiu, komunikovať a zhmotniť inak ťažko pomenovateľné. Filmumožňuje sprostredkovať zážitok, zažiť
minulosť či budúcnosť. Kladie otázky a vyvoláva diskusie o hodnotách. V neposlednom rade dokážu film aj dizajn preniknúť kmasáma stať sa
súčasťou populárnej kultúry, vďaka čomumajú schopnosť ovplyvniť veľké skupiny divákov či užívateľov.Mohli by smepovedať: podobne to
dokáže aj dizajn.
Britský režisér Christopher Nolan, z ktorého dielne pochádza aj vyššie citovaný film Inception1, sa vo svojej tvorbe opakovane vracia k téme času.
Jeho diela neustále skúmajú a rozširujú technické možnosti filmárskeho umenia. PodľaNolanových slov námvynález pohyblivého kamerového
záznamua film ako umenie umožnili nový pohľad na svet spôsobom, aký inémédiá neposkytujú a aký predtýmneexistoval. Pred príchodom
kamery smenemalimožnosť vidieť udalosti odzadu, zažívať ich zrýchlene alebo naopakpomalšie (Shapiro, 2020).
Nolan však vo svojej tvorbe neexperimentuje s časom lenna technickej úrovni, v jeho filmoch sa stáva témouaj v koncepčnej rovine. Po
úspešnomuvedení Nolanovho filmu Interstellar v roku2014 bolo publikovanýchmnožstvo článkov, ktoré sa snažili vysvetliť divákom teóriu
relativity - film zrazu popularizoval vedu.Najčitateľnejšou témou filmu Interstellar je cestovanie v čase a v scenári sú z tohto dôvodu použité
viaceré koncepty z teoretickej fyziky. Einsteinovu teóriu relativity mnohí dodnes, po viac ako storočí od jej uvedenia, považujú za najrevolučnejšiu
myšlienkumodernej vedy. Zmenila naše chápanie priestoru, času, energie a hmoty a dodnes nachádzame fakty potvrdzujúce Einsteinove
dômyselné predpovede. StephenHawking za „kľúčový element” Einsteinovho úspechu považuje jeho imagináciu, zmes intuície a originality.
Einsteinmalodvahua odhodlanie rozvíjať myšlienky, ktoré inýmpripadali absurdné. Veľa z jeho objavov podľaHawkinga vychádzalo z jeho
schopnosti prehodnocovať existujúce predstavy o vesmíre prostredníctvommyšlienkových experimentov. Podobne ako o sto rokov neskôrNolan
vo svojom filme, aj Einstein si sámpre seba vizualizoval, ako by „cestovanie vesmíromna lúči svetla” mohlo vyzerať (Hawking, 2018, s.199-200).
Interstellar sa nepochybne stal veľmi efektným zhmotnením viacerých vedeckých konceptov. Na príbeh odohrávajúci sa vo filme sa všakdá
pozerať aj z iného uhla, ten však v článkochmainstreamovýchmédií nájdete skôr výnimočne. Podľa britského filozofa TimothyhoMortona je
Interstellar „filmomo globálnomotepľovaní, plnýmdepresie”, pretože v tomto príbehu si už nikto nedokáže predstaviť žiadnu inú alternatívu, ako
opustiť Zem(Trhoň, 2020).Diváka, ktorý nepatrí medzi fanúšikov osídľovania vesmíru, vízia neobývateľnej Zeme, ktorá je vo filme prezentovaná
ako nezvrátiteľné status quo, minimálne znepokojí. V jednej z úvodných scénhlavná postava filmu, bývalý pilot NASA a súčasný farmár „z
donútenia” Cooper, konzultuje študijné výsledky svojich detí s ichpedagógminamiestnej strednej škole.
1  - Na Slovensku bol filmdistribuovaný pod názvom„Počiatok“
11
IMG002 Sci-fi naživo Požiar v kalifornskom SanFranciscu, pripomínajúce scény z filmuBlade Runner, september 2020©Internet Archive
12
Z konverzácie vyplynie, že v tamojšej spoločnosti jemédiami a vládoupresadzovaný názor, že americký let naMesiac bol vykonštruovaný podvod,
a ako sa neskôr dozvieme, vesmírny programNASA pôsobí už len v tajnosti. Filmvykresľuje americkú spoločnosť, ktorá utajuje pred verejnosťou
technologický progres, aby motivovala čo najväčšie percento obyvateľov kaktivitámpodporujúcim potravinovú sebestačnosť krajiny, v prípade
Cooperových detí ku kariére v poľnohospodárstve.
Pred filmovýmplátnom, v „našom” reálnom svete prostredníctvommédií, film Interstellar priniesol nechcenú polarizáciu - glorifikuje technológie
a divákomako východisko neprezentuje „záchranu Zeme”, ale osídlenie nových planét. Ako smeuž spomenuli - filmy majú silu preniesť nás na
chvíľu do iného sveta.Niekedy sa všakminca obráti a vedecko-fantastická fikcia sa stane realitou. V septembri 2020 obleteli svet zábery zo San
Francisca, ktoré desivo pripomínali scény z filmuBlade Runner 2049.Ovzdušie kalifornskej zátoky do oranžova sfarbil dymz každým rokom
silnejúcich lesných požiarov. Celý svet zrazu v reálnomčase prostredníctvom internetu sledoval ekologickú katastrofu, zarážajúco pripomínajúcu
vizuálne efekty z vedecko-fantastického filmu. Vízia rádioaktívneho Los Angeles v roku2049 predbehla Hollywoodske prognózy o niekoľko dekád.
Jedna zmnohýchdefinícií globalizácie označuje tento fenomén za zintenzívnenie celosvetových sociálnych vzťahov, ktoré dnes prepájajú
vzdialené oblasti takým spôsobom, žemiestne udalostimôžubyť ovplyvnené aktuálnymdianím vzdialenýmmíle ďaleko - a naopak (Giddens,
1990). Lenmáloktorémiesto na svete je dnes izolované od globálneho diania - či už sa bavíme oprepojení v kontexte navzájomprepojených
klimatických vplyvov, šíriacich sa vírusov alebo informačných technológií. V kontexte aktuálnych environmentálnych a socioekonomických výziev
potrebuje odborproduktového a priemyselného dizajnu v súčasnosti vlastnú teoretickú reflexiu a filozofiu viac, ako kedykoľvek predtým.
V súčasnosti stojíme pred principiálnymi otázkami, na ktoré nenachádzame ľahko ani lenodpovede, nieto riešenia. Letieť naMars, alebo zachrániť
Zem?Existujú naozaj len tieto dvemožnosti, alebo simožno kladieme nesprávne otázky? A v neposlednom rade - sú tieto výzvy naozaj nové?
Zámeromúvodnej, teoretickej časti predkladanej habilitačnej práce je načrtnúť aktuálne výzvy súčasnej spoločnosti, priamo ovplyvňujúce rýchlo
sameniaci kontext dizajnérskej tvorby a s ňou spojené nové úlohy a polohy súčasného dizajnu. Cieľom textu je skúmať a kriticky reflektovať
názorové prúdy amyšlienkové východiská súčasnej teórie dizajnu a s nímsúvisiacich disciplín.
13
14
1.1 Jazyk
„Hranicemôjho jazyka znamenajúhranicemôjho sveta.”
LudwigWittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (5.6)
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V úvode diela Logicko-filozofické pojednanie, ktoré bolo ako jediné publikované počas života LudwigaWittgensteina, autorhovorí o jedinom
spôsobe vytýčenia hraníc výrazumyšlienok. Hranice vyjadriteľného podľa jeho názoru tvorí jazyk.Hodnotumyšlienok vidí – okrem ichpravdivosti
aj v presnosti ich vyjadrenia – v schopnosti „udrieť klinec po hlavičke“ (Wittgenstein, 1921). Vo svojej práci každú vetuoznačuje číslom, čímchce
naznačiť logickú nadväznosť jednotlivýchmyšlienok. Oddiel označený číslom5.6, citovaný vyššie v úvode, je venovaný „obmedzenosti” vnímania
sveta okolo nás. KeďWittgenstein filozofické „ja“ označuje ako hranicu sveta jednotlivca, sympatizuje s krajným filozofickým subjektivizmom.
Tvrdí, že „svet jemôj svet“. Ilustruje tento svoj názorna príklade ľudského oka: z ničoho videného v zornompoli nemožno usúdiť, že je to videné
okom.PodľaWittgensteina žiadna časť našej skúsenosti nie je a priori. Nič nie je vopred dané. Všetko, čo vidíme, čo dokážeme popísať, by mohlo
byť aj inak.
Na to, akýmspôsobom jazykovplyvňuje a diverzifikuje naše vnímanie sveta, v tomto kontexte ponúka zaujímavý pohľad Sapir–Whorfova
hypotéza. Podľa tejto lingvisticko-antropologickej tézy je vnímanie reálneho sveta vystavané na jazykových zvyklostiach konkrétnej komunity.
Interpretácia „reálneho sveta” je do značnej miery podvedome vytváraná jazykovými návykmi sociálnej skupiny. Podľa lingvistu a antropológa
Edwarda Sapira si žiadne dva jazyky nie súnatoľko podobné, aby reprezentovali rovnakú sociálnu realitu (Sapir, 1929, s.162). Jazyk je podľa Sapira
hlavný sprievodca do spoločenskej reality každej kultúry.
Lingvistický determinizmus (ku ktorémuby smemohli zaradiť aj Wittgensteinov výrok) tvrdí, že naše rozmýšľanie - myšlienkové procesy ako
kategorizácia, pamäť či vnímanie - súdeterminované jazykom, ktorý používame. Tento princíp akomotív využil vo svojom románe 1984 George
Orwell, keď vytvoril fiktívny totalitný jazykNewspeak, ktorý neobsahoval slová ako „sloboda” či „povstanie”, a pri ktorého presadzovaní jeho
tvorcovia dúfali, že ľudia, ktorí touto rečou budúhovoriť, tieto fenomény vytesnia mimo svoju realitu (Hauzírek, 2007). Lingvistický determinizmus
býva považovaný za jednu z foriem lingvistického relativizmu, ktorého populárnou formou je práve spomínaná Sapir–Whorfova hypotéza.
Zjednodušene by smemohli lingvistickú relativitu vysvetliť ako tvrdenie, že ľudia hovoriaci odlišnými jazykmi odlišne rozmýšľajú.
Edward Sapir (1884– 1939), ktoréhomyšlienky neskôr do spomínanej hypotézy rozvinul jeho žiakBenjamin LeeWhorf, sa narodil ako syn
litovských židov v niekdajšomPrusku, na území dnešného Poľska. Jehomaterinským jazykombol jidiš. Ako päťročný emigroval s rodičmi doUSA,
kde následne strávil väčšinu svojho života. Veľkú časť svojho výskumuvenoval štúdiu kultúry a jazyka pôvodných obyvateľov severoamerického
kontinentu - indiánov (amerikoindov). Aj vďaka nímvytvorenej klasifikácii jazykov pôvodných obyvateľov Ameriky bol Sapir už počas svojej kariéry
uznávaný ako jedna z najvplyvnejších osobností americkej antropológie a lingvistiky. Jeho jediná, v roku1921knižne vydaná publikácia Jazyk (v
anglickomoriginálne Language) sa stala širokej verejnosti zrozumiteľnou reflexiou všeobecnýchmyšlienok o jazyku v kontexte kultúry a literatúry.
Počas pôsobenia na univerzite v Chicagu (1925-1931) chcel Sapir presadiť interdisciplinárny študijný programso zameranímna vzťah
15
osobnosti a kultúry, ktorý by prepájal lingvistiku, psychológiu a politiku (pod názvom„Life Histories”) - v čase presadzujúcej sa industrializácie
tento progresívny pokus bohužiaľ nenašiel na univerzite podporu (Vermeulen, 2009).
Sapirova práca sa nedá vytrhnúť z kontextu celkového vývoja európskej a americkej antropológie a lingvistiky, konkrétne z kontextu tzv.
lingvistického nacionalizmu, ktorý bol značne rozšírený začiatkomdvadsiateho storočia. Pruský filozof, lingvista a diplomat Wilhelm vonHumboldt
(1767 – 1835), ktorý je považovaný za predchodcumodernej lingvistiky, sformuloval prvé základy lingvistického relativizmu: rôzne jazyky podľa
neho predstavovali rôznementálne svety.Nacionalistický aspekt do svojej teórie Humboldt priniesol tvrdením, že jazyky západného sveta ako
nemčina či angličtina súdokonalejšie, a z toho dôvodu dominantné v porovnaní s jazykmi primitívnejších kultúr, ktoré svojou štruktúrou zabraňujú
svojimpoužívateľom, aby intelektuálne rástli.
Jedným zprvých odborníkov, ktorí sa proti lingvistickému nacionalizmu postavili, bol Franz Boas (1858–1942), ktorý podobne ako Sapir emigroval
v roku1886 zNemecka doUSA, kde zasvätil celý svoj život klasifikácii jazykov indiánskych kmeňov Severnej Ameriky. Presadzoval názor, že všetky
jazyky sú si rovnocenné, pretože každý jazykdokáže vyjadriť potrebný obsah, i keď častokrát veľmiodlišnými prostriedkami. Jazyky vnímal ako
rovnocenné, komplexné a úplné systémy, schopné slúžiť na účely, na ktoré súv danomkontexte potrebné. Sapir sa ako Boasov nasledovník s
odmietaním lingvistického nacionalizmu a hierarchie jazykov jednoznačne stotožnil (Krekáňová, 2016).
Prečo tento filozoficko-lingvistický úvod?Názory LudwigaWittgensteina či Edwarda Sapira vznikli takmerpred storočím. Svet, ktorý skúmali, a v
ktorom žili Sapir aWittgenstein, bol neporovnateľne menej prepojený a globalizovaný, než je dnes.Mohli by smeprávomzapochybovať, či sú ich
názory stále aktuálne. Čo námdnesmôžupovedať? Sapirova práca a osobný príbeh súv súčasnosti zaujímavé napríklad v kontexte globálneho
presadzovania sa anglického jazyka, ktorého začiatky sámako európsky emigrant intenzívne vnímal. Vo svojich textoch sa intenzívne dotýka
vzťahu jazyka, rasy a kultúry, ktoré nepovažuje vždy za automaticky priamo súvisiace.
Podľa Sapira ide o rovnostranný trojuholník rovnocenných entít, ktoré nie vždy musia zodpovedať našimstereotypom. Na príklade americkej a
anglickej kultúry, spojenej (zdanlivo) rovnakým jazykom, tvrdí, že spoločný jazyknemôže donekonečna dávať pečať spoločnej kultúre, keď
geografické, politické a ekonomické determinanty kultúry už nie sú rovnaké v celej jej oblasti. Rasy sa premiešavajú tak, ako to jazyky nedokážu.
Na druhej strane jazyky sa dokážu rozšíriť ďaleko za pôvodné teritóriá výskytu, integrovať sa do cudzích kultúr, bez ohľaduna rasu (Sapir, 1921, s.
102).
Áno, žijeme vo veľmiodlišnej inej dobe než Edward Sapir, ktorý pred sto rokmi odmietal antropologické zjednodušenia. Čo v súčasnosti najviac
ovplyvňuje spôsob, akým jazykovplyvňuje naše rozmýšľanie? Na základe čoho sa dnes rozhodujeme, konáme?Odpoveď je jednoduchá. Sú to do
veľkej miery médiá.Nielen jazyk, ale najmä prevládajúci diskurz, ovplyvnený dominantnou kultúrou, ktorý dostáva priestor v exponovanom
mediálnompriestore, sa dostáva do nášho povedomia a definuje náš „pomenovateľný svet“. Slová a názory, s ktorými sa každý deň stretávame,
ovplyvňujú naše priority a naše každodenné rozhodnutia.
Zároveň treba jednýmdychomdodať, že žijeme v radikálne odlišnej dobe, než pred desiatimi rokmi. Inteligentný dotykový telefón od firmy Apple,
prvý svojho druhu, ktorý bol predstavený v roku2007, odštartoval na začiatku 21. storočia masové používanie mobilných informačných
technológií. Rozvoj komunikačných technológií a exponenciálne sa zvyšujúca výpočtová kapacita cenovo dostupných zariadení nepochybne
demokratizovali digitálne technológie a s nimi súvisiaci slobodný prístup k informáciám. Priniesli mnoho pozitív v rôznych formáchkolektívnej
inteligencie, urýchlenie vedeckého vývoja či digitalizovanie sociálnych inovácií.Musíme však spomenúť aj skutočnosť, že odhalili druhú, temnú
stranu tejto mince.
16
Americký vedec EdwardO.Wilson v roku2009 pomenoval „skutočný problém” ľudstva nasledovne: „mámeemócie z doby kamennej, inštitúcie
zo stredoveku a technológie, ktoré sa podobajú bohu” (Wilson, 2009).Nerovnováha medzi paleolitickými impulzmi našichmozgov a rapídnym
vývojomdigitálnych technológií sa za posledných desať rokov, odkedy tento citát odznel, ešte viac prehĺbili. Ako výstižne poznamenali kurátori
festivalu Sensorium, „smeneustále nabádaní pretvoriť všetko, čo smedoteraz poznali, ale svet sa zmenil spôsobom, ktorému ešte úplne
nerozumieme” (Sensorium, 2020). TristanHarris tento rozpor označil ako „nesúladmedzi našimimozgami a technológiami, ktoré používame”
(Harris, 2019).
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Harris, dnes známy ako jeden zo zakladateľov americkej organizácie Center forHumane Technology, vo februári 2013 rozposlal svojim kolegomv
technologickej firmeGoogle - v ktorej v tomčase pôsobil ako produktový manažér - prezentáciu nazvanú „Výzva naminimalizáciu rozptyľovania a
rešpektovanie užívateľskej pozornosti” (Casey, 2018). Prezentácia, ktorá je v čase vzniku tohto textu stále dostupná online pod doménou
MinimizeDistraction. com, identifikovala “päť zraniteľností” užívateľa voči digitálnymplatformám, ktoré platformy v zápase o pozornosť podľa
Harrisa zneužívajú: 1. zlý odhad (odhad v zmysle času stráveného navrhnutou aktivitou, napr. reakcia na notifikáciu na sociálnej sieti), 2. efekt
hracieho automatu (nevyspytateľná odmena, ktorá nás núti „skúšať šťastie” - Harris výstižne sociálne siete prirovnáva ku „kasínampozornosti”),
3. averzia k strate (strach z toho, že námniečo „ujde”), 4. rýchle vs. pomalémyslenie (rozdielmedzi rýchlymi impulzívnymi reakciami a vedomým
rozhodnutím) a v neposlednom rade 5. stres a pozmenený fyzický stav (napríklad tzv. „emailová apneická pauza”, kedy príde knekontrolovanému
zadržaniu dychu v stresovej situácii).
Vplyv digitálnych technológií na naše duševné zdravie sa stal jednou z najdiskutovanejších témsúčasnosti, riešenia však zatiaľ prichádzajú. Harris,
uznávajúc dôležitosť témy dátového súkromia, hovorí o podľa neho oveľa nebezpečnejších problémoch - o našej závislosti na spoločenskej
validácii, extrémizme, falošných správach, konšpiračnýchmédiách a pod. Sociálnemédiá podľa neho v súčasnosti „držia v ruke pero svetovej
histórie” (Harris, 2019). Súčasné digitálne technológie Harris označuje ako „nehumánne”, pretože svojimpoužívateľomposkytujú lenneúplné
informácie bez porovnateľnej možnosti overiť si ich.Naše „paleolitické mozgy” podľa neho nie súprirodzene nastavené hľadať pravdu. To, čo
potvrdzuje našu vieru, nám lahodí, informácia, ktorá vyvoláva otázky o status quo - námnaopakpríjemná nie je. Kýmsa nezmení základné
nastavenie biznis modelu online platforiem, ktorý je založený na reklame, zneužívajúcej tento základný nesúlad, problém sa podľa neho nikdy
nevyrieši.
Austrálska architektka JuliaWatson, autorka knihy „Lo-Tek”, ktorej podtitul by sme z angličtiny mohli voľne preložiť ako “dizajn radikálnej
domorodosti”, Harrisomvyššie opísaný problém zhrnula do poetickej vety: “topíme sa v informáciách, zatiaľ čo námzúfalo chýbamúdrosť”
(Watson, 2019).Watsonová označuje Lo-Tekza hnutie, ktorého cieľom je znovuobjavenie pôvodnej múdrosti a filozofie lokálnych komunít, ktorá
námmôže pomôcť vytvárať odolnejšie a udržateľnejšie infraštruktúry. Hneď v úvode svojhomanifestu udržateľnej tvorby prostredia naráža na
jazyk a jeho širší kultúrny rozmer:pred tristo rokmi kultúrne hnutie Osvietenstva vytvorilo podľaWatsonovej „mytológiu technológie”. Stret tejto
novej mytológie s kolonializmom, rasizmomahumanizmomspôsobil dlhodobé ignorovanie lokálnej múdrosti našichpredkov a pôvodných
obyvateľov jednotlivých kontinentov.Mytológia technológie, posilnená industrializáciou, sa vzdialila od prírodných systémov, uprednostňujúc
plytvanie neobnoviteľných zdrojov. Dnes sa podľaWatsonovej tátomytológia obracia proti nám.
Skratka „TEK” je akronymomslovného spojenia „tradičné ekologické znalosti” (v angličtine „traditional ecological knowledge”). Vo svojej
prednáške na konferencii TheWorld Around opisujeWatsonová základné chápanie zmyslu života domorodých komunít: ľudia súv ichponímaní
ako ochrancovia Zeme.Domorodé komunity sa podľa jej slov v boji s klimatickými zmenami riadia vnútorným kompasom, s využitím biodiverzity
prostredia, v ktorom žijú.
17
Watsonová hovorí o nutnosti pochopenia tohto „nového“ dôvodu našej existencie, ktorý by malpodmieniť hybridnú formu inovácií, ktorá bude s
biodiverzitou pracovať ako so základným stavebnýmprvkom (Watson, 2020).
Počas konferencie Driving the HumanFestival, ktorá sa uskutočnila v novembri 2020 v online priestore, organizovaná HfG a ZKMKarlsruhe,
experti odpovedali na otázku, v čomspočíva urgencia našich čias. Britský teoretik a autor John Thackara na otázku reagoval pomenovaním
určitého „prechodného obdobia”, v ktorom sa podľa neho nachádzame. Ide podľa neho evidentne o prechod z tzv. dlhej “histórie”, ktorá podľa
jeho názoru siaha späť 5000 rokov dozadu. Toto obdobie bolo podľa Thackarupoznačené kapitalizmomako hlavnouDNA a logikou všetkých
ekonomických aktivít našej spoločnosti. Neoliberalizmus, ktorý dominoval v minulom storočí, podľa Thackaru stále neodškriepiteľne formuje našu
súčasnosť, ale napriek tomuhovorí o „uvoľňovaní” tohto status quo.
Thackara cituje spisovateľa Cormaca Russella, podľa ktorého sa veci dnes nezhoršujú, len ichpostupne odkrývame: to, čo sa námdnes javí byť
krízou, sú len fenomény, ktoré tu vždy boli, ako napríklad energetická náročnosť našej ekonomiky či DNA neustáleho rastu.Následne parafrázuje
teóriu ruského fyzika Ilya Prigogine-a, podľa ktorého sú to právemalé ostrovy súdržnosti, ktoré dokážu zmeniť celkovú situáciu v narušenom
systéme. Práve v podobných „ostrovčekoch sociálnych inovácií”, v ichnachádzaní a v spolupráci s nimi, vidí Thackara nádej a budúcnosť.
(Thackara, 2020).
Charles Darwin vo svojich textoch uvádzal, že vyhynutie druhov sa deje pomaly. Dnes je viac ako pravdepodobné, že samýlil: 60% svetovej
biodiverzity zmizlo za posledných štyridsať rokov (Watson, 2019). Jane Goodall, britská biologička zaoberajúca sa výskumomprimátov, sa po
ukončení svojej aktívnej kariéry stala advokátkou ochrany divokej prírody. Vo svojich osemdesiatich šiestich rokoch ešte dnes cestuje po celom
svete a apeluje na zodpovednosť ľudí za ostatné formy života: „Schopnosť klásť otázky, dôsledok nášho sofistikovaného hovoreného jazyka, je to,
čo nás robí ľuďmi,” a dodáva, že „máme zodpovednosť za ostatné druhy života na našej planéte, ktorých existencia je ohrozená našímsprávaním”
(Morell, 2007).
Antropocentrické vnímanie sveta, či životného prostredia planéty ako „nášho”, o ktoromhovorilWittgenstein a ktorý Godallová kritizuje, vníma
ako zásadný problémaj kolumbijsko-americký antropológ Arturo Escobar.Myšlienka, že všetci žijeme v „jednomsvete”, pochádza podľa Escobara
do veľkej miery z euroamerického názorového diskurzu a bola presadená v okolitých častiach sveta “vďaka” kolonializmu a globalizácii (Kossoff,
2015). „Pluriverse”, výraz, ktorý Escobar vo svojej teórii presadzuje ako nové označenie sveta, sa objavuje v kritických textoch autorov, ako sú
Bruno Latour či Donna Haraway vo význame strategickej odpovede na „univerzalizmus” súčasnej spoločnosti (Mercier, 2019).
Príbeh lingvistu Edwarda Sapira sa dnes javí ako aktuálny nielen kvôli jeho záujmuo dnesmiznúce a ohrozené pôvodné spoločenstvá. Jeho tvorba
je inšpiratívna aj kvôli jeho vzťahukumeniu a kultúre. Vo svojich lingvistických teóriách hovoril o intuícii, sámpísal básne.Umenie (a podobne aj
dizajn)má schopnosť prekročiť hranice jazyka, pomôcť komunikovať a pochopiť problémy, na ktoré námslová nestačia.
Naučiť sa „cudzí jazyk” námpomáha uvedomiť si kontext inej kultúry, získať nadhľad.Hlavnýmmotívomamerického filmuArrival režiséra Denisa
Villeneuve z roku2016, v ktorommimochodomodznie aj referencia na Sapir–Whorfovu hypotézu, je interpretácia neznámeho jazyka
mimozemskej civilizácie. Hlavnej postave filmu, lingvistke Louise, sa podarí rozlúštiť vizuálny jazyk „heptapodov”, ktorí pristáli na Zemi, aby našej
civilizácii odovzdali tajomnú správu. V závere filmu sa dozvieme, že „zbraňou”, ktorúmimozemská civilizácia ľuďompriniesla, je samotný jazyk,
ktorý mení ľudské chápanie času a umožňuje človeku, ktorý jazyku porozumie, spoznať budúcnosť.
18
Prečo venujeme v úvode tejto práce toľko pozornosti jazyku? Teória sa nezaobíde bez slov. Lingvistický determinizmus deklaruje, že chápanie a
spoločenský význam slov sa nezaobíde bez následkov.Máloktorá z teoretických prác týkajúcich sa navrhovania produktov či tvorby nášho
prostredia sa vyhne polemike nad významoma rôznymi interpretáciami slova dizajn. Je všakmožné nájsť len jednu správnu definíciu? Je to v
súčasnosti vôbec nutné?
Súčasné globálne problémy sú sprevádzané komplexnosťou, ktorú nie je pre jednotlivcov ľahké pochopiť, nie to na ňureagovať. „Obdobie
prechodu”, o ktoromhovoria viacerí v tomto texte citovaný autori, si od nás vyžaduje nový spôsobmyslenia.

34527D19D07E4B368EA18695F6F97EB6

www.crzp.sk/webprotokol?pid=34527D19D07E4B368EA18695F6F97EB6

23.12.2021(verzia 2.0) - 7 - www.crzp.sk/vysvetlivky20.pdf



Novémyslenie prináša novú terminológiu, nové spôsoby tvorby, a v neposlednom rade nové, rozšírené chápanie sféry produktového dizajnu,
ktorého rozšírený slovník námumožní vytvoriť budúcnosť, v ktorej nebudeme prosperovať lenmy - ľudia.
19
20
1.2Dôsledky
„Antropocén je užitočný koncept, ale je to koncept, ktorý naozaj potrebujeme opraviť.”
Tony Fry, prednáška Defuturing, YouTube, august 2020
Predchádzajúca kapitola popisovala fenoménvšeobecného nedorozumenia, vychádzajúceho z nefunkčnosti „globálneho jazyka”, či skôr globálnej
unifikácie, na ktoré nadviažeme aj v tomto texte. Byť zmätený nie je v súčasnosti nič výnimočné. Doba, kedy bol svet jednoduchý, sa zdá byť
nenávratne preč.Nostalgiu za „starými dobrými časmi” častokrát zažívame napríklad pri návštevemúzea. Artefakty vystavené vmúzeách sú
svedkami udalostí vzdialených v čase aj mieste.Majúnapriek tomuschopnosť dotknúť sa nás prostredníctvom nadčasových ľudských príbehov, a
častokrát odhaľujú komplexnosť zdanlivo “jednoduchých” civilizácií.
Príbehobranného štítu austrálskeho domorodca, vystavený v TheBritishMuseum, výstižným spôsobom ilustruje nielen koloniálne výboje
západných krajín, ale aj všeobecné „dobýjanie prírody” ľudskouaktivitou. Objekt s evidenčným číslomOc1978,Q.839, bol podľa záznamu
vytvorený austrálskymdomorodcompravdepodobne v neskoromosemnástomči skoromdevätnástom storočí (The BritishMuseum, 2020).
Príbeh, ktorý poznáme z publikácie múzea s ambicióznymnázvomA History of theWorld in100 objects (MacGregor, 2010), sa kobjektu podľa
najnovších výskumov uvádzaných nawebemožno priamo neviaže - tomuvšakneuberá na autenticite. Podľa lodných záznamov výpravy kapitána
Jamesa Cooka, tento alebo veľmipodobný štít pochádza z austrálskeho zálivu Botany Bay (ktorý tento názov získal taktiež vďaka opisovanej
výprave, počas ktorej bolo zozbieraných veľa vzoriek lokálnych rastlín). Kapitán James Cooka jeho botanik JosephBanks vo svojich záznamoch
opisujú prvý kontakt s austrálskou pevninou a ichpokus o vylodenie.
Práve tohto prvého kontaktu bol objekt nášho záujmu svedkom.Keď sa loď začala približovať kpevnine, na pláž vyšiel aboridžínec vyzbrojený
štítom, ktorý týmto gestomsymbolicky odporoval vylodeniu cudzincov. Po krátkej výstražnej výmene domorodých šípov a výstrelov zmuškiet
posádky domorodec utiekol, zanechajúc štít na pláži. Či už zo strachu, alebo jednoducho z nezáujmu - po vylodení novoprišelcov domorodci
odmietali dary aj akýkoľvek kontakt s posádkou. To nebránilo Britomvyhlásiť austrálske pobrežie zamajetok Spojeného kráľovstva. Či už je alebo
nie je objekt číslo Oc1978,Q.839 presne týmartefaktom, ktorý James Cookpriviezol zo svojej prvej austrálskej výpravy, štít v londýnskommúzeu
dodnes ticho reprezentuje storočia kolonizovania, s nímspojených nedorozumení. Dejiny rabovania a genocídy pôvodného obyvateľstva, žijúceho
na celom svete v rovnováhe s prírodou (MacGregor, 2010, s.585).
To, čo nenápadne začalo občasnými výpravami drevených plavidiel, prerástlo do prúdov lietadiel, ropných tankerov a nákladných lodí, intenzívne
križujúcich každý kút planéty. Globálne zmeny životného prostredia potvrdzujú, že Zemvstúpila do novej geologickej epochy, v ktorej dominujú
ľudia, a ktorú viacerí odborníci navrhujú označiť ako „antropocén”, názov odvodený od gréckeho slova pre označenie človeka, „anthropos”.
„Bezprecedentný fenomén trvajúci viac ako 70 000 rokov,” tak chápe antropocén YuvalNoahHararri vo svojej knihe HomoDeus.Homo sapiens
podľa neho „prepísal pravidlá hry”, žiadny iný druhna planéte nedokázal ovplyvniť globálny ekosystém tak, ako ľudia. Po prvý raz sa planéta stala
jednýmglobálnymekologickým celkom.Hararri konštatuje, že namiesto „konca sveta,”
21
spôsobeného kolíziou s asteroidom, by sme samali začať báť sami seba. Ľudstvo je podľa neho pripravené nahradiť prirodzený výber
inteligentným dizajnoma rozšíriť život z organickej sféry do anorganickej (Hararri, 2016, s.85-86).
Na základe viacerých vedeckých štúdií Harrari tvrdí, že naši predkovia už v dobe kamennej ovplyvňovali flóru a faunu všade, kamsa pohli. Dávno
pred vzostupompoľnohospodárstva, objavenímkovov, vyrazením prvýchmincí či napísaní prvých textov, ľudia zapríčinili vyhynutie 90% veľkých
cicavcov Austrálie a 75% cicavcov Ameriky (Hararri, 2016, s.87). Termín „antropocén” sa síce oficiálnou súčasťou chronostratigrafickej tabuľky či
geologickej časovej osi zatiaľ nestal, v odborných kruhoch všakprebieha živá diskusia o jeho presnomdefinovaní. Pre oficiálne uznanie
antropocénu ako geologickej epochy musia byť zaznamenané globálne zmeny v geologickom stratigrafickommateriáli, ako sú skaly, ľadovce alebo
morské sedimenty. V súčasnosti formálna zhoda, ktorá by začiatok antropocénu dokázala jednoznačne určiť, neexistuje.
Podľa Lewisa aMaslina by formálne ustanovenie antropocénnej epochy znamenalo zásadnú zmenu vo vzťahumedzi ľuďmia zemským systémom.
Názory sa rôznia, siahajúc od obdobia pred koncomposledného zaľadnenia až do 60. rokov 20. storočia. Jasná zhoda pre označenie začiatku tohto
obdobia pritommôže zohrať významnúúlohupri vnímaní ľudského vplyvu na našuplanétu: skorý začiatok antropocénu by z politického hľadiska
mohol globálne zmeny životného prostredia „normalizovať“. Naopakneskorší dátum, ktorý by poukázal na priamu súvislosť priemyselnej
revolúcie s globálnymi environmentálnymi zmenami, by samohol stať dôvodomna vyvodenie historickej zodpovednosti za emisie oxidu
uhličitého konkrétnym krajináma regiónom, najviac aktívnympočas priemyselnej éry (Lewis&Maslin, 2015).
Lewis aMaslin vo svojom článku argumentujúpre dvamožné „začiatky antropocénu” - rok1610 a rok1964, pričomvýber jedného z uvedených
dátumov podľa autorov ovplyvní vnímanie vplyvu ľudskej aktivity na životné prostredie. Prečo práve tieto dva dátumy?Rok1610 (ktorý nazývajú
„Orbis spike”) súvisí v teórii Lewisa aMaslina s „kolíziou nového a starého sveta”, ako autori označujú vývoj po roku1492, kedy lode pod vedením
talianskeho moreplavca Krištofa Kolumba zakotvili v Karibiku. Toto prepojenie podľa Lewisa aMaslina odštartovalo globalizáciu obchodu,
vzájomný transfer poľnohospodárskych plodín a domácich zvierat. Aj z tohto dôvodu je podľa autorov článku dosledovateľná aj konkrétna
geologická stopa týchto udalostí. Neskorší dátum, rok1964, priamo súvisí s nárastomviacerých ukazovateľov životného prostredia, ako následok
„veľkého zrýchlenia” po roku1950.
„Antropocén” je jedno zo slov, ktorých pochopenie a zaradenie do bežného slovníka by mohlo spätne prispieť k formovaniu našej reality. Aká
cesta nás delí od širokej akceptácie tohto pojmu?Tony Fry označuje antropocén ako „novúdobudizajnérsku”. Vo vlastnom lexikóne,
zverejnenomnawebe sa jeho štúdia „na kraji sveta” prikláňa koznačeniu začiatku tejto epochy adventompriemyselnej revolúcie (Fry, 2021).
Francúzsky filozof Bruno Latour považuje ekologickú krízu antropocénu za základnú krízumodernity, ktorú chápe akomyšlienkový koncept
postavený na abstraktných dohadoch, odtrhnutý od reálnychmateriálnych obmedzení našej existencie. Latour ako najdôležitejšiu úlohudneška
vníma hľadanie nového spôsobu života na Zemi (Latour, 2018).
Aktuálna situácia klimatických zmienmôže spôsobiť, podobne ako za čias Galilea, rozvrat celej organizácie spoločnosti. Latour hovorí o potrebe
tzv. „terestriálnej politiky”, ktorá je založená na novomvnímaní nášho životného prostredia. Podľa Latoura musímeprestať vnímať náš domov,
planétu, ako celok - namiesto toho by sme samali zamerať na naše bezprostredné okolie. O tomto okolí Latour hovorí ako o „úzkombiofilme”,
akejsi koži zeme, ktorú nazýva kritickou zónou: „Ak je strata spojenia medzi svetom, v ktorom žijeme a svetom, z ktorého žijeme, skutočne
príčinou aktuálnej dezorientácie, potomnáprava je jasná:mali by smehľadať spôsoby, ako vzdialenosť medzi týmito dvoma svetmi zmenšiť, aby
smemohli „pristáť“ na Zemi - bez nehôd” (Latour& Weibel, 2020).
22
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Obdobie, počas ktorého táto práca vznikala, sa do histórie zapíše ako éra celosvetovej pandémie ochorenia COVID19, spôsobenej koronavírusom
SARS-CoV-2. Žijeme zároveň v období súvisiacej ekonomickej krízy a rekordných teplôt v arktických oblastiach. Počas roka 2020, v ktorom
pandémia nabrala celosvetové rozmery, v masovýchmédiách rezonovali vyhlásenia o prichádzajúcom „novomnormále“, ktorý už po skúsenosti s
pandémiounebude nikdy rovnaký, ako predtým.Bude to všaknaozaj tak?
Medzinárodný festival Ars Electronica je od roku1979 jedným znajprestížnejších svetových podujatí prepájajúcich nové technológie s (nielen)
umením.V septembri roku2020, ktorý bol charakteristický okremvyššie spomenutého aj výraznými obmedzeniami premasové verejné
podujatia, festival Ars Electronica prišiel s vizuálom symbolicky mapujúcimpost-pandemický, „nový” svet. Komunikačný vizuál, pripomínajúci
dátovú reprezentáciu kľúčových slov, organizátori interpretovali ako „cestumapovania prepojených ekosystémov, v ktorých ľudia na celom svete
spolupracujúna vývoji a tvarovaní našej budúcnosti“ (ArsElectronica, 2020).Diagramudominovali kľúčové slová a vzťahy medzi nimi: „Autonomy
– Democracy“ (nezávislosť - demokracia), „Ecology – Technology“ (ekológia – technológia), „Humanity“ (ľudskosť) ale aj „Uncertainty“ (neistota).
Vzťahekológie a technológie nepochybne je „oblasťou napätia“, ako ho výstižne vo svojej tlačovej správe označili organizátori festivalu. Pandémia
koronavírusu strhla na seba globálnupozornosť – z jednoduchého dôvodu. Bezprostredné ohrozenie jednotlivcov a strach o vlastný život rezonuje
bez ohľaduna rasu, národnosť, vek, ekonomické či kultúrne rozdiely. Z Číny, kde sa vírus objavil prvýkrát, sa nákaza rýchlo rozšírila do Južnej
Kórey, Japonska, Európy aUSA.World HealthOrganization oficiálne situáciu označila za celosvetovú pandémiu11.marca 2020 (WHO, 2020).
Li Edelkoort, uznávaná holandská odborníčka na predikciu trendov, vyhlásila v podcaste pre internetový portál Business of Fashion (BoF), že
koronavírus jemetaforickým vyjadrením nášho zlého svedomia a upozorňuje nás na dlhodobo zle nastavené a nefunkčné mechanizmy v našej
spoločnosti (Business of Fashion, 2020). Edelkoort v rozhovore pre BoFuviedla, že pandémia a s ňou súvisiaca ekonomická kríza môžu vytvoriť
príležitosť „začať znova”, reštartovať chorý systémumelo vytvoreného konzumu. V rozhovore premagazínDezeen Edelkoort v marci 2020
vyjadrila „vieru v ďalší, lepší systém“, ktorý etabluje väčší rešpekt pre ľudskúprácu a jej podmienky (Fairs, 2020). V rozhovore vyjadrila svoju
nádej, že ekonomické spomalenie by mohlo hrať v prospech priemyslomdrancovaného životného prostredia, reagujúc na fakt, že obmedzenie
ekonomických aktivít v Číne spôsobilo výrazný pokles množstva emisií oxiduuhličitého.
Emisie CO2počas pandémie naozaj poklesli. Doprava vmestách sa zastavila, ulice sa vyľudnili. Uzatvorenie hraníc, zákaz medzinárodného či
dokoncamedzimestského cestovania a prepravy, ovplyvnili produkciu aj vzorce spotrebiteľského správania: napríklad v Číne klesli emisie oxidu
uhličitého počas štvortýždňového obdobia až o 25% (Myllyvirta, 2020). Satelitné snímky, porovnávajúce situácie pred a po uzatvorení čínskej
ekonomiky, obleteli svet. Bohužiaľ, tento pokles bol lendočasný. Už v júni 2020 ekonomická aktivita v Číne prekonala predpandemický priemer
(Edmond, 2020). Áno, celkový celoročný pokles emisií CO2bude pravdepodobne najvyšší za posledných sto rokov (McGrath, 2020), kýmvšak
nedosiahneme stav „čistej nulovej spotreby” (z anglického „net-zero”), globálne otepľovanie sa nezastaví. Prvúvlnupandémie a s ňou súvisiace
obmedzenia, ktoré spôsobili pokles produkcie CO2, takmer vzápätí vystriedal v médiách „príbeh“ ekonomickej krízy. Strach z globálneho krachu
rýchlo prepísal strach z nákazy.
Už počas úvodných dní pandémie sa ozvali kritické hlasy, upozorňujúce na fakt, že oveľa väčší, a oveľa dlhšie pretrvávajúci globálny problém
zásadných klimatických zmiennemá a nikdy nemal ani zďaleka takúpozornosť médií, ako pandémia koronavírusu. Vzťah a efektívny dialóg vedy s
politikou, ktorý počas pandémie dokázal vyvolať celosvetovú urgenciu, sa stal lekciou pre otázku globálneho otepľovania. Prinútil spoločnosť
položiť si otázku: prečo kolektívne ignorujeme takú zásadnú vec, akou súglobálne zmeny planetárnej klímy?
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IMG003Kľúčové slová Vizuál pandemickej verzie medzinárodného festivalu Ars Electonica, InKepler’s Gardens, 9. - 13. 9. 2020©Ars Electronica
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Napriek kritickej dôležitosti aktuálnych hodnôt antropogénnych emisií CO2pre chápanie globálnej klimatickej zmeny, neexistuje systém, ktorý by
umožňoval ichmonitorovanie v reálnomčase. Emisie súmonitorované ako ročné hodnoty formou tzv. „Global CarbonBudget“-u (Friedlingstein,
2019), častokrát zverejnené mesiace po skončení kalendárneho roka.Na druhej strane existujú efektívne formy monitorovania aktuálnej
koncentrácie CO2, ktoré sa snažia získať si celosvetovú pozornosť – prvým z týchto komunikačných nástrojov bola tzv. „Keelingova krivka“ (v
angličtine „Keeling Curve”), nazvaná podľa amerického vedca Charles Davida Keelinga.
Keelingova krivka pracuje s hodnotami koncentrácie CO2 v zemskej atmosfére, zaznamenávanými od roku1958 na observatóriuMauna Loa na
Havaji. Observatórium vMauna Loa je najstaršou atmosférickoumeracou stanicou na svete. Prvé Keelingovemerania v marci 1958 zaznamenali
313 častíc CO2namilión (ppm, z ang. „parts permillion“), čo znamená, že CO2 vtedy tvorilo 0,031percenta, alebo 0,31promile z atmosféry.
Keelingova krivka sa stala jedným zprvých dôkazov o rastúcej hladine oxiduuhličitého v atmosfére. Vážnejší záujemdáta zMauna Loa začali
vyvolávať v 70-tych rokoch dvadsiateho storočia, kedy sa vďaka nej spustil výskumvplyvu koncentrácie CO2na globálne klimatické zmeny
(Monroe, 2013). V súčasnosti monitoruje hodnoty CO2 sieť viac ako 100 staníc po celom svete (Briggs, 2007).Opolstoročie neskôr od prvých
Keelingovýchmeraní, celosvetová priemerná denná koncentrácia CO2 v atmosfére v roku2013prekročila hodnotu 400 ppm(Pecho, 2017) a v
čase vzniku tohto textubola jej hodnota nameraná v observatóriuMauna Loa 414.91ppm(SIO, 2021).
Čo tieto čísla znamenajú? Antropogénne emisie CO2 súhlavnou hybnou silou klimatickej zmeny. Laicky povedané - oxid uhličitý je to, čo kumuluje
teplo a spôsobuje ohrievanie Zeme, ktoré poznáme aj ako skleníkový efekt. Keelingova krivka je neodškriepiteľným dôkazomakcelerácie
nenávratného, negatívneho dopaduna našuplanétu. Ak rast koncentrácie CO2bude pokračovať bez zmeny aj v nasledujúcich desaťročiach, ďalší
významný medzník koncentrácie (450 ppm)dosiahneme ešte pred rokom2040.Aksa chceme vyhnúť otepleniu o 2°C do konca tohto storočia,
túto hranicu by smepodľa vedcov prekročiť nemali (Pecho, 2017).
Koncentrácia CO2 v atmosfére nie je jediným indikátorom (ani jedinýmdôvodom) klimatických zmien.OkremKeelingovej krivky samozrejme
existuje množstvo iných zdrojov dát o klimatickej situácii, ako napr. projekt AGAGE(z ang. „Advanced Global Atmospheric Gases Experiment“,
sponzorovaný NASA), ktorý mapuje zloženie globálnej atmosféry od roku1978 a zaujímavé súnajmä presnémerania koncentrácie metánu, oxidu
dusného a ďalších skleníkových plynov, ktoré tento projekt monitoruje prostredníctvom 11staníc na celom svete (AGAGE, 2021).
Podľa aktuálnej správy hodnotiacej predpokladaný vývoj budúcej globálnej klímy, spracovanej meteorologickou službou Spojeného kráľovstva
(Met Office) a Svetovoumeteorologickou organizáciou (WMO), najnovšie výstupy 12 globálnych klimatickýchmodelov naznačujú
dvadsaťpercentnú šancu, že aspoň v jednomroku v období 2020-2024 prekročí odchýlka globálnej teploty hodnotu + 1,5°C (Markovič,2020). Táto
„malá“ zmena v priemernej teplote znamená výraznú zmenu v extrémoch, ktoré sa na viacerýchmiestach sveta prejavujú už dnes ako vlny
horúčav, lesné požiare či ničivé búrky.
Cynici parafrázujú známy citát spisovateľaWilliama Gibsona o budúcnosti: „klimatická zmena už je tu, lennie je rovnomerne distribuovaná“.
Vyššie spomínaný 25% pokles emisií CO2 v Číne počas pandémie koronavírusu by podľa odborníkov mohol znamenať 6 -percentný pokles
globálnych emisií. Podľa Ralpha Keelinga, ktorý v rámci Scripps Institution of Oceanography pokračuje v otcovýchmeraniach, na to, aby sa jasne
prejavila zmena úrovne globálnej koncentrácie oxiduuhličitého, meraného formoupodielu častíc namilión (ppm), spotreba fosílnych palív by sa
musela na celom svete znížiť o 10 percent a táto zmena by samusela udržať aspoň rok. V takomto prípade by sa podľa Keelingovho odhadu
mohla priemerná ročná koncentrácia CO2 v atmosfére znížiť o 0,5 ppm(Monroe, 2020).
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IMG004 1958-2020 Keelingova Krivka, Mesačný priemer koncentrácie CO2 v oblastiMauna Loa, Hawaii©Scripps Institution of Oceanography
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Podobné odhady námpomáhajú vizualizovať si výrazný rozsah systematických zmien, ktoré je nutné celosvetovo presadiť v oblasti spotreby
fosílnych palív, aby sme zastavili globálne otepľovanie, ktoré zásadne zmení naše životné podmienky. Inými slovami – pandémiou spôsobený
pokles nás nezachráni. Jedinou cestou je systematické znižovanie emisií prostredníctvom trvalých a koordinovaných opatrení, zámerne
implementovaných strategických zmien v energetike, priemysle či doprave.
Vrátiac sa kúvodnej úvahe o jazyku, ktorý formuje náš svet, ponúka sa automaticky otázka, či jedným z dôvodom ignorovania urgencie klimatickej
krízy môže byť práve skutočnosť, že sa o nej málo hovorí?Môže kneriešeniu tohto dlhodobého problémuprispievať aj spôsob, akýmsamediálny
dialóg na túto témuvedie? Oxford Dictionaries od roku2004 pravidelne mapuje výrazy, ktoré priťahujú v anglicky hovoriacich krajinách záujem
počas obdobia 12mesiacov v rámci vlastnej platformy „Word of theYear“. Za slovo roka 2019 vyhlásilo toto Britské vydavateľstvo slovné spojenie
„klimatická pohotovosť”, v angličtine „climate emergency“ (Oxford Languages, 2019). Slovné spojenie „klimatická pohotovosť“ podľa
vydavateľstva označuje situáciu, ktorá si vyžaduje neodkladné konanie s cieľom znížiť alebo zastaviť klimatické zmeny a predísť potenciálne
neodvrátiteľnému poškodeniu životného prostredia. VýskumOxford Dictionaries preukazuje nárast používania tohto výrazu počas celého roku
2019, pričom slovo „klíma“ bolo v roku2019 dominantné aj samoo sebe.
O celosvetové uznanie situácie „klimatickej pohotovosti” politikmi sa snaží akčná skupina združená pod značkou Climate Emergency Declaration.
Skupina austrálskych vedcov, podnikateľov a známychosobností prvú verejnú výzvu pomimoriadnych opatreniach zverejnila prostredníctvo
otvoreného listumédiámv roku2016 (Aidt, 2016). V januári 2021bolomedzi signatármi tejto výzvy 1863 jurisdikcií v 33 krajinách. Nejde ani
zďaleka o ojedinelú aktivitu - v januári 2020 bol v časopise BioScience publikovaný článok s rovnakým zámerom: „Varovanie svetových vedcov
pred klimatickou núdzou”. V článku, ktorý sprevádzalo viac ako 11000 signatárov z vedeckej komunity z 153 krajín, vedci deklarujú svoju
„morálnupovinnosť jasne varovať ľudstvo pred akoukoľvek katastrofickou hrozbou“. Výsledky klimatických výskumov zverejnili skupinovo s
cieľom „jasne a jednoznačne vyhlásiť, že planéta Zemčelí klimatickej pohotovosti“. Vedci v článku zároveň zdôrazňujú, že väčšina verejných
diskusií o zmene podnebia sa týka len globálnej povrchovej teploty, čo je absolútne neprimerané na zachytenie komplexnosti dopadu ľudských
aktivít na naše životné prostredie a lenmálo hovorí o skutočných nebezpečenstvách, vyplývajúcich z otepľujúcej sa planéty (Ripple, 2020). Viac
ako štyridsať rokov od konania Prvej svetovej klimatickej konferencie v Ženeve v roku1979, 29 rokov po summite v Riu, 24 rokov po schválení
Kjótskeho protokolu a 6 rokov od Parížskej dohody - je načase (nielen) zmeniť slovník.
27
28
1.3 Alternatívy
„Keď astronómovia vyhlásili, že Zemsa pohybuje okolo Slnka, bolo to akoby napadli celú štruktúru spoločnosti.”
Bertolt Brecht, Život Galiea
Jazyk spojený smediálnou komunikáciou opatrení nutných pre boj s klimatickou zmenounie je jedinýmpredmetomkritiky odbornej verejnosti.
Čo na prvý pohľadmôže vyzerať ako banálna hra na slová, je v skutočnosti dôležitou debatou o ich zmysle a reálnompochopení
environmentálnych výziev. Okrempojmu„klimatická pohotovosť“ sa v tejto súvislosti ako výstižnejšie označenie prebiehajúcich klimatických
zmienobjavil aj radikálne znejúci termín „ekocída“, ktorý nezisková organizácia s názvomStopEcocide Foundation považuje ako akt ničenia
životného prostredia zamedzinárodný zločin, a snaží sa presadiť jeho penalizáciu.
Táto snaha nie je ničímnovým– podobnúmyšlienku predostrel už švédsky premiérOlof Palme v roku1972počasmedzinárodnej konferencie
United Nations v Štokholme (Londoño, 2019).Britský filozof Timothy Morton nedávno hľadal na sociálnej sieti Twitter termín, ktorý by
nepopisoval geologické obdobie, ale spôsob správania. Ako podľa neho dobrý príklad takéhoto pojmuuvádza „rasizmus”.Naše súčasné správanie
v environmentálnych otázkach opisuje ako diskrimináciu ľudí, ktorí sa ešte nenarodili. „Vyhynutie”, ktorémá vo svojomnázve známe aktivistické
hnutie Extinction Rebellion, Morton nevidí v tejto situácii ako nápomocné: „sme so zbytkombiosféry takúzko prepletení, že ak vyhyniememy,
vyhynie pravdepodobne aj všetko ostatné. Nie je príliš produktívne týmto narcistickým, samovražedným spôsobompremýšľať.” Morton je
považovaný za jedného zo zakladateľov tzv. objektovo orientovanej filozofie a je autorompojmu„hyperobjekt”. Hyperobjekty sú fenomény, ktoré
„súobrovské a zároveň sa rozprestierajú v čase a priestore” (Trhoň, 2020). Príkladmi hyperobjektu súkoronavírus či globálne otepľovanie, obidva
hrozivo rozsiahle až do tej miery, že námčastokrát berú schopnosť predstaviť si budúcnosť.
Americký spisovateľ a filozof Derrick Jensen tvrdí, že ekologický aktivizmus nefunguje, a to podľa jeho názoru najmä preto, lebo sa v zásade snaží
o zachovanie nášho spôsobu života, ktorý planétu zabíja. Prvýmkrokomby podľa Jensenamalo byť uvedomenie si toho, ako zlá a deštruktívna je
naša kultúra pre prírodu. Druhým logickýmkrokomnásledne podľa neho je začať byť lojálni kprírodnému svetu, namiesto preferovania nášho
ekonomického systému (Zíta, 2019). Vo svojej knihe DeepGreenResistance komunikuje jednoduchú, radikálnumyšlienku: priemyselná civilizácia
je nezlučiteľná so životom. Doslova píše, že „táto kultúra je šialená” a „omrvinky vo forme veterných fariemabiopalív nás domov nedovedú”.
Kritikomprevládajúceho „eko slovníka“ je aj Michael Braungart, spoluautor známeho konceptu Cradle to Cradle (C2C). V januári 2020 sa počas
diskusie namedzinárodnomCradle to Cradle kongrese vyjadril opäť ako zásadný kritik politiky pracujúcej s konceptami „low carbon“ a „zero
emission“. Cieľ nulovej uhlíkovej stopy či emisií je podľa jeho názoru nedosiahnuteľný nezmysel a považuje za dôležité proti tejto rétorike nahlas
bojovať – v diskusii tento problémprirovnal kbájke o cisárových nových šatách. Braungart tvrdí, že jediný spôsob, akýmmôže ľudstvo dosiahnuť
nulové emisie, je vtedy, keď na planéte nebude.
Negatívna rétorika, a tzv. „jazyk viny“, ktorý tak často rezonuje v médiách v súvislosti s našou vysokou spotrebou, podľa neho ničomunepomôže.
Podľa Braungarta robiamédiá a politici z negatívneho vplyvu človeka na životné prostredie etický problém, pričomby podľa
29
jeho názoru bolo oveľa efektívnejšie hovoriť o tejto téme ako o probléme „kvality života“. V predslove kvydaniu knihy Cradle to Cradle v roku
2008 zdôrazňuje, že stredobodom záujmunašej činnosti samusí stať v prvom rade kvalita našich výstupov – či už ide o fyzické výrobky, služby,
alebo inú antropogénnu činnosť. (Braungart & McDonough, 2009).Braungart v diskusii na C2C kongrese viackrát vyjadril výhrady kpropagovaniu
reforiem, ktoré sú zamerané práve na spomínané obmedzenie spotreby či zníženie emisií, pretože podľa jeho názorumá táto rétorika skôr
negatívny efekt, paralyzuje spoločnosť, a tak či taknerieši skutočný problém (Braungart, 2020). Téza, že byť „menej zlý nestačí“ bola nakoniec
jednou z hlavnýchmyšlienok knihy Cradle to Cradle, ktorá vyšla po prvý raz už v roku2002 v USA (Braungart & McDonough, 2009).
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Čopresne týmale Braungart myslí? Kde vidí riešenia? Rovnako ako v pôvodnej publikácii (Braungart & McDonough, 2009) a v neskôr
publikovanom článku z roku2006, aj dnes Baungart rozlišuje medzi výrazmi „eco-efficiency“ a „eco-effectiveness“. Tieto v bežnom jazykumožno
nie na prvý pohľad ľahko odlíšiteľné pojmy považuje za dva zásadne odlišné prístupy kpriemyselnej výrobe a navrhovaniu. „Eco-effectiveness“ je
súčasťou komplexného konceptu Cradle to Cradle, ktorý definuje cyklickú sústavu navrhovania a procesov, ktoré robia z použitýchmateriálov
„výživné látky“ a umožňujú ich kontinuálny obeh v jednomz dvochodlišnýchmetabolizmov – v biologickommetabolizme alebo v technickom
metabolizme (Braungart et al., 2007).
„Eco-efficiency“ chápe ako úspornosť, stratégiu redukovania spotreby, odpadu či plytvania zdrojmi. Tento pojemsa objavuje v oblasti
priemyselnej produkcie od roku1989 a Braungart v článku pre Journal of CleanerProduction uvádza 11definícií tohto výrazu z rôznych zdrojov
(Braungart et al., 2007).Na tomto reakčnomprístupe podľa neho nie je nič zlé, akoptimalizujeme tú správnu vec. Problémpodľa Braungarta
nastáva, keď sa predmetomoptimalizácie stávajú nesprávne postupy či riešenia, a to sa podľa neho v súčasnosti deje pri väčšine produktov.
Opakovane vo svojich prezentáciách, rovnako ako v pôvodnej knihe, prináša metaforu dieťaťa, ktoré rodič zbije len trikrát, namiesto piatich –
„menej ničiť“ podľa neho nie je ochrana životného prostredia. „Eco-efficiency“ vníma ako nástroj lineárnych procesov, používaný väčšinou na
minimalizovanie objemu, rýchlosti a toxicity materiálových tokov, a to najmä v prípade, že nevieme zmeniť samotný lineárny systém. Aksa
súčasťou takéhoto lineárneho procesu stane recyklácia, ide podľa neho v skutočnosti skoro vždy o „downcycling“, teda o znižovanie hodnoty
materiálov, nie o recykláciu v pravom slova zmysle – keďže väčšinou pri týchto procesoch nebolo s druhotnýmpoužitím surovín počítané na
začiatku (Braungart et al., 2007).
Naopak „eco-effectiveness“, prístup, ktorý by smemohli preložiť ako účinnosť či efektívnosť, podľa neho reprezentuje potrebné „robenie
správnych vecí“ – čo Braungart bližšie vysvetľuje ako inovatívny prístup kdizajnu, kedy navrhujeme veci radikálne inak a lepšie, s pozitívnym
dopadomna životné prostredie, namiesto redukovania týchnegatívnych. Ide teda o radikálny redizajnmateriálových tokov, navrhovanie
cyklických procesov, v ktorých simateriály zachovávajú svoju pôvodnú kvalitu, prípadne získajú novú („upgrading“ namiesto „downcycling“).
Braungart hovorí o inteligentnom raste a „miznutí“, namiesto vytvárania odpadu.Hovorí o nutnosti zamerania sa na kvalitu života a zdravie,
propaguje nahrádzanie toxických prvkov niemenej škodlivými – ale naopak, pozitívne vplývajúcimi. Volá po hľadaní alternatív – technológie nás
podľa neho nezachránia, ak ichnezačneme používať radikálne inak, ako doteraz: „Akperfektne zrealizujeme zlú vec, bude stále lenperfektne zlá“
(Braungart, 2020).
V diskusii počas C2C kongresu v Berlíne sa Braungart vyjadruje aj k samotnémupojmuudržateľnosti, ktorý bol postačujúci podľa neho „včera“, na
pochopenie kedysi nového problému, dnes však tento pojempovažuje za stagnujúci a nudný. Baungart nie je v tejto diskusii zďaleka jediným
kritickým hlasom. Jedným z otvorených kritikov pojmuudržateľnosť je aj austrálsky dizajnér, teoretik a filozof Tony Fry. Fry namiesto pojmu
udržateľnosť (v angličtine „sustainability“) uprednostňuje anglický výraz „sustainment“, ktorý by smemohli preložiť skôr ako udržanie či podpora
niečoho existujúceho. Problémpojmu„sustainability“ z filozofického hľadiska vidí v jeho náchylnosti udržiavať súčasný, neudržateľný stav, vôľu
pokračovať v aktuálnombiznise bez väčších zmien (Fry, 2021).
30
Fryova kritika pojmu„udržateľnosť“ má veľa spoločného s názormiMichaela Braungarta: kritizuje neurčitosť tohto pojmu, v zmysle nejasnosti
toho, čo by malo byť „udržané“. Práve toto je podľa neho dôvod, prečo častokrát preferujeme nesprávne riešenia, i keď smožno dobrým
úmyslom(koncept podobný Braungartovým „menej zlým“ riešeniam). Fry tvrdí, že v komerčnej praxi je častokrát označenie „udržateľné“
zneužívané na propagáciu úzkoprofilových či prémiových produktov, ktorémálokedy majú skutočný environmentálny prínos. Za hlavný ideový
konflikt považuje Fry pretrvávajúcu a stále preferovanú paradigmuekonomického rastu, ktorú považuje za protichodnúmyšlienke toľko
skloňovaného udržateľného rozvoja. Stav udržateľnosti Fry považuje v rámci dnes preferovaných ekonomickýchmodelov za jednoznačne
nedosiahnuteľný.
Alternatívy pritompodľa neho nemusia predstavovať bezprostrednú negáciu kapitalizmu - ale jednoducho stanovenie limitov rastu. Podobne ako
Braungart hovorí o ekonomike založenej na kvalite namiesto kvantity. Fry pripúšťa, že podobná transformácia si vyžaduje masívnu kultúrnu
zmenu v chápaní vzťahov a hodnoty prírodného a umelého sveta. Ekonomika založená na kvalite sama o sebe podľa neho tiež nie je riešením, ale
môže byť predstavovaná a vnímaná ako praktická cesta ekonomicky poháňanej agendy, súčasť širšieho zámeru spoločenskej transformácie.
Prevládajúce formy súčasného dizajnu Tony Fry považuje za zásadný problém, pretože prispievajú kuneudržateľnej globálnej situácii, v ktorej je
dominantným trhový mechanizmus a expanzia konzumného životného štýlu. Vo svojej práci sa Fry snaží o opačný prístup – o vyriešenie problému
„neudržateľnosti“ našej spoločnosti práve prostredníctvom dizajnu („by design“). Koncept udržania (z anglického „concept of sustainment“)
chápe ako spôsob rozmýšľania nad kultúrou a ekonomikou, ktorý vystrieda súčasnúparadigmuneudržateľnosti (Fry, 2020).
Fry vníma zásadný rozdiel v „navrhovaní pre budúcnosť“ (čo označuje ako dizajn pre transformáciu) a v „navrhovaní pre súčasnosť“ (čo označuje
ako dizajn pre „business as usual“ – dizajn pre exponenciálnu spotrebu, bez ohľaduna vyčerpateľné zdroje). Pre pochopenie rozdielumedzi
týmito dvomi prístupmi je nutné pochopiť koncept súčasného neudržateľného prístupu, ktorý nás podľa Tonyho Frya oberá o našubudúcnosť –
kradne námčas. Keď navrhujeme pre súčasnosť, našímhlavnýmcieľom je niečo vytvoriť. Dizajnéri všakpodľa Fry-amusia byť pripravení prebrať
zodpovednosť aj za to, aký dopad ichdielamajúna náš svet. Všetko, čo prostredníctvom dizajnu navrhneme, máďalší dopad na okolie – čo
navrhneme ako dizajnéri, „dizajnuje“ ďalej bez nás.
Podobne ako Braungart, aj Fry volá po radikálnej zmene – ak sa nezmenímemy, nezmení sa nič.Nestačí zmeniť objekty, metódy či priemyselné
procesy, ide podľa neho najmä opotrebu spoločenskej zmeny, zmeny správania komunít. Hlavnouúlohou tzv. prechodového dizajnu (z ang.
„transitional design“) je podľa neho práve transformácia podmienok fungovania spoločenských kolektívov, komunít. Pre pochopenie nových úloh
takéhoto dizajnu je nutné pochopiť, akúúlohuna jednotlivýchmiestach sveta dizajn zohral pri formovaní danej spoločnosti – podľa Frya to nie je
možné generalizovať, pričomvidí veľký rozdielmedzi krajinami „globálneho severu“ a „globálneho juhu“.
Pojem„sustainment“ Fry bližšie definuje vo svojompriebežne aktualizovanom politickom lexikóne dizajnu (v anglickomorigináli „A Political
Lexicon of Design”) ako vitálny intelektuálny a pragmatický projekt objavovania, ktorý označuje životne dôležitý obrat k inémudruhupozemského
života a vzájomného porozumenia. „Sustainment“, na rozdiel od klasického vnímania udržateľnosti, nielenže uznáva potrebu výrazného
redukovania negatívneho vplyvu na planetárne životné prostredie, ale vníma zároveň ako dôležitý problémglobálnunerovnosť a
spoločensko-politické konflikty.
V podobnomkontexte spoločensko-ekonomických modelov autori Cradle to Cradle, Braungart aMcDonough, pracujú s konceptom „Triple top
line“ (skrátene TTLči 3TL), ktorý sa prvý raz objavil v ich článku napísanompre časopis Corporate Environmental Strategy v roku2002.
Parafrázujúc svojímnázvom teóriu trojitej zodpovednosti Johna Elkingtona, „trojitá horná línia“ Braungarta aMcDonougha sa zameriava na
zosúladenie udržateľnosti
31
IMG005 Triple top line 2000©MBDC, LLC
32
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a podnikovej ziskovosti. Vyvážením tradičných ekonomických cieľov so sociálnymi a environmentálnymi záujmami TTLvytvára novémeradlo
podnikovej výkonnosti. Nové nástroje pre trvalo udržateľný dizajnmenia zameranie vývoja produktu z procesu zameraného na obmedzenie skôr
na spôsob zameraný na vytváranie bezpečných a kvalitných výrobkov od začiatku ich vývoja. TTLako nová perspektíva dizajnu je založená na
myšlienke vytvárania trojitého rastu:produkty, ktoré zvyšujú kvalitu prírody a kultúry a zároveň vytvárajú ekonomickú hodnotu (Braungart &
McDonough, 2002).
Diagramznázorňuje trojuholník s pojmami životné prostredie, kapitál spoločnosti a ekonómia v jeho rohoch, pričomna vrchol, kamElkington vo
svojommodeli umiestnil ekonomické aspekty (zisk a rast), Braungart aMcDonough umiestňujú aspekty životného prostredia. Dizajn pre trojitú
hornú líniu sa teda riadi zákonmi prírody – materiály sa stávajú potravou pre pôdualebo vždy prúdia naspäť do priemyslu. Hodnota a kvalita sú
stelesnené vo výrobkoch, procesoch a zariadeniach, ktoré súnavrhnuté tak, aby zanechávali pozitívne stopy namiesto škody. Ak súprincípy
ekologicky inteligentného dizajnu uplatňované vo všetkých aspektoch podnikania, môže nastať situácia symbiózy – malby nastať rast ako v
prírode, tak aj v biznise.
Podobne ako koncept Cradle to Cradle nechce tvoriť priamuopozíciu ekonomickémuprofitu, aj autori koncepcie nového druhu rastunazvanej
„Degrowth“ zdôrazňujú, že ich teória nemá za cieľ pokles HDP.Giorgos Kallis, GiacomoD’Alisa a Federico Demaria hovoria vo svojej knihe o
transformácii a nových demokratickýchmodeloch, vytváraných zdola. Tvrdia, že nekontrolovateľný ekonomický rast je príčinou zásadných
spoločenských problémov, že sa stal nehospodárnym, ekologicky neudržateľným a vnútorne nespravodlivým. Kniha Degrowth vyšla v roku2014 s
podtitulomopäť narážajúcim na problematiku jazyka: „Slovník pre novúéru“. V úvode knihy autori tútomyšlienku „nového slovníka“ zdôrazňujú
hneď prvou vetou: „Akbežný jazyk, ktorý sa používa, nie je dostatočný na to, aby vyjadril, čomábyť formulované, tak je čas na novú slovnú
zásobu“. Samotná idea ekonomického „nerastu“ vstúpila do domény vedeckého výskumuuž v roku2008, kedy autori spoločne organizovali prvú
medzinárodnú konferenciu na túto témuv Paríži (Demaria, D‘Alisa & Kallis, 2015).
V úvode spomínanej publikácie z roku2014 autori jasne vyhlasujú, že termín „degrowth“ pre nichnemá len jednudefiníciu. Vnímajú tento výraz
ako ašpiráciu, podobne ako vnímamepojmy „sloboda“ či „spravodlivosť“. Publikácia je kolekciou súčasných názorov a aktivít, ktoré sledujú tento
spoločný diskurz, túto „revolučnúmyšlienku“ a jej hodnoty. Na druhej strane, autori sú jednoznační v tom, čo „degrowth“ nie je:nie je „zelenšou“
verziou existujúcich riešení, ani demokratizáciou, ktorá má sprístupniť zdroje všetkým, a nepresadzuje ani kolektívny manažment kapitalistických
nástrojov podnikania. „Slovník pre novúéru“, ktorý kniha ponúka, je podľa autorov dôležitý z dvochdôvodov: 1. dokumentuje a predstavuje
rozmanitosť prístupov amyšlienok, ktoré sa spoločne v rámci tohto diskurzu vyskytujú, a 2. vizualizuje šírku spektra znepokojení a návrhov, ktoré
autori predložili na základe aktívneho výskumuapraktických príkladov v odlišných oblastiach (umenie, veda, aktivizmus).
„Décroissance“, francúzsky výraz pre „degrowth“, bol termín, ktorý používal filozof André Gorz v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, kladúc
otázku, ktorá v centre pozornosti debaty o raste zostala dodnes: „Je rovnováha Zeme, pre ktorú je nevyhnutný stav bez rastu alebo dokonca
negatívneho rastu, zlučiteľná s prežitím kapitalistického systému?“, vďaka čomuGorza autori knihy Degrowthoznačujú za predchodcu politickej
ekológie. „Degrowth“ ale nie je, a nikdy nebolmyšlienkou trochmužov. Výskumná skupina Research andDegrowth je platformou, ktorá je
venovaná akademickému výskumu, neformálnemu vzdelávaniu a celkovému zvyšovaniu povedomia a organizácii udalostí týkajúcich sa témy
alternatívnych ekonomickýchmodelov.
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Teóriemajúobrovskú hodnotu, keď dokážu poskytnúť praktické nástroje a umožniť konkrétne kroky kzlepšeniam. Dobrá správa je, že sa v
súčasnej teórii neobjavuje len kritika, ale aj riešenia - viacerí ekonómovia reagujúna konflikt rastu a udržateľnosti prostredníctvom navrhovania
praktickýchmodelov. Jedným z ekonomických konceptov, ktorý v súčasnosti nielen púta pozornosť pestrej odbornej komunity naprieč
disciplinárnym spektrom, ale začína byť aj aplikovaný do praxe, je koncept „Doughnut Economics“ britskej ekonómky Kate Raworth (Raworth,
2017).Rovnomenná kniha Kate Raworth s podtitulom „Sedemspôsobov akomyslieť ako ekonóm21. storočia“ bola prvýkrát publikovaná v roku
2017.V čase vzniku tejto práce bola podľa autorkinej webstránky preložená do osemnástich jazykov. Teória je nazvaná podľa hlavného diagramu,
ktorý ilustruje aktuálny stav tzv. planetárnych hraníc (Rockström, 2009), a ktorého tvar pripomína „donut“ - typ amerického pečiva z kysnutého
cesta v tvare splošteného prstenca, podobného európskym kysnutým šiškám. Ako samaRaworth priznala, nazvať diagramvenovaný
alternatívnemumodeluudržateľného rozvoja podľa nezdravého zákusku je síce bizarné, ale ako vizuálna amnemotechnická pomôcka názov
funguje perfektne.
Raworthová vníma ekonómiu ako komplexný adaptívny systém, tvorený vzájomne previazanými jedincami v dynamickom, živom svete (Raworth,
2017, s.130). V knihe sa vracia k základnému významu slova „ekonómia”, odvodeného od gréckych slov „oikos” a „nomos” ktoré pôvodne nieslo
význam„pravidlá domácnosti”. Raworthová prirovnáva planétu knášmu jedinémudomovu, na ktorý by sa znovamala sústrediť hlavná
pozornosť, dnes venovaná zisku a trhu.Hranice prstenca v Raworthovej diagrame označujú v spodnej častiminimálne podmienky pre
spoločenskú prosperitu, ktorej prekročenie smeromnadol znamená núdzu a chudobu. V hornej časti prstenca donut ohraničuje tzv. „ekologický
plafón” – hranicu, ktorej prekročenie znamená deštrukciu životného prostredia.Miesto medzi týmito hranicami označuje Raworthová ako
„bezpečný a spravodlivý” priestor pre ľudstvo. Zlá správa je, že vo viacerých sférach už tieto hranice prekročené boli (strata biodiverzity, zmena
klímy a pod.).
Akých sedemspôsobov ekonomického myslenia v 21. storočí Kate Raworth teda navrhuje? Úvodný zo siedmich nových spôsobov ekonomického
myslenia, stavia proti sebe dvamodely - Raworthovej kruhový diagramkonfrontuje s grafom, ktorý vládne našej spoločnosti: s krivkou
exponenciálneho rastuHDP.Najdôležitejšie je podľa nej „zmeniť cieľ” - takoznačuje prvý zo siedmich spôsobov nového ekonomického myslenia
pre naše storočie. HDP je hlavnýmukazovateľomnárodných ekonomík už viac ako 70 rokov. Raworthová argumentuje, že toto storočie potrebuje
oveľa vyšší cieľ - dosiahnuť ľudské práva pre každého na tejto planéte. Na kruhový diagramako taký kladie jeho autoka najväčší dôraz. Považuje za
dôležité pracovať v diskusii so širokou verejnosťou s vizuálnymi, ľahko čitateľnými a pochopiteľnými prvkami. Ako uviedla v rámci v rozhovoru pre
The TEDInterview v roku2019, „diagramy, ktoré kreslíme, súdôležité“. Akchceme sami sebe dať aspoňpolovičnú šancuna budúcuprosperitu,
podľa Raworthovej „potrebujeme nové slová a nové diagramy.“Všeobecne akceptované modely a vizuálne formulovanie myšlienok
prostredníctvom diagramov, grafov alebo napríkladmáp, majúpodľa Raworthovej väčší vplyv na naše vnímanie sveta, než sme si ochotní priznať.
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Aj z tohto dôvodu píše o potrebe „pochopiť väčší obraz”, ktorú opisuje na príklademakroekonomického diagramuekonomického okruhu,
pripisovaného americkémuekonómovi Paulovi Samuelsonovi. Zámeromdiagramupôvodne bolo „len” ilustrovať tokpríjmov spoločnosťou, s
cieľomvysvetliť Keynesovu teóriu recesie a priamuvzájomnúprepojenosť ekonomík domácností a podnikov. Samuelsonov diagramsa bohužiaľ
rýchlo stal definujúcim pre ekonomiku ako takú. Tento diagrampodľa Raworthovej reálne fungovanie ekonomiky chybne zjednodušuje a
nezahŕňa viacerých dôležitých aktérov a entity. Chybnosť tohtomodelu ilustruje na príklade fyzického modeluMONIAC (z anglického „Monetary
National Income Analogue Computer”, v preklade „analógový počítač peňažného národného príjmu”), ktorý v roku1949 naNovomZélande
zostrojil ekonómBill Phillips, s cieľomdemonštrovať na reálnej makete fungovanie toku kapitálu v „ekonomickomokruhu“.MONIAC prezentoval
uzavretý systém, v ktorom farebná tekutina, reprezentujúca peniaze, kolovala z jednej nádoby do druhej. Raworth napáda tento uzavretý model
ako nerealistický, a zdôrazňuje potrebu chápať ekonomiku ako otvorený systém, ktorý sa nezaobíde bez neustáleho toku
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ďalších dôležitých entít - hmoty a energie. Práve energiuPhillipsov model vôbec nebral do úvahy, napriek tomu, že bez nej by sa tekutina nikdy v
stroji pohybovať nemohla (Raworth, 2017, s.65, 75). Kontrastne kuzavretémumodelu ekonomiky Raworthová prezentuje model tzv. „vnorenej
ekonomiky” (v originále „embedded economy”), ktorý rozširuje tok kapitálu o „nové” aspekty tokuhmoty a energie.
Tretia oblasť nového ekonomického myslenia sa venuje potrebe „rozvíjať ľudskosť”. Raworthová kritizuje v ekonómii dlho zaužívaný model
„človeka ekonomického” (alebo aj „homoeconomicus”), ktorý podľa nej znamená pre súčasnúekonómiu to, čo pre fyzikuNewtonov atóm
(Raworth, 2017, s.95). V ekonomickej teórii abstrakcia „človeka ekonomického” opisuje ako jednotlivca, ktorého hlavnoumotiváciou je
maximalizovať svoje výnosy aminimalizovať svoje náklady. Inými slovami - v centre záujmu jednotlivca je jeho osobný prospech, je to portrét
„konzumenta”. Raworthová navrhuje tento portrét ľudstva prekresliť. Ak je homoeconomicus obrázkom človeka s peniazmi v rukách, kalkulačkou
v hlave a nenásytnosťou v srdci, Raworthová volá po novommodeli, ktorý bude favorizovať vzájomnosť jednotlivcov, unikátnu ľudskú schopnosť
spolupráce a dôležitosť komunít. To, že všetky spoločenské zmeny podmieňuje práve naša schopnosť navzájom spolupracovať, zdieľať naše
vedomosti a skúsenosti pre spoločné dobro, je jedna zmála vecí, na ktorej sa autori nových ekonomických teórií zhodnú s ekologickými aktivitami,
filozofmi či politikmi. Schopnosť spolupracovať za našuhlavnúevolučnú výhodu oproti inýmdruhompovažuje aj sociológ Richard Sennet. Táto
prirodzená ľudská vzájomnosť všakbola podľa neho potlačená neoliberalistickým uprednostňovaním konkurenčnej súťaže na voľnomtrhunad
všetko ostatné, a jednou z hlavných výziev dneška je nájsť spôsob, ako sa knej vrátiť (Sennett, 2012).
Architekt Indy Johar, známy aj vďaka projektom zameranýmna dizajn otvorených zdrojov a distribuovanej výroby ako OpenDesk aWiki House,
potrebu tejto zmeny výstižne označil ako „nudnú revolúciu”. Tvrdí, že najväčšiu revolúciu 21. storočia nespôsobia naše technologické inovácie, ale
naša schopnosť lepšie sa v rámci spoločnosti organizovať. Potrebunových foriem spoločenskej organizácie spôsobuje najmä komplexnosť
súčasných globálnych problémov a ich vzájomná prepojenosť, ktorú nie je jednotlivec schopný pochopiť ani sámovplyvniť. Hlavný problémvidí v
aktuálne prevládajúcomnastavení mysle, vďaka ktorému sa od 17. storočia západná spoločnosť organizuje ako skupina nezávislých jednotlivcov a
súkromných spoločností. Naše systémy, trhy a inštitúcie smenavrhli na základemyšlienky prístupu „in vitro“, ktorým v biológii označujeme
pozorovanie systémumimoprostredia, v ktorom sa prirodzene nachádza. In vitro prístup je prístupomnereálnej simulácie, vytrhnutím
fenoménov z kontextu, ktoré v dnešnomkomplexnomsvete nemôže fungovať. Považuje ho zamýtus a zdôrazňuje potrebu hľadania nových
foriem vedenia krajín, podnikania a prehodnotenie konceptu osobnéhomajetku (Johar, 2015). Zároveň však Johar varuje pred romantickými
predstavami, ktoré súčasto spojené s „malými” a „miestnymi” riešeniami. Historicky sa naše doterajšie modely spoliehali na zmeny a inovácie
„zhora”. Podľa Johara je nutný prechod od ekonomiky velenia a riadenia k „ekonomike starostlivosti”, v ktorej sa každý stane „tým, ktorému
záleží” na spoločnomprospechu, a kde každý prevezme zodpovednosť. Súčasnosť potrebuje premyslené systémové riešenia s globálnou
replikovateľnosťou, „radikálnu občiansku výchovu a zvrchovanú vzájomnú závislosť ako novú formuagregácie, ktorá umožní budúcnosť
demokracie” (Johar, 2020).
V knihe „Radikálna pomoc” britská autorka Hilary Cottamhovorí o „piatej spoločenskej revolúcii” a podobne ako Johar zdôrazňuje, že
technológie, ktoré boli hlavnou hybnou siloupredchádzajúcich spoločenských revolúcií, samy o sebe naše problémy nevyriešia. Vo svojom
manifeste „Revolution 5.0:A SocialManifesto” tvrdí, že táto evolúcia sa nemôže uskutočniť „zhora” amusí čerpať z už existujúcej praxe a
skúseností v rámci komunít a aktivistických hnutí. Cottamová prináša v manifeste praktické nástroje, tzv. princípy dizajnu pod názvom„Social
Code 5.0”, ktoré by podľa nej mali umožniť budovať víziu, ktorá je „univerzálna, ale bude interpretovaná a prejaví sa hlbokým rešpektom k
miestnemukontextu a predstavám” (Cottam, 2019).Naomi Klein, autorka bestselleru GreenNewDeal, síce tiež hovorí o potrebe spolupráce, ale
zdôrazňuje najmä potrebu zásadných systémových zmien. Svet sa podľa Kleinovej dnes zmieta v „troch ohňoch”: v stupňujúcej sa kríze klímy,
politickej polarizácie spoločnosti a pod tlakomenvironmentálneho aktivizmu. Podľa autorky „budúcnosť bude
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radikálna” za každých okolností amámepodľa nej lendvemožnosti: rozhodnúť sa pre klimatickú katastrofu alebo pre radikálnu spoločenskú
transformáciu (Klein, 2019).
Po novej definícii spoločenského usporiadania a ekonomického rastu volá aj globálna nezisková organizácia One Project. V knihe „TheNew
Possible” prirovnávajú súčasné finančné trhy k imaginárnej hre, ktorej bodovacím systémomsúpeniaze. Podľa autorov projektu „v kapitalistickej
mytológii skóre človeka odráža jeho drzosť, talent a hospodárnosť“. V eseji „The Architecture of Abundance” pripisujú autori dnešnej ekonomike
prívlastky ako „prierezovo rasistická“, „sexistická“ či „kolonialistická“. Zajtrajšok vnímajú ako „možnosť byť zámerne nápravný a demokratický”.
Podľa autorov by nové formy spolupráce mohli pomôcť opätovnému vytváraniu útlakov, ktoré boli (alebo stále sú?) neoddeliteľnou súčasťou
liberálnej demokracie. „Nový systém” by podľa nichmalumožniť demograficky reprezentatívnym skupinámbežných občanov stretávať sa,
rokovať a prijímať rozhodnutia vedené ústavnými rámcami.Participatívne procesy a spájanie rôznych rád členov komunity, online a tvárou v tvár
v inkluzívnych, uľahčených procesoch, podľa neziskovej organizácie One Project vytvára vzájomné porozumenie a priestor pre tvorivé riešenie
problémov, čím sa vyhýba typickej dynamike našich súčasných demokracií: „V takýchto prostrediach nie je rozdiel niečím, čo by samalo vyriešiť
alebo prekonať. Stáva sa zdrojomvyšších úrovní skupinovej inteligencie a úplnejšímmodelom reality” (Clayton, 2020).
Vráťme sa ale od vízií novýchmodelov opäť kpraktickým riešeniam. Štvrtý, piaty a šiesty spôsobnového ekonomického myslenia, ktoré Kate
Raworthová v knihe Doughnut Economics opisuje, sa dotýkajú oblastí, ktoré súpre dizajnérsku profesiu najzaujímavejšie. Argumentuje pre
systémovémyslenie, distribuovaný prístup kprodukcii a regeneratívny dizajn. Raworthovej koncept regeneratívneho dizajnumáblízko k
modelomobehového hospodárstva a „cirkulárneho dizajnu”, ku ktorých silnýmpropagátorompatrí britská nadácia EllenMcArtchur Foundation.
Distribuovaná výroba nadväzuje namyšlienky siete fablabov (Gerschenfeld, 2017) a princípov otvoreného dizajnu (vanAbel, 2011). Pri
vymenovávaní nových stratégií navrhovania a výroby je viac ako namieste spomenúť koncept amerického environmentalistu Billa McKibbena s
názvomDrawdown. Samotný z angličtiny ťažko preložiteľný pojem„drawdown”McKibben opisuje ako stav, kedy koncentrácia skleníkových
plynov v atmosfére prestane stúpať a začne klesať. Hlavnýmcieľomneziskovej organizácie Project Drawdown, založenej v roku2014, je zastaviť
globálne otepľovanie prostredníctvom popularizácie efektívnych vedeckých a priemyselných riešení na dosiahnutie spomínaného stavu.
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Posledný, siedmy spôsobprogresívneho ekonomického myslenia Kate Raworth sa opäť vracia k téme exponenciálneho hospodárskeho rozvoja.
Namiesto súčasnej závislosti Raworthová odporúča agnostický prístup krastu a jednoznačný odklon od glorifikácie HDPako hlavného ukazovateľa
ekonomického pokroku a prosperity. Raworthová situáciu výstižne charakterizuje 2 vetami: „Mámeekonomiku, ktorá potrebuje rásť bez ohľadu
na to, či ľudia prosperujú. Potrebujeme ekonomiku, ktorá námumožní prosperovať bez ohľaduna to, či bude alebo nebude rásť ona” (Raworth,
2017, s. 268). K stratégii „zeleného rastu”, oficiálne uvedenej v roku2011organizáciou OECD je Raworthová skeptická - neverí, že oddelenie rastu
HDPod ekologického dopaduna životné prostredie jemožné. Argumentuje výsledkami experimentov fyzika Roberta Ayresa, týkajúcich sa úlohy
energie v ekonomickom raste. Ayres, ktorý je známy aj ako autor konceptu priemyselného metabolizmu, svojím výskumompodľa Raworthovej
dokazuje, že ekonomický rast posledných dvoch storočí bolmožný len z jedného dôvodu - vďaka dostupným a lacným zdrojomenergie z fosílnych
palív (Ayres, 2009, s.14). Bez limituna emisie jemožný aj bezhraničný rast. Akchceme emisie limitovať, je nutné nájsť nové spôsoby merania
ekonomickej hodnoty. Podobne ako autori konceptu Degrowth (Demaria, D‘Alisa & Kallis, 2015), ani Raworthová nepokladá za opak či jedinú
alternatívu exponenciálneho rastupokles alebo stagnáciu.Na druhej strane ani netvrdí, že pozná „správnu odpoveď” na otázku, ako našu
závislosť na raste HDPvyriešiť. Priniesť návrhy ekonomických riešení, ktoré umožnia národnýmekonomikámprosperovať aj bez neustále
rastúceho HDP, považuje za hlavnú výzvu a úlohuekonomiky 21. storočia.
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1.4 Čas
„Mámdve úlohy. Prvá jemeniť minulosť tým, že junanovo interpretujem. Druhá je byť vrátnikombudúcnosti, držať jej dvere otvorené pre
prichádzajúce alternatívy.”
Timothy Morton, diskusia k filmuLiving in the Future‘s Past, SCI-ARC, Los Angeles, október 2019
Trichotómiaminulosti, prítomnosti a budúcnosti je abstraktnýmmodeloma základným kameňom lineárneho vnímania času. Koncept
historického času, rovnako ako koncept histórie, poznáme už v kultúre starovekého Grécka. Už v antike existovali dva rôzne koncepty vnímania
času – „chronos” (kvantitatívne vnímanie času, v zmysle jeho rovnomerného plynutia amerateľnosti) a „kairos” (kvalitatívne a významové
vnímanie plynutia udalostí). V súčasnej klinickej psychológii sa stretávame s pojmom“časová perspektíva”, ktorý predstavuje špecifický spôsob
konštruovania toku časudominulého, prítomného a budúceho rámca.Časová orientácia je konštrukt, ktorý v sebe skrýva vysoký teoretický a
aplikačný potenciál nielen v psychológii a príbuzných vedách. Teória časovej perspektívy tvrdí, že časové rámce a zachádzanie s nimi, ovplyvňujú
naše každodenné rozhodovanie, plánovanie a celkovú “životnú filozofiu” (Krpoun, 2013).
Podľa Krpounamáprevažná väčšina ľudí tendenciu uprieť sa výlučne na jedenprevažujúci časový rámec, a zanedbávať ostatné, čo často ústi do
maladaptívneho spôsobumyslenia, správania a prežívania. Preceňovanie/podceňovanie určitého časového rámca ústi do predpojatosti k
orientácii výhradne na budúcnosť, minulosť alebo prítomnosť. Táto takzvaná „časová predpojatosť” je v opozícii voči „vyváženej časovej
orientácii”, ktorá predstavuje optimálne a vyrovnané kognitívne, emocionálne a behaviorálne fungovanie. Hlavnouprednosťou vyváženej časovej
orientácie je schopnosť vedome „prepínať” medzi jednotlivými rámcamia adaptovať sa podľa potrieb aktuálnej situácie.
Nevyvážená orientácia na určitý časový rámec nie je dizajnérskej praxi taká vzdialená, ako by sa na prvý pohľadmohlo zdať. Práve naopak. V
úvodnej časti práce sme sa zaoberali rôznymi aspektami súčasnej spoločnosti. Klimatická pohotovosť a postoj knej generujú rozdielne paralelné
názorové prúdy a uhly pohľadu - polarizujú nielen politickú scénua verejnosť, ale aj odbornú komunitu. Ako príklad by smemohli uviesť globálnu
diskusiu o investovaní verejných zdrojov do vesmírneho výskumuahon za prvenstvom v osídľovaní planét, či polarizáciu diskusie o investíciách do
vývoja informačných technológií a umelej inteligencie - v tomto zozname by smemohli dlho pokračovať.
Dizajnér 21. storočia sa v rámci svojej profesie konfrontácii s uvedenými názorovými rozpormi, skúšajúcimi jeho hodnotový rebríček, nevyhne.
Každý z nás bude čoraz častejšie nútený zaujať k týmto otázkampostoj, keďže naša tvorba dokáže nami vybraný názorový prúd výrazne podporiť,
pomôcť šíreniu jeho produktov a akcelerovať úspech jeho nástrojov. Žiadny problémnie je len čierny alebo biely, ale bohužiaľ neexistuje ani nič
ako názorová neutralita. Jediný nástroj, ktorý dizajnérovi umožní rozhodnúť sa v otázkach profesijnej etiky v súlade s osobnýmhodnotovým
rebríčkom, je silné kritické myslenie a dostatok informácií a faktov o danomfenoméne.
Naše vnímanie času je vo veľkej miere poznačené instantnosťou komunikačných technológií. Je radikálne odlišné od toho, ako vnímali
momentálne plynutie časunaši predkovia v pre-industriálnych časoch.Nemusíme nutne ale hovoriť leno komunikačných technológiách: súčasná
kríza pozornosti nie je lennedávnym fenoménom. Zásadné zmeny nášho životného
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IMG007Hodiny na 10 000 rokov Prvý funkčný prototyp ambiciózneho projektu Long Now Foundation 2008©Rolfe Horn
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štýlu spôsobila už prvá priemyselná revolúcia. Pred zavedením elektrickej energie do domácností rytmus dňa určoval východ a západ slnka -
fungovanie, aké si dnes lenmálokto z nás dokáže predstaviť. Vďaka technológiám súnaše dni dlhšie, naši blízki sú vždy na dosaha naša práca
nikdy nekončí. O nerovnováhe medzi biológiou našich tiel a rýchlosťou súčasnej doby počúvame vmédiáchdenne. John Thackara rýchlosti
venoval celú kapitolu vo svojej knihe In the Bubble. Začína ju citovaním anglického spisovateľa Bruca Chatwina, ktorý písal o skupine bielych
prieskumníkov v Afrike, ktorí nútili domorodých nosičov ponáhľať sa do cieľa ich expedície. V jedenmoment sa nosiči zastavili a odmietli
pokračovať v ceste. Na otázku prečo odpovedali: „Musíme počkať, kýmnaše duše dobehnúnaše telá” (Thackara, 2006).
Uponáhľanosť a stres ale nie súani zďaleka jediné syndrómy, prameniace zo súčasného vnímania plynutia času. Prevládajúci ekonomický diskurz
námvnucuje vlastnú definíciu „dlhodobého plánovania”, ktorá málokedy vidí za najbližšiu dekádu. Stewart Brand označil rozmýšľanie v
dlhodobom časovomhorizonte v úvode svojej knihy The ClockOf The Long Now (s podtitulom „Čas a zodpovednosť”) z roku1999 za „náročné” a
„zriedkavé” (Brand, 1999, s. 2). Brand je spolu s konštruktérom DannymHillisom zakladateľomnadácie Long Now, majúcej na svedomí unikátny
projekt, ktorý dáva výrazu „dlhodobý” radikálny rozmer. Brand aHillis sa rozhodli zrealizovať hodiny, ktoré budú fungovať ďalších desaťtisíc rokov.
Misiou nadácie je poskytnúť protipól k súčasnej akcelerujúcej kultúre a prispieť k rozšíreniu dlhodobého myslenia. Svojímprojektom chcú
poukázať na dôležitý problémdneška: rovnako, ako si nedokážeme predstaviť geologickú históriu Zeme, v rámci ktorej súdejiny ľudstva len
zanedbateľnou epizódou, si nie sme schopní predstaviť ani našudlhodobúbudúcnosť.
Desaťtisíc rokov. Dátumukončenia realizácie projektu unikátnych hodín obrovských rozmerov, zasadených do skaly v západnomTexase, nie je
známy. Idea hodín vznikla v roku01995.Nula pred rokom1995 v predchádzajúcej vete nie je náhodná, vlastnýmčíslovaním rokov nadácia
dokazuje, že rok10 000 je naozaj „vo výhľade”. Dôležitýmmíľnikomprojektu bola výroba funkčného, osemmetrov vysokého prototypu,
dokončeného v roku1999.Danny Hillis svojumotiváciu realizovať projekt vysvetľuje nasledovne: „Neviem si predstaviť budúcnosť, ale záleží mi
na nej. Viem, že somsúčasťou príbehu, ktorý sa začal dávno predtým, než siahamoja pamäť, a bude pokračovať ešte dlho potom, ako si niekto
bude pamätať mňa.Cítim, že žijem v čase dôležitých zmien. Cítimzodpovednosť za to, aby zmena dopadla dobre. Sadím žalude s vedomím, že sa
nikdy nedožijem dubov” (Long Now, 2020).
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Ako aktivovať tento typ zmýšľania uväčšinovej populácie? Práve touto výzvou sa zaoberá japonské názorové hnutie vedcov a výskumníkov pod
vedením Tatsuyoshi Saijo z KochiUniversity of Technology, nazvané Dizajnbudúcnosti (v angličtine Future Design). Výskumná skupina pracuje so
zaujímavýmparticipatívnymmodelom:počas výskumu, ktorý zahŕňa aktívnu účasť lokálnych obyvateľov, vedci vždy rozdeľujú účastníkov do
dvoch skupín. Jedna zo skupín sa na problémpozerá z pozície budúcnosti, napríklad z roku2060.Hnutie si položilo zásadnúotázku: prečo súčasná
spoločnosť generuje sériu budúcich zlyhaní, s vedomím, že aktuálne konanie spôsobí ďalším generáciámproblémy? Vo svojomvedeckom článku
Saito vyslovuje obavu, že trh a demokracia odvodená z liberalizmu námtieto zlyhania zastaviť nepomôžu (Saijo, 2020). Keď Saito hovorí o
liberalizme, odkazuje na klasických teoretikov osvietenstva 17. a 18. storočia, presadzovateľov spoločenskej zmluvy ako Hobbes, Locke a
Rousseau.
Saito zdôrazňuje, že práve transformácia spoločenského fungovania by mala byť hlavnou prioritou prvej polovice 21. storočia. A práve toto je
jadromčinnosti vedeckej skupiny „Future Design” - navrhuje a testuje spoločenské mechanizmy, ktorémajú schopnosť transformovať náš spôsob
myslenia. Vo svojich experimentoch snažia aktivovať ľudskú črtu, ktorú nazývajú futuralibilita (v angličtine „futurability”) a ktorú definujú ako
schopnosť ľudí „zažívať nárast šťastia z dôvodu rozhodnutia a konania, s cieľomvzdať sa súčasných výhod v prospech budúcnosti ďalších
generácií” (Saijo, 2019).
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IMG008Objekt č. A662652, The ScienceMuseumOptometer s tridsiatimi ôsmymi šošovkami, Európa, 1901-1930.Výrobca neznámy.©The
Board of Trustees of the ScienceMuseum
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Mádizajn, alebo skôr dizajnérske vzdelávanie potenciál prispieť k transformácii mentálnychmodelov namodely dlhodobejšie? Nasledujúce
podkapitoly časti 2 ilustrujú, ako rôzna časová perspektíva ovplyvnila uplatňované metódy vývoja a výsledky prezentovaných dizajnérskych
projektov. Zámeromanalýzy troch skupín projektov je priblížiť koncepčný a teoretický základ doterajšej tvorby a vyvodiť z vlastných skúseností v
kombinácii s predchádzajúcou reflexiou aktuálneho odborného diskurzu východiská pre budúcnosť dizajnérskeho vzdelávania, ktorému je
venovaná záverečná kapitola.
Zámeromprezentovania chronoskopického prístupu kdizajnérskej tvorbe, ktorý predkladáme na príklade vlastných projektov rozdelených do
troch skupín podľa ich časovej orientácie, je otvoriť diskusiu omožnostiach, výhodách či prípadných úskaliach aplikovania tejto metódy v
dizajnérskom vzdelávaní. Chronoskopický prístup kdizajnérskej tvorbe je založený na princípoch vedomej zmene časovej perspektívy a
rozšíreného vnímania produktového dizajnu v duchuabstraktnej definície dizajnuHerberta Simona ako všeobecného postupu, ktorý je
zameranýmna zmenuexistujúcej situácie na preferovanú (Simon, 1969).
Adjektívum „chronoskopický” je odvodené z gréckych slov „chronos”, označujúce čas, a „skopein”, v preklade znamenajúce vidieť, pozerať sa. Vo
vedecko-fantastickej literatúre sa „chronoskop” označuje ako fiktívne zariadenie na zobrazovanie minulosti alebo budúcnosti. Na ilustrovanie
vedomej zmeny perspektívy si pomôžememetaforou starého optometrického prístroja. Objekt č. A662652 z londýnskeho vedeckého múzea
kedysi slúžil nameranie očných dioptrií. Prostredníctvom tejto jednoduchej empirickej metódy dokázali optici v minulosti identifikovať približné
dioptrické hodnoty vyšetrovaného. Pomocoupostupného otáčania kolesa, na ktorom je umiestnených tridsaťosem šošoviek, skúmali zrak
metódoupostupného testovania čitateľnosti vzdialených či blízkych textov v zornompoli vyšetrovaného. Podobne ako dnes, pacient sa snažil čítať
text, hľadiac cez striedajúce sa šošovky, až kýmneprečítal všetky písmená správne.
Súčasný spôsobdiagnostiky zraku je principiálne podobný. Jediné, v čomsa súčasný spôsobmerania dioptrií zmenil, je zlepšenie exaktnosti
merania dioptrií a nárast komplexnosti celkovej diagnostiky. Pri používaní chronoskopickej metódy v dizajnérskej tvorbe testujeme nové uhly
pohľaduna problém, snažíme sa otestovať čo najväčšie množstvo z nich, s cieľom „vidieť ostro” jeho nové riešenie. Použijúc metaforu optometra,
jednotlivé šošovky si počas procesu tvorby do otočného kolesa vkladáme sami, čerpajúc z vlastného výskumu.
Ako námmôže striedanie optiky časových kontextov pomôcť reagovať na komplexné problémy súčasnosti? Vmomente, keď sa na dizajn
pozrieme cez optiku abstraktnej definície dizajnuHerberta Simona (Simon, 1969), môžeme rozšíriť aj náš prístup kvýskumnej fáze dizajnérskeho
procesu. Klasický proces navrhovania v produktovom dizajne začína analýzou problému a prieskumom trhu, ktorý sa zvyčajne zameriava na rešerš
danej produktovej kategórie amapovanie aktuálnej konkurencie. Akonáhle nevnímame produktový dizajn „len“ ako disciplínu limitovanú na
navrhovanie objektov pre sériovú výrobu, ale ako všeobecné prinášanie kreatívnych riešení určitého problému, abstraktný a časovo neobmedzený
prístup rozširuje možnosti nášho výskumu.
„Cesta vpred” nemusí byť vždy ideálnym riešením, pokusy o návrat koverenýmpostupomnašichpredkov môžubyť rovnako inšpiratívne, ako
aplikovanie najnovších poznatkov. Zmena časovej perspektívy námumožňuje analyzovať úlohuartefaktov či technológií v rôznych spoločenských
kontextoch, klásť si otázky o opodstatnenosti súčasných riešení. Umožňuje námkombinovať minulé s budúcim. Snaha pochopiť vývoj spoločnosti,
pohybujúc sa v oboch smerochna časovej osi, námde facto pomáha kriticky reflektovať súčasnosť.
Klasifikácia rešerše, hľadanie netradičných inšpirácií, mapovaniemyšlienkových pochodov - chronoskopický prístup k tvorbe ponúka iný spôsob
nahliadania na známe postupy tvorby, s cieľompodporiť otvorenosť procesu a oprostiť sa od prevládajúcichmodelov a definícií. Cieľom
chronoskopického prístupu k tvorbe je vytvoriť priestor pre širšie chápanie inovácií (bez obmedzovania na sféru dnes etablovaných technológií či
výrobných postupov), podporiť holistické myslenie a interdisciplinárny prístup knavrhovaniu produktov.
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Kritická orientácia v časových rámcochdizajnu je pre dizajnérove kreatívne sebavedomie v praxi kľúčová. Cieľomnasledujúcej kapitoly, zameranej
na predstavenie projektových spoluprác, je ilustrovať optiku chronoskopického prístupu k tvorbe na konkrétnych príkladoch. Tri skupiny, častokrát
simultárne realizovaných projektov, ilustrujú koexistenciu týchto prístupov v súčasnej dizajnérskej praxi. Diverzita skúseností, aplikovaných
prístupov ametód nás prirodzenie doviedla k rozdeleniu projektov do troch skupín inšpirovaných chronologickýmmodelomplynutia času.
Podkapitola nazvaná „Spoznávanie koreňov“ je venovaná dizajnu orientovanému na remeslo, malosériové formy produkcie, interpretáciu
kultúrneho dedičstva a lokálnej identity, ktorej cieľom je etablovať lokálnu produkcia malých sérií ako relevantnú časť ekonomiky.
Nasledujúca časť „Prototypovanie zmeny“mapuje aktuálne polohy interdisciplinárneho navrhovania v skorých štádiách vývoja inovatívnych
produktov: Kapitola predstavuje projekty, v ktorých sa dizajn stáva nástrojom technologických a sociálnych inovácií v malých a stredných
podnikoch či prostriedkom transferu výskumných poznatkov do praxe.
Podkapitola „Scenáre budúcnosti“ skúma kritické a špekulatívne polohy dizajnérskej tvorby, ktoré vnímajú technologické inovácie ako zásadný
formotvorný prvok našej budúcnosti a prostriedok na pozitívnu zmenudizajnumasovo vyrábaných riešení globálnymi hráčmi, prostredníctvom
strategických polôhdizajnu, inovatívnych nástrojov ametód tvorby.
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Našímcieľom je upozorniť na v súčasnej praxi paralelne vedľa seba existujúce odlišné prístupy k riešeniu dizajnérskych projektov, vyprovokovať
diskusiu o tom, ako sa tieto tvorivémetódy môžunavzájomdopĺňať či obohacovať. Trojčlenné delenie reflektuje tri časové rámce, použiteľné v
dizajnérskej tvorbe a ilustruje na nich tri rôzne polohy dizajnérskeho vzdelávania. Zámeromanalýzy realizovaných projektov a ich konfrontácie so
súčasnýmkontextommedzinárodnej dizajnérskej tvorby je vizualizovať a identifikovať metódy, ktoré v rámci dizajnérskeho vzdelávania úspešne
pomáhajú vytvoriť komplexné chápanie vplyvu dizajnérskej činnosti na spoločnosť a dlhodobý dopad výsledkov dizajnérskej činnosti.
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2 Spolupráca
„Pokrok sa[1»]nikdy neuskutoční v bludnomkruhuuzavretej profesie, ktorá sa konštantne zaoberá definíciou samej seba, a tým, čo si o nej myslia
ostatní. Dizajn v zmysle navrhovania, plánovania, sa deje vždy a všade, s dizajnérmi, alebo bez nich.”
[«1]Petra Černe Oven& Barbara Predan, publikácia DesignEducation, 2015, s.18
V úvodnej kapitole, venovanej analýze globálnej spoločenskej situácie, smehovorili omoci slov. Slovo „dizajn“ je témou častých diskusií,
predmetom staronových interpretácií a neúspešného hľadania univerzálnej definície. V súčasnosti sme v oblasti teórie, snažiacej sa dizajn ako
disciplínu definovať, svedkami dvochprevládajúcich prístupov: a) zovšeobecňovania definície dizajnu v duchu tézy Herberta Simona, vidiaceho
dizajn ako „postup zameraný na zmenuexistujúcej situácie na preferovanú” (Simon, 1969), či rozsiahleho vnímania dizajnu ako „aplikovanej
tvorby so zámerom” (TheMontréal DesignDeclaration, 2017), a b) na druhej strane stojacej snahe o diverzifikáciu, definovanie jednotlivých
prvkov širokého spektra dizajnu, pomenovanie jeho stále sa objavujúcich foriema odnoží. Do druhej skupiny by smemohli zaradiť napríklad
delenie dizajnu podľa nórskeho výskumného projektuDesignROI, ktorý pre potreby merania návratností investícií do dizajnu rozlišuje jeho štyri
základné polohy: dizajn ako 1. kompetencia, 2. proces, 3. služba a 4. výstup (Pitkänen, 2012, s. 18).
Vo svete zákerných problémov (z anglického „wicked problem“ - Buchanan, 1992) a spletenia (z anglického „entanglement” - Oxman, 2016) je
ďalšia definícia dizajnu to posledné, čo potrebujeme. Ako hovorí notoricky známy citát Alberta Einsteina, problémy nevyriešime s použitím
rovnakého myslenia, ktoré ich spôsobilo. Akbola predchádzajúca kapitola tejto práce pokusompochopiť, v čom je problém, táto časť textu je
snahouhľadať nové koncepčné riešenia, ktoré by mohli prispieť k jeho riešeniu z pozície produktového dizajnu.
Na ilustráciu nekonvenčného postupumyslenia a interdisciplinárnej spolupráce si požičiame princíp frekvenčných preskokov v rozprestrenom
spektre (v elektrotechnike známy pod skratkou FHSS, podľa anglického „Frequency Hopping Spread Spectrum”). Princíppatentovaný v roku1941
sa stal predchodcombezpečnej bezdrôtovej komunikácie, a je dnes bežnou súčasťouwi-fi sietí, či technológií ako súGPS alebo Bluetooth. Patent
„tajného komunikačného systému”, podaný pod číslomUS2292387A,máneobvyklý príbeh. Autormi konceptu z roku1941súdvaja „amatéri” -
herečka Hedy Lamarr a americký skladateľ George Antheil. V čase, keď patent vznikol, sa Antheil venoval experimentálnej hudbe a Lamarrová
bola hviezdou hollywoodskych filmov. Inšpirovaná Antheilovými experimentami smechanickými klavírmi, Lamarrová prišla smyšlienkou, že
rádiový signál vojenskej komunikácie by mohol náhodne skákať naprieč frekvenčným spektrom a vyhnúť sa takodpočúvaniu.
Pôvodne vojenská technika frekvenčných preskokov v súčasnosti našla uplatnenie v masívne používaných technológiách. Rozprestrené spektrum
definujeme ako rozptýlenie signálu do širokého frekvenčného blokumatematickýmkódovaním. FHSS je spôsobprenosu dát rádiovým signálom
rýchlou zmenounosnej frekvencie (tzv. preskakovanie) medzimnohýmiodlišnými frekvenciami širokého spektra. Vďaka kódovanému
„preskakovaniu” technológia FHSS umožnila koexistenciu viacerých systémov v jednej lokalite.
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IMG009 Patent č.US2292387ANáčrt princípu frekvenčných preskokov v rozprestrenom spektre Zverejnené 11. 8. 1942©Hedy Lamarr, George
Antheil
IMG010 Rozpestrené spektrumdizajnuUnivezálny diagram2021©Michala Lipková
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Princíp frekvenčných preskokov nás inšpiroval knavrhnutiu dvojosového diagramurozprestretého spektra dizajnu, ktorý použijeme v
nasledujúcich častiach textu ako šablónu na retrospektívnu analýzu priebehu vybraných projektov. Úloha dizajnéra, podobne ako signál vo
frekvenčnom hopingu, sa v analyzovaných projektoch v čase pohybuje medzi širokým spektromdisciplín.
Podobne ako v známy diagramKrebs Cycle of Creativity (KCC)Neri OxmanzMIT Media Lab-u, aj schéma rozprestreného spektra dizajnu je
„špekulatívnoumapou” dizajnérskeho procesu. Bostonský Media Lab je silnýmadvokátom antidisciplinarity. Bývalý riaditeľMedia Lab-u Joi Ito
výstižne popisuje celé ľudské poznanie ako prázdny list papiera.Malé bodky na ňomreprezentujú jednotlivé disciplíny, v ktorých častokrát
nastáva „hyperšpecializácia“. Hĺbkové poznanie špecifických fenoménov má za následok, že komunikácia medzi odbormi je len veľmi ťažkopádna.
Priestormedzi bodkami označuje Ito za „antidisciplinárny” (Ito, 2014). Krebs Cycle of Creativity je jedným zpokusov pohyb v takomto priestore
uchopiť. V jednotlivých kvadrantoch KCC samedzi oblasťami vedy, techniky, dizajnu a umeniamôže pohybovať ktokoľvek, v akomkoľvek smere.
Oxmanová hovorí o obojstrannosti vplyvov, opakovaní, o kontinuite a zmene. Kladie otázku, či je prístup vedca a umelca naozaj odlišný (Oxman,
2016). Príbehpatentu Lamarrovej a Antheila námnaznačuje, že to takbyť nemusí.
Diagramrozprestreného spektra je na rozdiel od KCC, ktorý je najmä deklaráciou antidisciplinarity, pokusompriniesť praktickú pomôckupre
vizualizovanie procesu realizácie konkrétnych interdisciplinárnych projektov. V niečompripomína klasický Ganttov diagram, jeho ambíciou ale nie
je stať sa priamo nástrojom časovéhomanažmentu.Hlavným zámerom je zobrazenie pôsobenia účastníka vývojového procesu (v našomprípade
produktového dizajnéra) v súčinnosti s rozprestreným spektromdisciplín na časovej osi. Diagramby počas realizácie projektov mohol slúžiť najmä
ako nástroj komunikácie a orientácie v komplexnomprocese, na odhalenie súvislostí medzi disciplínami či zdieľania úloh a zodpovednosti.
47
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2.1Spoznávanie koreňov
„Akmámeprežiť v dlhej budúcnosti, musíme zostať v kontakte so svojoudlhouminulosťou.”
FreemanDyson
2.1.1Projekt Follow the Root
2018—2019
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Projekt Follow the Root, ktorého názov by sme voľnemohli preložiť ako „nasleduj korene” či „pátraj po koreňoch”, bol realizovaný paralelne s
projektom IDENTITA.SKnaÚstave dizajnu FADSTUpočas zimného semestra akademického roku2019/2020.Koncept projektu vznikol s cieľom
realizovať pedagogickúmobilitu amerického dizajnéra so slovenskými koreňmi a čerstvého absolventa Rhode Island School of Design (RISD). John
Zachary Yelnosky (v súčasnosti pôsobiaci pod umeleckýmmenomZac Banik) tútomobilitu absolvoval v termíne 2. októbra. - 27.novembra 2019.
Projektu Follow the Root predchádzala autorkina spolupráca so Zacomna jeho diplomovej práci v pozícii externého konzultanta v období
september 2018 -máj 2019. Externé konzultácie diplomovej práce, ktoré sa uskutočňovali online prostredníctvom telekonferencií, boli zamerané
na lokálny kontext a orientáciu v autentických inšpiračných zdrojoch z oblasti ľudovej remeselnej tvorby čimateriálnej kultúry územia Slovenska.
Pre lepšie pochopenie projektu súdôležité dve veci – 1. filozofia výuky na RISDa 2. Zacov osobný príbeh.
Rhode Island School of Design, založená v roku1877, ako jedna z prvých umeleckých škôl v Spojených štátoch amerických, presadzuje vo svojej
výuke špecifickú víziu, založenú na citlivosti k fyzickémuprostrediu, intuitívnej manuálnej tvorbe a na rovnováhe praktických a teoretických
znalostí budúcich dizajnérov. Aktuálna prezidentka školy Rosanne Somerson v úvode knihy The Art of CriticalMaking, ktorá je akýmsimanifestom
metodiky RISD- tzv. „kritickej tvorby“ (v angličtine „critical making”), opisuje súbor cieľových schopností a zručností absolventov RISDnasledovne:
„Kultivujeme intenzívny osobnostný rozvoj, hlbokú expertízu v jednotlivých disciplínach, nekompromisné budovanie zručností, pokročilú
konceptuálnu argumentáciu a pozornosť kprocesu vzniku aj finálnej realizácii diela“. (Somerson, 2013, s. 20). Pojem„critical making“by sme
mohli preložiť doslova ako „kritické vyrábanie“ či „kritické tvorenie“. Somersonopisuje toto vyrábanie či tvorenie („making“) ako kritickú aktivitu,
ktorá informuje špecifický druhhĺbkovej inteligencie, ktorú si nemožno osvojiť bez senzorickej skúsenosti zmanipulácie s reálnymmateriálom.
Ako jeden z hlavných cieľov štúdia, nutný pre získanie kreatívneho sebavedomia študenta, Somersonopisuje akceptovanie a zžitie sa s neistotou,
tvrdou prácou a prekonávaním osobných hraníc jednotlivých študentov (Somerson, 2013, s. 22).
Zac Banik je držiteľombakalárskeho titulu z kultúrnej antropológie, ktorú pred príchodomnaRISDvyštudoval na univerzite v Baltimore, štát
Maryland. V Providence na Rhode Island School of Design získal titulMFA v odbore dizajn nábytku, spolu s certifikátom Collegiate Teaching, keďže
počas štúdia pôsobil dva semestre zároveň ako lektor v praktických dielňach. Štúdiumkultúrnej antropológie a záujemo spoznanie vlastných
koreňov sa uZaca prirodzene spojil a počas štúdia podnikol niekoľko ciest do Európy, pátrajúc po koreňoch svojej rodiny v Čechách, na Slovensku
a v Poľsku.Príbeh Zacovej rodiny, ktorý je
49
história marketing nábytkový dizajn slovenské remeslá terénny výskumetnografia antropológia
vytvoriť príklad dobrej praxe etnodizajnu
IMG011
Analýza projektu diplomovej práce Z.Banika
Retrospektívna analýza priebehu projektu diplomovej práce Zaca Banika s použitím šablóny rozprestreného spektra dizajnu
2021©Michala Lipková
t
detailne opísaný v jeho záverečnej práci (Banik, 2019), začína v Rakúsko-Uhorsku. Zacov priamy slovenský predok je pra-pra-starý otecMichal
Jelenovský z obce Kurov na severovýchode Slovenska (okres Bardejov, Prešovský kraj), kde Zacova vzdialená rodina dodnes žije a ktorú samu
podarilo viackrát navštíviť.Michal Jelenovský (a neskôr aj jeho brat Ján) emigroval vo veku15 rokov doUSA, kde si našiel prácu v uhoľnej bani v
meste Vintondale v štáte Pennsylvania (na tento príbeh nadväzuje aj Zacove umeleckémeno).Michalov syn John, Zacov starý otec, ktorému sa
predstava celoživotnej práce v baniachnepáčila, presvedčil vo svojich šestnástich rokoch svojho otca, aby ho pustil do služieb armády. John
následne pracoval ako komunikačný operátor počas 2. svetovej vojny. Po návrate doUSA sa rozhodol stať lekároma zmenil priezvisko z
„poangličteného“ Yelenosky, s ktorým sa narodil, na Yelnosky, čo sa stalo zdrojomkonfliktov medzi níma jeho otcom.
Príbeh Zacovho starého otca ako potomka emigrantov je poznačený bojomouznanie rovnoprávneho miesta v americkej spoločnosti. Podarilo sa
musíce ukončiť prvý stupeň vysokoškolského štúdia chémie, štúdiummedicíny muvšakna základe jeho etnicity bolo odopreté. Prekážky, s
ktorými sa ako emigrant stretával, prispeli k vnímaniu jeho koreňov ako nepríjemného bremena, čo vyústilo v skutočnosť, že odmietol svoje deti
učiť slovenský jazyk. Johnovamanželka a Zacova starámamaEstelle Lipo bola dcérou poľských emigrantov.Na rozdiel od Johna na svoj pôvod
nikdy nezanevrela a vždy samuseba vnímala ako čiastočnú Poľku.Aj vďaka Estelle sa Zac dozvedel veľa o svojich slovanských koreňoch už počas
skorého detstva. Johnovi sa neskôr podarilo vyštudovať farmáciu a s Estelle mali syna, ktorého pomenovali JohnMichael Yelnosky (Zacov otec).
Podobne ako pre Johna, ani pre Zacovho otca nebol jeho slovensko-poľský pôvod niečím, čímby sa chcel chváliť.
Zac až do vekudvadsaťdva rokov netušil, žemá slovenské korene. Jeho otec vždy tvrdil, že ichpredkovia pochádzajú z Čiech, pretože to pre neho
bolo akceptovateľnejšie. Banik sa vo svojej diplomovej práci kproblematike etnickej identity opakovane vracia. Počas štúdia antropológie sa začal
o svoj pôvod viac zaujímať, ako cudzí jazyk si zvolil ruštinu a venoval sa štúdiu dejín slovanských štátov. Prirodzene začal pátrať po rodinnom
rodokmeni, čo ho nakoniec doviedlo až do Kurova.Návšteva Slovenska sa pre Zaca spojila s intuitívnym pocitomdomova, ale aj s iným
paradoxným zistením - kýmv USA ho považovali za „Slovana”, na Slovensku bol automaticky Američanom. Témaduálnej americko-slovanskej
identity (v angličtine ju Zac označuje ako „American Slavic”) sa stala centrálnou pre jeho tvorbu a celémagisterské štúdiumnaRISD.V závere
druhej časti diplomovej práce Zac namargo tejto dilemy konštatuje: „Takdlho somhľadal niečomimo seba, aby somdefinoval, kto som, kam
patrím. Všetko to alemôže pochádzať zvnútra. Na tom, akoma vnímajú v Amerike alebo na Slovensku nezáleží. Len jamôžemdefinovať, kto
som.”
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Tretia časť Zacovej práce je venovaná „etnodizajnu” (v anglickomoriginále Banik používa výraz „ethnodesign”) amá ambíciu stať samanifestom
pre jeho „lepšiu verziu”. Prvúčasť práce tvorí trojbodový manifest s názvom „AManifesto onBetter Ethnodesign” (Banik, 2019, s. 23). Banik
pojemetnodizajn definuje ako „proces navrhovania, ktorý smeruje kvývoju nových návrhov smeromktradičnej materiálnej kultúre”. Vo svojom
manifeste apeluje na zodpovednosť voči kultúre, ktorou sa pri vytváraní nového inšpirujeme. Rozlišuje medzi „derivatívnym” a „generatívnym”
prístupomkdizajnu inšpirovanémumateriálnou kultúrou určitej etnickej skupiny.
„Derivatívny” prístup je charakteristický povrchnosťou, neinformovanou apropriáciou či automatickýmodvodzovaním charakteristických znakov
materiálnej kultúry bez hlbšieho štúdia či pochopenia funkcie daného prvku v jej kontexte. Tento prístup sa často objavuje napríklad pri preberaní
folklórnych vzorov (ľudové výšivky, rezbárske vzory a pod.) a ich aplikácii prostredníctvom strojových technológií či tlače na suveníroch či iných
masovo vyrábaných produktoch. Takéto povrchné preberanie znakov určitej kultúry bez poznania hlbšieho kontextumá väčšinou za cieľ vyvolať
nostalgiu a osloviť neinformovaného užívateľa niečím, čomu je podvedome blízke, či v prípade cudzincov (napr. turistov) naopakexotické,
neznáme.
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„Generatívny” proces považuje Banik v transfere kultúrnych znakov do súčasného dizajnu za úspešnejší. Tento prístup podľa Zaca vytvára
„rozhovormedzi súčasnýmdizajnoma tradičným remeslom”, pričomnie vždy musí citovať prvky originálnej kultúry doslova - inšpirácia môže byť
nepriama, založená na novompoužití pôvodnej remeselnej techniky či inovatívnej interpretácii tradičného výrobného procesu čimotívu,
napríklad v novommateriáli či v súlade so súčasnou funkciou. Výsledky takéhoto procesu sa nachádzajúmimo striktnej definície tradičného
remesla, prinášajú do konvenčných archetypov novémyšlienky.
Banik vo svojommanifeste definuje nasledovné tri pravidlá: 1. informovanosť - hlboké porozumenie kultúrneho kontextu a histórie vybraného
zdroja inšpirácie, 2. inovácia - vyhýbanie sa priamočiaremupreberaniu a rekontextualizácii historických vzorov, etnodizajn by malbyť
konverzáciou, nie „prerozprávaním“, a 3.univerzálna zrozumiteľnosť - cieľometnodizajnu by mala vždy byť propagácia a pozdvihnutie tradičného
remesla prostredníctvom súčasných dizajnérskych postupov.
Posledný, tretí bod súvisí aj s jednoznačnýmpostojomZaca voči nacionalizmu v kontexte národnej identity. Jeho tvorba sa vyhraňuje voči
akémukoľvek etnocentrizmu v etnickej identite či kultúrnej dominancii v zachovávaní kultúrneho dedičstva. Zdôrazňuje potrebu diverzity kultúr a
vzájomnú toleranciu. Napriek špecifickým koreňom, ktoré tvorba vznikajúca v rámci etnodizajnumá, objekty, ktoré v rámci nej vznikajú by samali
podľa Banika snažiť byť zrozumiteľné naprieč kultúrami, mali by dávať širokej verejnosti príležitosť vzdelávať sa, inšpirovať sa a obdivovať nielen
to, čo každú kultúru robí jedinečnou, ale naopakaj to, čo rôzne kultúry majú spoločné.
Vo vlastnej tvorbe Zac Banik vyššie spomenutý manifest programovo zhmotňuje. Svoj tvorivý proces nazýva viac „ašpiračnou etnografiou” ako
nábytkovýmdizajnom: „Neverím v neúspech, pretože neverím v odpovede. Dôverujem iba otázkam. Pri kladení otázok neexistujú zlyhania. Všetky
výsledky majúpotenciál naučiť nás niečo, získať nové zručnosti, inšpirovať nový nápad alebo zabrániť plytvaniu časom. Jedinýmneúspechom je
vyhnúť sa neúspechu, netestovať alebo experimentovať, označiť niečo za nemožné bez akejkoľvek snahy.” Samotnú realizáciu objektov považuje
za druhoradú po výskume, nachádzaní spojení a objavovaní nových poznatkov. Vo svojich objektoch reaguje namotívy z rodinnej histórie. Ako
príkladmôžeme uviesť objekt Anthracite Bowl z roku2018, odkazujúci na spojitosť rodiny s prácou v amerických uhoľnýchbaniach.Objekt je
výsledkompolročného experimentovania s antracitovým uhlím akomateriálomna výrobu objektov pre použitie v domácom interiéri.
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Spolupráca so ZacomBanikomv rámci výuky naÚstave dizajnu FADSTUprebehla formouprojektu Follow the Root v rámci vertikálneho ateliéru
Michaly Lipkovej, ktorý simôžu v rámci špecializácie Dizajn výrobkov zapísať študenti 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia a 1. a 2. ročníka
magisterského štúdia FADSTU.Cieľomprojektu bolo na strane pedagógov experimentovať smetodikou výuky ateliéru orientovaného na
produktový dizajn. Z hľadiska pedagogického zámerubolo cieľom rozšíriť odborné znalosti študentov v metodike výskumuzameraného na oblasť
dizajnu inšpirovaného lokálnymi remeslami amateriálnou kultúrou (podľa Banikovej terminológie - oblasť etnodizajnu).
Študenti sa počas semestra zúčastnili troch praktických workshopov s rôznym zameraním. Cieľomworkshopov nebolo nič konkrétne vyrobiť, ale
imerzívnou formou sprostredkovať študentompriamy kontakt smateriálom, možnosť vyskúšať si novú techniku a navrhovať pod časovým tlakom
priamo v dielni so špecifickými obmedzeniami, danýmimateriálomanástrojmi, ktorémali kdispozícii. Všetky tri cvičenia boli inšpirované
filozofiou výuky kritickej tvorby”, presadzovanej na RISD, a smerovali k zmenemyšlienkového nastavenia, ku ktorémuboli do projektu
zainteresovaní študenti na FADSTUvedení štandardne. Počas bežnej ateliérovej výuky prevláda postup vychádzajúci z oddeľovania návrhovej a
realizačnej časti ateliérového projektu: študent konzultuje svoje návrhy, podporujúc ichpracovnýmimodelmi z náhradnýchmateriálov s cieľom
testovania proporcií či základnej mechaniky, a až následne hľadá vhodné spôsoby výroby a nástroje na ich realizáciu v reálnej mierke.
Zmetodického hľadiska bol teda v centre záujmuprojektu dizajnérsky proces vychádzajúci z autentického poznania materiálu, jehomožností,
obmedzení a zo súvisiacich výrobných procesov. Po obsahovej stránke zadania boli hlavnou témou zároveň etnograficky relevantné zdroje
inšpirácie zo slovenských regiónov. Študenti, zapojení do projektu, mali za úlohu vypracovať rešerš inšpiračného zdroja podľa vlastného výberu,
pátrať po jeho koreňoch a následne ich interpretovať v komerčne uplatniteľnom výrobku s jasnou výrobnou a predajnou stratégiou,
realizovateľnou v lokálnych podmienkach.
Jednotlivé workshopy zámerne pracovali s obmedzenýmimateriálovými a technologickýmimožnosťami. Prvý workshop, ktorý sa uskutočnil 16.
októbra 2019 bol spojený s výjazdomdo terénu, uskutočnil samimoBratislavy v Hradišti pod Vrátnom, v dielni výrobcu prémiových cyklistických
rámovMareka Parajku, ktorý sa prezentuje pod značkou Arko Bici. Výbermiesta nebol náhodný. V rámci projektu rozvoja tradičnej remeselnej
kovovýroby v oblasti ručnej výroby bicyklov a podpory cyklokultúry na SlovenskuMarek spolu smanželkou, architektkou DominikouHuttovou, v
Hradišti pod Vrátnomcitlivo zrekonštruovali historickú budovu vodnéhomlyna, v ktorom saMarekova dielňa nachádza. Súčasťouprvého
workshopu sa týmto spôsobomprirodzene stala exkurzia do autentickej dielne súčasného výrobcu, pohybujúceho sa na hranici tradičného
remesla (v tomto prípade kovovýroba) a súčasného produktového dizajnu (dizajn cyklistických rámov). Priamy kontakt s lokálnympredstaviteľom
tvorby, na ktorú bol projekt Follow the Root zameraný, smepovažovali za veľmidôležitý a aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli zaradiť ho hneď v
úvodnej časti projektu.
Počas workshopu v dielni Arko Bici študenti dostali kdispozícii 1meter oceľovej trubky s prierezom10 a 8milimetrov. V dielnimali kdispozícii
pomôcky na zváranie (s ktorýmasistovalMarek), pílky na kov, brúsky, pilníky amanuálnuohýbačku trubiek. Po krátkej demonštrácii základných
techník obrábania a spájania kovudostali študenti zadanie. Z jednéhometra oceľovej trubky, ktorú dostali, mali za úlohu vyrobiť objekt, ktorý
bude spĺňať nasledovné podmienky: 1.musí byť trojrozmerný, 2.musí obsahovať ohnutý/zakrivený element a 3.musí sa skladať z viacerých častí.
Týmto spôsobomboli študenti „donútení” použiť všetky dostupné nástroje a technológie. Hlavnýmcieľomcvičenia nebolo vytvoriť štúdiu
lineárneho tvaru z oceľových rúrok, ale trénovať schopnosť „kritickej tvorby”, rýchlej ideácie priamo v dialógu smateriáloma technologickými
podmienkami.
Medzi praktickými workshopmi sa uskutočňovali „klasické” individuálne ateliérové konzultácie (1:1, v našomprípade 2:1, dvaja pedagógovia a
jeden študent) ale aj spoločné skupinové kritiky, ktorých cieľombolo spoločne reflektovať materiálové experimenty a ichmožný vplyv na projekty
jednotlivých študentov.
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IMG012Anthracite Bowl 2018©Zac Banik
Druhý praktický workshop, ktorý sa uskutočnil 25. októbra 2019 v priestoroch drevospracujúcej dielne v budove FADnaNámestí slobody 19,
vybavenej základnými strojmi a náradímna obrábanie a spájanie dreva. Študenti opäť pracovali s obmedzením - dostali kdispozícii dva a pol
metra stavebného dreveného hranolu. Objekt, ktorý mali na konci workshopu prezentovať, malmať 1.minimálne tri nohy, 2.malo sa na ňomdať
sedieť a 3.malmať aspoň základnú podporu pre chrbát sediaceho. Študentimohlimateriál rezať a používať samorezné skrutky. Cieľomcvičenia
bolo sprostredkovať študentomprácu s drevomaopäť posilniť ich sebavedomie pri rýchlompresune od nápadukrealizácii funkčného objektu v
mierke 1:1.Prostredníctvom tohto cvičenia sa študenti tiež zoznámili sminimálnymi štrukturálnymi problémami pri výrobe nábytku.
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Posledný, tretí praktický workshop sa uskutočnil 6. novembra 2019 znova v priestoroch dielne na Fakulte architektúry. Témou tretieho workshopu
sa stala opäť, tentokrát v inej rovine, práca s kovom.Ako základný materiál boli počas workshopu kdispozícii 1milimeter hrubémedené plechy,
mosadzné tyče a drôty rôznych hrúbok. Náplňou cvičenia bolo ručné experimentovanie so základnými technikami spracovania kovov a ich
povrchovými úpravami. Študenti sa prostredníctvom ukážok zoznámili so základnými technikami a následne bolo ichúlohou vytvoriť vlastné
vzorky rôznych techník výroby kovov bez praktickej funkcie. Cieľomcvičenia bolo lepšie pochopenie procesov a vlastností kovov prostredníctvom
ichmanuálneho spracovania. Ichúlohou bolo zrealizovať 3 vzorky, každú v jednej z nasledujúcich kategórií: 1. zložené plochy (povrchy, ktoré sú
zakrivené v dvoch rozmeroch - tvarovanie za tepla alebo za studena), 2. studené spoje (nitovanie, spájanie drôtomapod.) a 3.povrchové úpravy
(kefovanie, leštenie, opaľovanie, patinovanie a pod.). Vďaka workshopu študenti získali praktickú skúsenosť s vlastnosťami kovu akomateriálu pre
návrhobjektov.
Projektu sa spolu zúčastnili siedmi študenti, z toho traja študenti diplomového ročníka, ktorí pracovali na diplomových prácach v rámci tém
vypísaných v okruhu výskumuprojektu IDENTITA.SK, na ktorých pracovali aj v nasledujúcom letnomsemestri, prerušenompandémiouCovid 19.
Ako príklad výstupov z projektu Follow the Root vyberieme z tohto dôvodu dva projekty študentov nižších ročníkov – práce Tomáša Páriša (v tom
čase študent 1. ročníka magisterského stupňa štúdia) a Paulíny Kvaššayovej (v tomčase študentky 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia).
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IMG013Ozi Produktový dizajn: Tomáš Páriš Vedenie projektu: Zac BanikMichala Lipková 2019©FADSTU
IMG014 Ovečka Produktový dizajn:Paulína Kvaššayová Vedenie projektu: Zac BanikMichala Lipková 2019©FADSTU
54
Projekt Tomáša Páriša, interiérový vešiakOzi, je inšpirovaný životom slovenského roľníka v období 18. storočia. Tomáš čerpal z v tomčase jednej z
najdôležitejších pracovnej činnosti roľníkov – žatvy. Žatvupokladal roľník za odmenu, zberplodov dlhodobej a ťažkej práce, ale aj za podmienku
prežitia. Symbolomtejto činnosti je ručný žatevný nástoj - kosa. Tá sa stala Tomášovou inšpiráciou, presnejšie jej drevená časť, nazývaná
„kosisko”. Počas procesu navrhovania bolo zámeromzachytiť charakteristické znaky kosiska v konštrukčne jednoduchom, funkčnomprodukte,
ktorý by symbolicky odzrkadlil prostosť života roľníkov. VešiakOZI bol vyhotovený v dvochmateriálových spracovaniach, z jaseňového a
javorového dreveného masívu. Sú to zároveň dva najbežnejšie druhy dreva, z ktorých boli kosiská v minulosti vyrábané. Jeho konštrukcia
pozostáva z troch vzájomne sa podopierajúcich nôh, ktoré súodkazomna vzájomnú spoluprácu a podporu roľníkov z rôznych oblastí Slovenska
počas žatvy. Idea vešiaka je symbolomukončenia žatevných prác. Každá žatva sa končila dožinkovou slávnosťou, kedy sa všetci účastníci žatvy zišli
u gazdu, kde zavesili svoje pracovné oblečenie a nástroje a slávili výsledky svojej práce.
Multifunkčná stolička Ovečka, projekt študentky tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia Paulíny Kvaššayovej, je inšpirovaný chovomoviec,
ktorého korene siahajú hlboko do histórie Slovenska. Tvarové amateriálové riešenie vychádza z tradičného ľudového nábytku - tzv. „hokerlíku”.
Hokerlík bol viacúčelový malý stolček, ktorý slúžil na rôzne účely, ako pomôcka v dome či na dvore, ako stolička či polička. Bol vyrobený bez
použitia klincov, či inýchmateriálov ako drevo. Častokrát slúžil v domácnosti viac ako jednu generáciu, pretože išlo o remeselnú výrobu z
kvalitného lokálneho dreva.Hlavnámyšlienka produktu spočíva v snahe preniesť myšlienku viacúčelovosti do súčasnosti, a vytvoriť udržateľný
objekt pre súčasnúdomácnosť, ktorý má slúžiť dlhodobo, nie len ako krátkodobá detská stolička či hračka, ktorá po krátkom čase stratí svoju
funkciu. Telo ovečky je vyrobené zo smrekového dreva. Vankúš, ktorý má symbolizovať ovčí kožúšok, je vyrobený z textilných tunelov technikou
ručného háčkovania. Jeho výhodou je, že je odnímateľný, vďaka čomu jemožné vankúš prať, vymeniť, či používať aj inýmspôsobom. Vďaka
vankúšu sa tiež dieťamôže dozvedieť, ako to funguje s ovčímkožúškomna salašoch, že sa kožúšok strihá, ovečka ostáva bez kožúšku, ktorý jej
všakopäť po čase narastie.
Obidva spomínané výsledky projektu Follow the Root boli na akademickej pôde v rámci záverečných obhajob ateliérov hodnotené pozitívne, a
mali sa stať súčasťou fakultnej expozície na pravidelnej prehliadke nábytkovej tvorby slovenských dizajnérov a škôl v rámci veľtrhuFórumdizajnu
v termíne 10.–15.marca 2020 na nitrianskom výstavisku Agrokomplex. Kvôli pandémii Covid 19 sa takbohužiaľ, nestalo a festival sa v roku2020
neuskutočnil.
Počas realizácie tímprojektu Follow the Root narazil na viaceré pragmatické, prevažne časové a priestorové komplikácie. Problémy, ktoré
realizáciu projektu komplikovali, súviseli pochopiteľne s v tomčase fungujúcim systémomateliérovej výuky, ktorá nepočítala s kombinovaným
modelom fungovania, s akýmsme sa počas projektu rozhodli experimentovať. Semestrálny rozvrh umožňoval len ateliérové konzultácie, čo
sťažilo organizáciu praktických workshopov na úkorúčasti študentov na inýchpredmetoch. V prípade zavedenia vyššie opisovanej, kombinovanej
konzultačno-výrobnej výuky, ktorá sa v prípade tohto typuprojektov pozitívne osvedčila, by tento aspekt musel byť zohľadnený a vyžadoval by
zmeny v harmonograme výuky aktuálneho študijného programu.
Viac než zaujímavá bola záverečná reflexia hosťujúceho lektora Zaca Banika. Pobyt na Slovensku bol pre neho po všetkých stránkach novou
skúsenosťou, prekvapivo však vyznievajú najmä jeho slová namargo potreby zviditeľnenia lokálnej materiálnej kultúry prostredníctvom
súčasného dizajnu, ktorá je podľa neho potrebná nielen navonok, ale rovnako (aknie ešte viac) intenzívne aj na našomdomácomtrhu: „Predtým,
ako somsemprišiel, somchcel svetuukázať, aké sú slovenské remeslá unikátne. Dnesmámchuť presviedčať o tomSlovákov.”
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IMG015 FigmaSnímka obrazovky z programuFigma, ilustrujúca online spoluprácu na výslednej fukcionalite a vzhľade databázy 2019©FADSTU
IMG016Databázový záznamPríklad databázového záznamubackende systémuDupal 2019©FADSTU
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2.1.2 Projekt IDENTITA·SK
2016—2021
To, čo nás viaže kminulosti, je zárukou budúcnosti - minulosť dodáva prítomnosti jej životaschopnosť (Maffesoli, 2006). Podľa slov francúzskeho
sociológaMichelaMaffesoliho,[1»]domnievajúc sa, že prinášame niečo nové, v skutočnosti lenpodvedome vynášame na povrch veciminulé.
„Korene“ a „ zvyky“ súv dobe, keď náš každodenný život čelí záplave technológií, podľa neho zdrojomenergie a zárukouďalšieho kolektívneho a
individuálneho trvania. Podobne aj[«1]Vicente Guallart, propagátor lokálnej sebestačnosti miest tvrdí, že každý objekt na tejto planétemá svoju
materiálnu históriu a tvarovú genealógiu. Guallart vníma nadväzovanie na regionálne tradície a identitu ako nástroj udržateľného rozvoja
komunít. Podľa jeho slov „najlepším spôsobom, ako zachovať dedičstvo, je rozšíriť ho“ (Guallart, 2010). Tradičné vnímanie definuje národnú
identitu ako fenomén, ktorý zahŕňa územie národa, spoločný jazyk, zvyklosti, kultúru. Existuje[6»]množstvo prístupov ku skúmaniu identity. Na
čomsa však väčšina z nich zhoduje, je fakt, že identita sa vyvíja v konkrétnom kultúrnom a socio-historickom kontexte a nie je niečímnemenným,
ahistorickým:mení svoje formy a dosahna spoločnosť v čase.
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[«6]Slovensko nie je výnimkou. Je rôznorodé, lokálna identita je diverzifikovaná a dynamicky sa vyvíja. Výskumný projekt IDENTITA·SKvidí
potenciál v praktickej analýze a sprístupnení prvkov materiálnej a stavebnej kultúry v doteraz nerealizovanom, regionálnom kontexte. Zámer
vyskladať mozaikunuáns lokálnej identity regiónov a vytvoriť tak komplexný pohľad na súčasný stav slovenskej materiálnej a stavebnej kultúry,
zohľadňujúci vplyv národnostnýchmenšín a regionálnych špecifík, vznikol na Fakulte architektúry a dizajnu v roku2016 ako iniciatíva profesorky
Veroniky Kotradyovej, v tomčase pôsobiacej na pozícii docentky naÚstave interiéru a výstavníctva. Projekt bol pod označením „IDENTITA·SK-
spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied” podporený slovenskou Agentúrouna podporu výskumua vývoja (kód projektu
APVV-16-0567).Už samotný názov projektu prezrádzal jeho interdisciplinárny charakter a zámerprepojiť prostredníctvom témy lokálnej
materiálnej identity viaceré odbory. Dôležitými garantmi odbornosti projektu sa stali (okremviacerých ústavov Fakulty architektúry dizajnu) dvaja
externí odborníci z Ústavu etnológie SAV - Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., etnologička pôsobiaca na Katedre etnológie a folkloristiky
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a PhDr. Juraj Podoba, CSc., etnograf pôsobiaci naÚstave sociálnej antropológie na Fakulte sociálnych a
ekonomických vied UK.Charakter projektu si vyžadoval zvoliť prierezový interdisciplinárny prístup kmetodológii, siahajúci cez etnografiu,
sociológiu, kultúrnu a sociálnu antropológiu, kulturológiu, kultúrnu a ekologickú geografiu, architektúru a dizajn, zároveň prinášajúc presahdo
technických vied (informačné technológie, výrobné procesy, vlastnosti materiálov…).
Kultúrna identita je neoddeliteľnou súčasťou každej spoločnosti a zásadne vplýva na charaktermateriálnej kultúry danej spoločnosti. Táto „DNA“
spoločnosti nepriamo podmieňuje tvaroslovie a sémantiku remeselných výrobkov, tvaruje architektúru a stáva sa základomdizajnérskeho jazyka
danej krajiny či regiónu. Pre viacero krajín sa rozoznateľný charakter lokálnych produktov v kontexte nárastu významukreatívneho priemyslu stal
vývozným artiklom a konkurenčnou výhodou (škandinávsky produktový a nábytkový dizajn, holandský grafický dizajn a typografia či nemecký
automobilový dizajn). Identita stredoeurópskej materiálnej a stavebnej kultúry je z pochopiteľných dôvodov komplexná a rozporuplná. 20.
storočie bolo pre náš geografický regiónobdobím striedajúcich sa politických režimov a opakovane prepisovalo hranicemiestnych štátov. Tento
fakt ovplyvňuje lokálnu identitu dodnes.
Ako príklad jedného z projektov, ktorémali ambíciumapovať spoločnú „dizajnérsku” identitu stredoeurópskeho regiónu, môžeme uviesť
kolektívnu výstavu CommonRoots:DesignMapof Central Europe, iniciovanú dizajnérskymmúzeomv Izraelskommeste Holonneďaleko Tel
Avivu.Ústrednou témouprojektu, založeného na hypotéze, že tvorbu autorov v CEEregióne nemožno kategorizovať na základe národných
špecifík, bolomapovanie individuálnych tvorcov s cieľomodhaliť prepojenia na základe socio-historických spoločných
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skúseností a kultúrnej príslušnosti regiónuako celku (Jacobson, 2012). Projekt poukázal na pozoruhodné spoločné inšpirácie, paralelný vývoj a
hľadanie odpovedí na rovnaké otázky.
Cieľomprojektu skrátene označovaného pôvodnýmnázvom1„IDENTITA·SK” bolo vytvoriť zdieľanú platformu, ktorá na základe
interdisciplinárneho výskumuposkytne slovenským tvorcom, výrobcom apodnikateľom relevantné informácie, príklady komerčne úspešných
projektov a praktické nástroje na aplikovanie prvkov regionálnej „materiálnej“ identity do produktov a služieb. Základnou hypotézou, z ktorej
tento výskumný projekt vychádzal, bolo vnímanie regionálnej materiálnej a stavebnej kultúry ako unikátneho odlišujúceho prvku s potenciálom
zlepšenia konkurencieschopnosti lokálneho podnikania. Prostredníctvom analýzy aktuálneho stavu lokálnej produkcie a jej predchádzajúceho
vývoja na Slovensku bolo cieľomprojektu identifikovanie príkladov dobrej praxe a poukázanie namožnosti efektívneho využitia teoretických
poznatkov v podnikateľskej a výrobnej praxi, poskytnúť stratégie pre rozvoj podnikania, ekoturizmu a zlepšenia zamestnanosti v regiónoch.
Štyri roky trvajúci projekt (ktorý, veríme, že sa stane základompre pokračujúci výskum) obsahoval päť výskumných fáz:1. literárna rešerš a
terénny výskum, 2.návrh, realizácia a vybudovanie základného obsahuonline databázy, 3. testovanie databázy a reakcií na prvky s lokálnou
identitou, 4. aplikovanie databázy v tvorbe a 5. diseminácia výsledkov. Výstupy projektu zahŕňali viaceré publikačné výstupy, návrhy výrobkov, ale
napríklad aj návrh a realizáciu vzorového priestoru (výstavného pavilónu), prostredníctvom ktorého bude aj po skončení projektumožné
prezentovať zjavné princípy a prvky regionálnej identity ako aj celkové výsledky výskumu formou zrozumiteľnou širokej verejnosti.
Interaktívna databáza materiálnej kultúry slovenských regiónov vznikla na základe realizovaného terénneho výskumua rešerše dostupných
elektronických a knižných zdrojov. V súčasnosti funguje na Slovensku viacero verejne dostupných zdrojov, ktoré umožňujúprístup k
zdigitalizovaným zdrojommúzeí, väčšina z nich všakpredpokladá, že užívateľ hľadá konkrétny objekt či tvorbu konkrétneho autora, alebo sa
zaujíma o špecifickú techniku. Štátny portál Slovakiana2, spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, obsahuje
fotografie či iné digitálne záznamy tzv. „kultúrnych objektov” z archívov múzeí (MúzeumSNP, Slovenské národnémúzeum), osvetových centier,
knižníc atď. Podobne ďalší populárny portálWebumenia3 je online katalógomvýtvarných diel zo zbierok slovenských galérií evidovaných v
Centrálnej evidencii diel výtvarného umenia.Obidva spomenuté, ako aj ostatné internetové nástroje podobného charakteru (Fond tradičnej
ľudovej kultúry SĽUK-u, online Encyklopédia ÚĽUV-u, archív zdigitalizovaných záznamov Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV)majú
viaceré spoločné črty:1. v prevažnej miere dokumentujúminulosť prostredníctvommuzeálnych artefaktov, 2. profilujú sa primárne ako
informačné zdroje pre odborné publiku a 3. regionálny aspekt - ak je vôbec zastúpený ako funkcia pri vyhľadávaní - je väčšinou jednou z vedľajších
funkcií.
Hlavnýmprínosomdatabázy, ktorá vznikla v rámci projektu IDENTITA.SKmala od začiatku projektu byť práve zdôrazňovaná regionalita, špecifický
spôsobkategorizácie a filtrovania jednotlivých záznamov, reagujúcich a odlišnúmotiváciu návštevníka takéhoto webu. Vzniknutá informačná
platforma, ktorá je verejne sprístupnená od roku2020, má ambíciu stať sa nielen zdrojom informácií, ale zároveň poskytnúť novúmetodiku,
stratégie a praktické nástroje na aplikovanie získaných poznatkov v tvorbe a produkcii pre podnikateľov zo všetkých regiónov Slovenska, a prispieť
tak k zabezpečeniu kontinuity tradičných prvkov slovenského ľudového remesla a umenia. Databáza bola od začiatku navrhovaná ako
zrozumiteľný priesečník dizajnu a etnografie lokálnych kultúr v rámci geografických hraníc Slovenska. Realizácia virtuálnej platformy umožnila
presnejšie zadefinovanie terminológie prebiehajúceho výskumumedzi jednotlivými členmi tímua partnermi projektu a pomohla stanoviť
efektívnu štruktúru na dokumentovanie jednotlivých skúmaných prvkov lokálnej
1  - Internetová doména „projektidentita.sk”, pod ktorou je projekt v čase vzniku tejto práce prístupnýmbola zaregistrovaná až v neskorších
fázach projektu. URL:https://www.projektidentita.sk/
2  - URL:https://www.slovakiana.sk/
3  - URL:https://www.webumenia.sk/
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IMG017
Analýza procesu realizácie databázy pre projekt IDENTITA SK
Retrospektívna analýza priebehu projektu IDENTITA · SKs použitím šablóny rozprestreného spektra dizajnu
2021©Michala Lipková
t
materiálnej identity. Ako každý digitálny produkt, aj opisovaná databáza sa v budúcnosti určite bude naďalej meniť a vyvíjať. Jej prvá verzia,
spustená v roku2020 nie je zďaleka dokonalá, ale stala sa prvýmkrokomksprístupňovaniu etnograficky relevantných regionálnych inšpiratívnych
zdrojov širokej verejnosti.
Prioritou prvej verzie tohto digitálneho nástroja je popísať a „ilustrovať“ regionálnu identitu v materiálnej kultúre na súčasnomúzemí Slovenska,
najmä jej chápanie odborníkmi, aktivistami a ľuďmi v regiónoch.Materiálna kultúra je síce tak ako vminulosti aj teraz zrkadlom geomorfologickej
a sociálnej rôznorodosti regiónov, je všakpoznačenámodernizáciou a globalizáciou, jednoduchšou dostupnosťou informácií, produktov a služieb.
Najmä z terénneho výskumuvyplynulo, že tam, kde ostala tradícia živá, badať aj jej transformáciu. Chceme takpriblížiť jej pôvodnú
zakonzervovanú podobu vmúzeách, ale aj tú v reálnom funkčnomprostredí – transformovanú súčasnými potrebami.
Obsahová náplňdatabázy je koncipovaná na základe poznatkov z terénneho výskumu, rešerší v literatúre a v existujúcich databázach. Súčasťou
databázy súpresné geografické umiestnenia jednotlivých bodov záujmu, ktoré samôžu stať inšpiráciu pri tvorbe regionálnych stavieb, výrobkov a
služieb, výrobkov a služieb, tak aby sa podporila výnimočná rozmanitosť jednotlivých regiónoch a lokalít na Slovensku. Dôraz na lokalizáciu
každého bodu záujmu vychádza z jedného z dlhodobých cieľov projektu, ktorým je prispieť k rozvoju udržateľných foriem regionálneho turizmu.
Databáza je členená podľa regiónov a osobitých lokalít, smožnosťou filtrovania informácií aj mimonichpre ľahšie vyhľadávanie.
Z obsahového hľadiska sa opakovanýmpredmetomdiskusií výskumného tímu stala kategorizácia oblastí záujmu.Pri vývojových prácach sa ustálili
oblasti záujmuna päť základných tém:1.Architektúra a staviteľstvo, 2.Remeslo, zamestnanie a dizajn, 3. Kultúra, 4. Príroda a tradičné
poľnohospodárstvo a 5. Stravovanie a tradičná kuchyňa. V procese napĺňania databázy sa vytýčené obsahové skupiny osvedčili. Jednotlivé
záznamymôžubyť súčasťou viacerých z uvedených okruhov.
Po zadefinovaní základných oblastí výskumubolo pre databázu kľúčové zadefinovanie atribútov jednotlivých záznamov a ichnásledného
filtrovania. Bolo stanovených päť nehierarchických atribútov: 1. Lokalita, 2.Oblasť záujmu, 3.Bod záujmu, 4.Remeslo a 5.Materiál. Počet
atribútov bol v prípade položiek „Lokalita” a „Oblasť záujmu” fixne stanovený – databáza v čase spustenia pracovala s 18 regiónmi a 5 oblasťami
záujmu. Technicky jemožné ichpočet rozšíriť, z dôvodu prehľadnosti filtrovania je ichpridávanie v tomtomomente obmedzené. Atribúty „Bod
záujmu”, „Remeslo” a „Materiál” súneobmedzené amôžu s novými záznamami pribúdať.
59
Podstránka s hlavnýmvyhľadávacímnástrojom je rozdelená na tri základné funkčné bloky – interaktívny filter, pomocouktorého si užívateľmôže
zvoliť uvedené atribúty zobrazených výsledkov, obsahovú časť, v ktorej sa zobrazujú výsledky a popis regiónov a interaktívnumapu.Kukaždému
geograficky špecifickému záznamu je priradený vizuálne označený bod namape.Na základe filtra sa zároveň v reálnomčase aktualizujú výsledky v
obsahovej časti aj na grafiky vykreslenej mape.Po kliknutí na vybraný zobrazený výsledok filtrovania je užívateľ presmerovaný na konkrétny
záznamv databáze.
Databáza rozlišuje dva základné typy záznamov: a) záznamy regionálne (geograficky špecifické, viazané na konkrétne miesto či región) a b)
záznamy všeobecné (môžu sa objavovať vo viacerých regiónoch naraz). Každý záznammôžemať nasledovné obsahové prvky, pričomnie všetky
musia vždy byť vyplnené – v závislosti od typu záznamu:galériu fotografií s popisom, krátky popis, detailný popis, video, zvukový záznam,
literatúra, štúdie, súvisiace internetové odkazy, súvisiaca adresa a kontaktné údaje, zobrazenie geografickej lokality a jednotlivé priradené
atribúty. Výskumný tím je s odstupomčasu v budúcnosti otvorený ichprehodnoteniu, či prípadnej úprave názvoslovia po zapracovaní spätnej
väzby bežných návštevníkov portálu a odbornej verejnosti. Technické riešenie online platformy umožňuje flexibilné premenovanie jednotlivých
položiek bez akýchkoľvek ťažkostí či negatívnych efektov.
Cieľovou skupinou tejto digitálnej platformy súnielen dizajnéri a architekti, ale aj podnikatelia či koncoví zákazníci, ktorí hľadajú výrobcov
neštandardných produktov. Rovnako súpotenciálnymi užívateľmi aj úrady práce, odborné školy či inštitúcie inýmspôsobompracujúce s živými
formami kultúrneho dedičstva. Platforma zároveň slúži členom regionálnych komunít ako začiatočný bod a inšpirácia v spoločnom tvorení
kultúrneho obrazu. Z dôvodu tohto širokého záberu užívateľov sa prioritami pri navrhovaní informačnej architektúry databázy stali tri základné
kritériá: 1. užívateľsky priateľské rozhranie a zrozumiteľnosť, 2. vizuálna atraktivita a dôraz na prácu s fotografiami a 3. responzívny dizajn - dobrá
prístupnosť namobilných zariadeniach. Tieto kritériá následne ovplyvnili dizajn informačnej architektúry databázy, štruktúru jednotlivých
podstránok ako aj samotnú terminológiu použitú na označenie jednotlivých obsahových prvkov.
Jednou zo základných podmienok vývoj sa stala univerzálna prístupnosť namobilných zariadeniach, jednoduchá údržba a krátke užívateľské cesty
khľadanýmvýrazom. Z technického hľadiska je databáza postavená na redakčnom systémeDrupal. Drupal ako open source platforma na tvorbu
dynamických internetových stránok ponúka širokú škálu funkcií a služieb zahrňujúcich správuužívateľa, workflow, diskusie, agregácie správ a
metadáta funkcionality pomocou riadených slovníkov a publikovanie XMLpre zdieľanie obsahu. Vďaka širokej škále funkcií amožností
konfigurácie saDrupal stal vyhovujúcou voľboupre stránky s rozsiahlou komunitou. Po zvážení viacerých alternatív bol v rámci databázy
integrovaný mapový portálMapy.cz, vyvíjaný českou spoločnosťou Seznam.Mapy.cz sú internetová amobilná aplikácia, medzi ktorej funkcie patrí
plánovanie trás autom, verejnou dopravou a pod. Vybraná platforma spolupracuje s operačnými systémami Android, iOS aWindows Phone,
pričom jemožné používať ich aj v offline režime.
Vývoj databázy začal návrhomaodsúhlasením obsahovej štruktúry na základe obsahu vytvoreného v rámci prebiehajúceho terénneho výskumu.
Výber a definovanie jednotlivých obsahových prvkov záznamov bolo pre akékoľvek ďalšie kroky kľúčové.Nasledoval návrh informačnej štruktúry
databázy, realizovaný vybranou firmou.Následný návrhužívateľských ciest (user flow) a odsúhlasenie finálneho zadania pre technickú realizáciu
databázy umožnilo vytvorenie funkčného prototypu prvkov užívateľského rozhrania všetkých podstránok databázy pomocounástroja Figma (UX
design). Po odsúhlasení návrhu rozloženia jednotlivých prvkov vo Figme vznikla funkčná platforma pre vytváranie záznamov (Drupal, JawaScript),
ktorú následne členovia tímu začali aktívne používať na pridávanie jednotlivých záznamov. Paralelne vznikal dizajnérsky návrhužívateľského
rozhrania jednotlivých podstránok (UIdesign). Pre všetky podstránky z tohto dôvodu vznikli aj funkčné prototypy v programe Figma, ktoré
zohľadňujú zobrazenie jednotlivých podstránok namobilných zariadeniach. Vzniknuté princípy boli automaticky aplikované na vizuálny dizajn.
Záverečná fáza bola venovaná implementácii vizuálneho rozhrania a finálnej technickej realizácii databázy vrátane integrácie máp (Drupal, HTML,
CSS).
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IMG018Mapovanie regiónov Prvá fuknčná verzia databázy projektu IDENTITA · SK2019©FADSTU
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Databáza jemomentálne dostupná na internetovej doméne projektidentita.sk. V budúcnosti je plánované jej ďalšie rozvíjanie, dopĺňanie obsahu
a na základe testovania použiteľnosti je pravdepodobný aj potenciálny redizajn rozhrania databázy či úprava častí jej funkcionality. Súčasťou
obsahudatabázy sa formou záznamov stali aj viaceré návrhy realizátorov projektu - pedagógov Fakulty architektúry a dizajnu, ako aj ateliérové
práce študentov a záverečné práce absolventov školy.
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2.2 Prototypovanie zmeny
„Život možno pochopiť iba spätne, ale žiť homusímedopredu.”
SørenKierkegaard
2.2.1Projekt Benjaminbutton
2014—2017
Myšlienka obchodnej stratégie, ktorej základom je dizajn, nie je nová.Hartmut Esslinger, zakladateľ dnes celosvetovo uznávaného a aktívneho
dizajnérskeho štúdia a poradenskej spoločnosti Frog, v úvode svojej slávnej monografie konštatuje, že práve tátomyšlienka ho viedla k založeniu
jeho poradenskej spoločnosti v roku1969.Podľa Esslinger dizajn umožňuje spoločnostiam prinášať projekty, ktoré zlepšujú ľudské interakcie a
skúsenosti. Dovoľuje firmámspojiť sa so spotrebiteľmi prostredníctvom ichproduktov na emočnej úrovni. Esslinger, známy najmä vďaka vývoju
dizajnérskeho jazyka „snow white” pre Apple v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, nazýva dizajn „prostriedkom, pomocouktoréhomôžu
spoločnosti strategicky implementovať kreativitu do svojich obchodných zámeroch“ (Esslinger, 2009).
Pojem„strategický dizajn“, s ktorým sa v dnešnombiznise stretávame stále častejšie, označuje profesionálnu oblasť, v ktorej dizajnéri používajú
princípy svojej tvorby, dizajnérske nástroje ametódy na ovplyvnenie strategického rozhodovania v celej organizácii (Calabretta, 2016).Dizajn už
nemožno chápať iba ako izolovanú disciplínu sústreďujúcu sa na fyzický výsledok dizajnérskej činnosti, konečný produkt. Estetický prínos dizajnu,
či už v oblasti priemyselného dizajnu alebo vizuálnej komunikácie, je nepochybne stále potrebný. Zároveň všaknezanedbateľným spôsobom
rastie významnehmotných foriemdizajnu (dizajn zážitku, dizajn služieb) a transfer pracovných postupov dizajnu do inýchdisciplín je stále častejší.
Jednou z prvých spoločností, ktorá začala predstavovať prelomové, holisticky navrhnuté produkty v oblasti spotrebnej elektroniky, bol práve už
spomínaný klient Hartmuta Esslingera - americká firma Apple.Dizajnérska stratégia vytvorenia synergie softvéru a hardvéru, navrhnutá so
zameranímna „plynulý” užívateľský zážitok, sa ukázala ako úspešná, a postupne sa stala štandardom v tomčase začínajúceho digitálneho
priemyslu. Aby smebližšie vysvetlili univerzálnu hodnotu tohto prístupu, mohli by sme tento dizajnérsky prístup opísať ako „disciplinovaný prístup
khľadaniu, identifikácii a zachytávaniu hodnoty“ (VanderPijl, 2016).Namiesto pozývania projektanta do projektu na samomkonci, aby „urobil
projekt pekným“, ako to bývalo bežné v lineárnom cykle vývoja produktov, tento prístup umožňuje získať oveľa väčšiu hodnotu: cyklický a
iteratívny prístup knavrhovaniu poskytuje príležitosť na vytvorenie produktov, ktoré dostanú zákazníka do centra záujmua integrujú návrhové
metódy, nástroje a procesy s inými disciplínami.
Koncept inteligentnej nositeľnej kamery Benjaminbutton bol pokusomo integrovanie dizajnu ako strategického prvku v podnikaní v oblasti
spotrebnej elektroniky od samotného začiatku. Projekt inicioval slovenský podnikateľ, ekonómabývalý novinárDominikOrfánus. Značka a názov
projektu boli inšpirované poviedkou amerického spisovateľa Francisa Scotta
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IMG019 Testovanie Niektoré z pracovnýchmakiet, modelov a funkčných prototypov z procesu vývoja a užívateľského testovania 2017©Michala
Lipková
IMG020 Vizualizácia Finálne dizajnérske riešenie nositeľnej kamery 2017©Michala Lipková
IMG021Funkčný prototyp Funkčné PCBa prototyp realizovaný technológiou polymérovej 3Dtlače 2017©Michala Lipková
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Fitzgeralda. „Kuriózny prípad Benjamina Buttona“ je neobvyklý príbeh, v ktorom sa hlavná postava narodí s fyzickým vzhľadom
osemdesiatročného muža a jej život je procesom reverzného starnutia. Kamera bola zámerne nazvaná „Benjaminbutton” smalýmpísmenom„b”
v slove button (v slovenčine „gombík”), s víziou uviesť na trhnovú kategóriu nositeľnej elektroniky, ktorá v tomčase na trhuneexistovala.
Myšlienka opačného starnutia z poviedky sa stalametaforou kľúčových hodnôt projektu - návratu do detstva a autenticity digitálnych spomienok.
Projekt Benjaminbuttonmalambíciu nebyť len fyzickýmproduktom, ale vytvoriť komplexný digitálny ekosystém rodinných spomienok. Riešenie
pozostávalo z dvoch samostatných častí: hardvéru (inteligentná nositeľná kamera) a softvéru (mobilná aplikácia, ktorá mala zabezpečiť
inteligentnú úpravu videa). Produkt mal riešiť dva často sa vyskytujúce problémy: 1. odstrániť smartphone z interakcie rodiča a dieťa, a umožniť
týmpoužívateľovi nosiť kameruna oblečení, a 2. vyhnúť sa problémoms následnýmmanuálnym spracovaním videa. Automatickou úpravou videa
a navrhnutím najlepšíchmomentov malprodukt vytvoriť, podobne ako produkty Apple, plynulý zážitok z prežívania rodinných okamihov.
To, čo začalo ako samostatný projekt, sa neskôr stalo oficiálnou právnickou osobou. Slovenská spoločnosť s ručenímobmedzeným získala
strategického partnera v podobe Nemeckého technologického podnikateľského centra v Berlíne (GTEC Berlin) a neskôr aj finančnú podporu
zahraničného investora. Počas kampane na crowdfundingovej platforme Kickstarter (jún - júl 2017) bol projekt podporený 148 podporovateľmi a
získal 208% z cieľa kampane (Kickstarter, 2017). Projekt bol ocenený v startupovej súťaži Startup Awards SKv roku2015 a získal značnúpozornosť
medzinárodnýchmédií.
Pokiaľ ide o komplexné inovatívne projekty, najmä v oblasti vývoja podobných digitálnych produktov, v súčasnosti vyvstávajú viaceré otázky. Akú
roluby malhrať dizajnér? Akomôžeme efekt dobrého dizajnu vyhodnotiť? Úloha aj vplyv dizajnu sa za posledných dvadsať rokov drasticky
zmenili, neustále sa vyvíjajú a ani na jednu z uvedených otázok nemožno odpovedať univerzálne.
Rok2007 a uvedenie prvého telefónu iPhone na trhmnohí označujú za bod obratu. Smartfón sa nielen stal symbolomnašej doby, ale aj
podmienil vznik celého odvetvia digitálnej ekonomiky, trhproduktov a služieb, ktoré predtýmneexistovali a bez ktorých simálokto z nás dnes vie
predstaviť plnenie svojich každodenných úloh (Greenfield, 2017).Digitálna paradigma so seboupriniesla nové polohy dizajnérskej profesie, nové
metódy práce a nevyhnutne aj potrebu nových dizajnérskych zručností. JohnMaeda vo svojej reflexii trendov v oblasti dizajnu a technológií
navrhuje metaforu úspešnej integrácie dizajnu do organizácie a popisuje juako „keď dizajn získa cenu za najlepšieho herca či herečky v hlavnej
úlohe“. Rozlišuje medzi „klasickýmdizajnom“, etablovaným „dizajnérskymmyslením“ amedzi novýmdruhom tzv. „výpočtového dizajnu“, ktorý
považuje v prípade pôsobenia v segmente digitálnej ekonomiky za nevyhnutný. „Computational Designer“ je podľaMaeduniekto, kto rozumie
podstate vývoja informačných technológií, dokáže o nichna základe týchto poznatkov kriticky uvažovať. Ovláda všetky tri druhy spomenutého
dizajnu, aktívne sa snaží porozumieť umelej inteligencii, ako aj všetkému „novému“ (Maeda, 2019).
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Projekt Benjaminbutton slúži ako zaujímavý príklad zo slovenského prostredia, najmä kvôli dôslednémupokusu strategicky aplikovať dizajn vo
všetkých častiach vývoja produktu vmierke, ktorá nebola v čase realizácie projektu vmiestnych podnikoch tejto veľkosti bežná.Dizajnérske
rozhodnutia boli úspešne zahrnuté v troch kľúčových oblastiach: 1. zacielenie a umiestnenie produktu na trhu, 2. integrovaný vývoj digitálnej a
fyzickej časti produktu, berúci do úvahy užívateľský zážitok a 3. vytvorenie dôvery kneexistujúcemu produktu v predvýrobnej fáze
prostredníctvom nástrojov vizuálnej komunikácie.
Jedným z kľúčových aspektov projektu bolo umiestnenie produktu na trhu voči konkurenčným produktom. Počas kampane a nawebových
stránkach spoločnosti tento projekt propagoval produkt ako „prvú inteligentnú kamerupre rodiny s deťmi“. V čase raného vývoja tejto myšlienky
neexistoval na existujúcom trhu žiadny produkt, ktorý by ponúkol rovnocenné funkcie v oblasti elektroniky vhodnej pre deti.
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prototypovanie a testovanie marketing a komunikácia software firmware
dizajn interakcie
užívateľský výskum
poduktový dizajn
dizajn digitálneho produktu
dizajn fyzického produktu
IMG022
Analýza projektu Benjaminbutton
Retrospektívna analýza priebehu projektu Benjaminbutton s použitím šablóny rozprestreného spektra dizajnu
2021©Michala Lipková
t
Zámeromprojektu bolo vytvoriť alternatívu kproduktom, ktoré v tomčase ponúkali nahrávanie videa bez použitia rúk (akčné videokamery a
kamery na zaznamenávanie každodenného života, v angličtine tzv. „lifelogging”) alebo boli zamerané na rodičov najmenšíchdetí (pestúnky a
rodinné kamery). Dizajnérska príležitosť vznikala zo skutočnosti, že akčné videokamery a kamery na zaznamenávanie života neboli vhodné pre
daný prípad použitia - boli určené výlučne pre dospelých a chýbali imužívateľsky priateľské softvérové riešenia, ktoré by umožňovali automatickú
úpravu videa alebo okamžité zdieľanie s rodinou, ktoré by zohľadňovalo rodinné súkromie. Väčšine bežných fotoaparátov (Canon, Samsung), aj v
prípade, že boli určené pre deti (Kidizoom), chýbala automatizácia a užívateľsky prívetivý zážitok, o ktorý sa vznikajúca značka Benjaminbutton
usilovala. Dôvodomzaradenia detskýchmonitorov do prieskumu konkurencie bola skutočnosť, že sa táto funkcia dlho považovala za doplnok k
hlavnej funkcii nositeľnej kamery.
Na základe trhového prieskumu tím identifikoval súborhodnôt a vlastností, ktoré boli pri jednotlivých konkurenčných produktoch považované za
najdôležitejšie, alebo ktoré zákazníci pri produktoch naopaknenachádzali. Tieto vlastnosti sa premietli nielen do dizajnu fyzického zariadenia a
mobilnej aplikácie, ale aj do komunikačnej stratégie projektu a do budovania značky Benjaminbutton.
Vývoj značky je dobrýmpríkladom tohto prístupu: pôvodný pracovný názov projektu bol zhodný so zaregistrovanou doménou „MamaWatch.me“,
reagujúc na pôvodný zámer integrovania funkcie baby monitora. Vďaka tomu, že analýza pomohla identifikovať vyššie opísanúmedzeruna trhu,
tímprojektu sa rozhodol pokračovať podmenom„Benjaminbutton“ a dať hlavný dôraz práve na oblasť zaznamenávania a triedenia rodinných
spomienok. Filozofia značky, ktorú reprezentoval samotný názov ako referencia na literárny príbeh „opačného starnutia”, bola následne
integrovaná pri všetkých nasledujúcich rozhodnutiach o dizajne.
Počas realizácie projektu vzniklo množstvo vývojovýchmakiet, modelov a funkčných (aj menej funkčných) prototypov. Tímopakovane používal
metódy rýchleho prototypovania, aby testoval alternatívne riešenia amenil dizajn v prospech používateľa. Pretože cieľovým riešením bola
komplexná kombinácia hardvéru a softvéru, dizajn slúžil ako efektívny komunikačný a testovací nástroj medzi týmito dvomadoménami. Vývoj
produktu by nebolmožný bez integrovaného prístupu kvývoju v multidisciplinárnom tíme ako ani bez použitia princípov spolutvorby s
potenciálnymi zákazníkmi.
Opakovane sme spomínali dva výstupy produktového vývoja:hardvér (nositeľná inteligentná kamera vyvinutá do fázy funkčného prototypu s
funkčnou verziou firmvéru na označovanie zaujímavýchmomentov) a softvér (mobilná aplikácia vyvinutá do štádiaminimálnej
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životaschopnosti, v angličtine označované ako „minimumviable product” aleboMVP).Dôraz na tieto dve zložky by mohol evokovať myšlienku, že
fyzický produkt a aplikácia boli v strede pozornosti. Hlavným zámeromprojektu všakbolo niečo iné - vytvoriť a predať bezproblémovú zákaznícku
skúsenosť so zachytávaním, zdieľaníma prežívaním rodinných spomienok.
Aby tímdokázal vyformovať užívateľský zážitok pri použití hardvéru a digitálneho produktu, iteratívne testoval priebežné verzie oboch častí
produktu s cieľovou skupinou. Účasť dizajnéra na praktických testoch je dôležitá kvôli získaniu autentického kontaktu s budúcimpoužívateľom a
hlbšie poznanie riešeného problému. Počas projektu boli použité rôznemetódy dizajnérskeho výskumuako napr. skupinové diskusie, hĺbkové
rozhovory, pozorovanie a v neposlednom rade testovanie v kontexte. Uvedený prístup umožnil uplatnenie metódy úplnej spolutvorby (z
anglického “complete co-creation”), ktorú definujeme ako transparentný proces vytvárania hodnoty pri kontinuálnej produktívnej spolupráci a s
podporou všetkých zainteresovaných strán (v našomprípade oblasť marketingu, predaja, technického vývoja a dizajnu), pri ktorom zohráva
ústrednú úlohukoncový užívateľ (Jansen – Pieters, 2017).
Dizajn je najčastejšie spájaný s estetickými a vizuálnymi kvalitami, ktoré jeho autori do riešení zámerne vnášajú. Emočné efekty a “nehmotné
kvality”, ktoré dizajnérska tvorba prináša najmä do digitálnych produktov, boli dlho prehliadané. Najmä v kontexte rýchleho vývoja umelej
inteligencie v kombinácii s narastajúcou digitálnou stopou jednotlivcov vo forme osobných dát sa otázky bezpečnosti, dôvery a porozumenia
stávajú dôležitou súčasťou dizajnérskej práce. Počas kvalitatívneho výskumu, realizovaného v rámci projektu Benjaminbutton, respondenti
potvrdili, že dizajnérsky koncept a komunikácia značky, spolu s konzistentnosťou riešenia fyzického produktu a softvéru vysoko prispievajú k ich
pozitívnemu hodnoteniu technologických produktov.
Jedným znajnáročnejších a opakovane sa vyskytujúcich problémov počas testovania zákazníkombolo správne pochopenie všetkých funkcií a
výhod tohto komplexného produktu. Najmä z tohto dôvodu sa obsaha dizajn stránky crowdfungingovej kampane stal predmetomopakovaného
testovania a redizajnu. Kvantitatívny dotazník realizovaný po ukončení kampane na platforme Kickstarter potvrdil, že väčšina jej podporovateľov
pochopila kľúčové vlastnosti zariadenia a softvéru. 78,6% respondentov považovalo za kľúčovúpridanú hodnotu produktu voľné ruky pri
nahrávaní a 60,7%ocenilo čas ušetrený automatickými úpravami videa.
Riešením, ktoré sa spoločnosť Benjaminbutton rozhodla uviesť na trh, bolo komplexné inteligentné zariadenie, kombinujúce softvér a hardvér
spôsobom, ktorý si vyžadoval realizáciu vo veľkých sériách. Napriek úspešnej crowdfundingovej kampani, finančná náročnosť projektu priviedla
tímkrozhodnutiu všetky aktivity spojené s technickým vývojom zastaviť. Značka sa následne, pri zachovaní dizajnu ako kľúčového strategického
faktora procesu vývoja produktu, pokúsila nájsť uplatnenie v odlišnej oblasti s detským sortimentom (Zaťko, 2017)1.
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1  - Časti textu v podkapitole 2.2.1boli adaptované na základe autorkinho konferenčného príspevku, ktorý bol publikovaný v anglickom jazyku:
LIPKOVÁ,Michala. Strategic design as an integral part of early development of smart wearable devices. InDesire. Design andResearch inBusiness
- Proceedings of th international scientific conference :22November 2019, Bratislava, Slovakia. 1. vydanie. Bratislava :Vydavateľstvo Ekonóm,
2020, S. 70-76. ISBN978-80-225-4705-5.
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IMG023 Logotyp ateliéru TR1MTABGrafický dizajn:Peter Chmela Koncept:Michala Lipková 2020©Michala Lipková
IMG024 Oxalis Solar CouterProduktový dizajn:Matúš KnapVedenie projektu:Michala Lipková Spolupráca: amena display, s. r. o. 2021©FAD
STU
IMG025Manuál výrobných postupov pre sobi.eco Strategický dizajn:Ráchel Dudová Vedenie projektu:Michala Lipková Spolupráca: sobi, o. z.
2019©FADSTU
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2.2.2 Ateliér TR1MTAB
2016—[dodnes]
„Je veľmidôležité navrhovať veci, ktorémajúpozitívne posolstvo.”
Olafur Eliasson, TheDesignof Art, dokumentárny cyklus Abstract: The Art of Design, Netflix, 2019
Vertikálny ateliér pod vedenímMichaly Lipkovej je na Fakulte architektúry a dizajnu v STUv Bratislave aktívny od zimného semestra
akademického roku2016/2017.Ateliér sa zameriava na aplikovaný výskuma spoluprácu s praxou v oblasti nových ekonomickýchmodelov,
obehového hospodárstva a sociálnych inovácií. Zámeromateliéru je prostredníctvom kreatívnych spoluprác prepájať výskums praxou, s
dlhodobým cieľompodporenia pozitívneho dopaduna lokálne životné prostredie a komunity.
Názov „TR1MTAB” je inšpirovaný známoumetaforou Buckminstera Fullera. S anglickýmvýrazom „TrimTab” či „trimtab” sa stretneme v rôznych
technických kontextoch. Fuller tento termínpoužíval ako referenciu na lodnú vyrovnávaciu plôšku, malú súčiastku, ktorá dokáže ovplyvniť veľký
systém (Fuller, 1962). V súvislosti s týmto pojmomsa v literatúre často uvádza Fullerov citát z februárového čísla amerického pánskeho časopisu
Playboy z roku1972, v ktorom tento známy vynálezca dovtedy laickej verejnosti neznámu súčiastku prirovnáva k„miniatúrnemu kormidlu”, bez
ktorého by sa nepohla ani taká loď ako niekdajší britský zaoceánsky parníkQueenMary. Svoje celoživotné presvedčenie, že na proaktivite
každého z nás záleží, spečatil Fuller nápisom „Volajte ma trimtab” na náhrobnomkameni svojho hrobu v Cambridge, Massachusetts.
Značka TR1MTABFullerov pôvodný názov modifikuje pridaním čísla „1” namiesto písmena „i”. Typografické riešenie logotypu, vytvoreného na
základe konceptuMichaly Lipkovej grafickýmdizajnéromPetromChmelom, pracuje s identickým symbolompre písmeno T a číslo 1.
Transformácia písmena T na číslicu 1po rotácii o 180 stupňov je na jednej strane symbolom „prechodu” a toľko potrebných spoločenských zmien,
zároveň reprezentuje dve odlišné sféry, v ktorých štúdio pôsobí: vzdelávanie a dizajnérska prax. Štúdio, ktoré je hybridnýmpriestorommedzi
inštitucionálnym vzdelávaním a komerčnou praxou, sleduje pri každomprojekte napĺňanie dvoch veľmiodlišných cieľov zároveň – 1.prispieť k
osobnému rastu študenta a 2. vyvinúť použiteľné riešenie pre partnera projektu z komerčnej praxe či výskumu. Symbol „T / 1“ teda odráža túto
odlišnosť motivácií a pohľadov na tú istú vec znak jemožné prečítať z každej perspektívy s odlišným významom.
Písmeno „T” je nositeľomFullerovského “trimtab” efektu, je odkazomna reálne riešenia pre prax. Filozofia štúdia je založená na viere v dôležitosť
malých zmien. V každomprojekte je najdôležitejším krokom identifikácia správneho problému, ktorý je potrebné vyriešiť. Ak sme schopní na
základe analýzy situácie správne uchopiť problém, ku ktorého riešeniu dokáže prispieť dizajn produktu, dokážeme aj v krátkom čase
akademického semestra vyvinúť pre prax hodnotné riešenia. V duchuesencialistického prístupu štúdio uplatňuje zásadu, podľa ktorej jeden
projekt môže vyriešiť iba jedenproblém.
Číslo „1” symbolizuje potenciál jednotlivca, reprezentuje sféru vzdelávania. Jednotka je symbolomproaktivity, vodcovstva, kreatívneho
sebavedomia, ale aj zodpovednosti za konanie a zmeny súčasného stavu. Štúdio pracuje s konceptompersonalizácie štúdia, aktuálne vzdelávacie
ciele študentov sa stávajú prioritou pri výbere projektu. Číslo jedna jemetaforou ašpirácií na úspech, ale zároveň je aj odkazomna Fullerov
koncept planéty ako
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IMG026 Spektometer Lumini Produktový dizajn: Ján Forgáč Vedenie projektu:Michala Lipková Spolupráca:Myspectral Ltd. 2018©FADSTU
IMG027Dezinfekčný stojanModulo Produktový dizajn:Michala Lipková Vlasta Kubušová Ivana Palušová Jana Vlčková Spolupráca: Výskumná
skupina SlovakDiamondGroupFEISTU2021©FADSTU
IMG028 AcrobProduktový dizajn: Ľubomír fundárek Vedenie projektu:Michala Lipková Spolupráca: Richard Balogh2019©FADSTU
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„vesmírnej lode” - v rámci filozofie ateliéru jednotka reprezentuje snahubyť najlepší nie „na svete”, ale pre tento „jediný svet”.
Štúdio vyvíja činnosť v troch oblastiach dizajnérskej tvorby - produktový dizajn, strategický dizajn a dizajn zážitku. Všetky doteraz realizované
projekty sa sústredili (na rozdiel od projektov realizovaných v rámci pracoviska MX Lab) na spoluprácu s partnermi z najbližšieho okolia na
Slovensku, z oblasti súkromného podnikania a z neziskového sektora. Reálnosť projektov amožnosť ichpriameho dopaduna prax považujeme za
dôležitý vzdelávací moment a nenahraditeľnú skúsenosť pre študentov, ktorí na projektoch pracujú.Možnosť zažiť implementáciu vlastných
riešení v praxi už počas štúdia považujeme pre komplexné pochopenie potenciálu autorskej kreatívnej práce za zásadné.
Ako príklady realizovaných projektov môžeme uviesť projekt dezinfekčného stojanaMODULO, pracujúceho s inovatívnymi aplikáciami uhlíkových
nanomateriálov1, projekt cyklosčítača Oxalis Solar Counter (spolupráca s firmouAmenaDisplays, s.r.o.), návrhpre ondemand výrobu
spektrometra Lumini (spolupráca s firmouMySpectral, s.r.o.), vývoj výrobnej stratégie spracovania recyklovaného textilného materiálu pre firmu
sobi.eco, návrhmultisenzorických pomôcok pre deti s viacnásobnýmpostihnutím (spolupráca s neziskovou organizáciou Raná starostlivosť) alebo
projekt modulárnej open source konštrukcie výukového robota Acrob (spolupráca s občianskym združenímRobotika SK)2.
1  - Projekt Modulo, realizovaný v spolupráci so skupinou výskumníkov pod vedením Ing.Mariana Vojsa, PhD. z Fakulty elektrotechniky a
informatiky STU, je v čase vzniku tejto práce predmetomprihlášky dizajnu č.PD76-2021, bolmedzinárodnou porotou nominovaný naNárodnú
cenu za dizajn v kategórii Nové horizonty a v súťaži získal Špeciálne uznanie za opraviteľný dizajn. Funkcie modulárneho dezinfekčného stojana sú
škálovateľné (senzoricky riadená bezdotyková dezinfekcia rúk a vzduchu inovatívnymi technológiami, meranie teploty osôb, informačná funkcia) a
boli navrhnuté s dôrazomna dlhodobé využitie vďaka obmeniteľnosti funkcií a konštrukcii zameranej na znížený environmentálny dopad. Projekt
využíva diamantové nanotechnológie na elektrolýzu vody (produkcia voda s dezinfekčnými vlastnosťami bez nutnosti pridania chemikálií) a
fotokatalýzu vzduchu (čistenie vzduchu od vírusov, baktérií a prachových častíc). 2  - Časti textu v podkapitole 2.2.2 sú súčasťou autorkinej
publikácie Dizajnérsky kompas (Lipková, 2021, s. 27) a boli použité v opise ateliéru TR1MTABnawebe FADSTU.
71
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2.3 Scenáre budúcnosti
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„Jediným skutočným realistom je vizionár.”
Federico Fellini
2.3.1Projekty Fit 2
2007—[dodnes]
V predchádzajúcich častiach tejto práce smenaznačili polarizované názory na akcelerujúci pokrok informačných technológií. StevenHawking sa
vyjadril, že v blízkej budúcnosti budúnaše životy závisieť na vede a technike viac ako kedykoľvek predtým. Technológie budú život nastupujúcich
generácií ovplyvňovať bezprecedentnou cestou, a z toho dôvodu je veľmidôležité, aby sa pochopenie fungovania technológií a ich kreatívne
využitie aktívne podporovalo na školách (Hawking, 2018, s. 203).
Umožniť študentompotrebný kontakt so súčasnými a nastupujúcimi technológiami je jedným z kľúčových cieľov projektov alternujúcich názov
„Fit 2…” (z anglického “zapadnúť, prispôsobiť sa…”), ktoré naÚstave dizajnu FADprebiehajú kontinuálne už viac ako 10 rokov v rámci spolupráce
s českou automobilkou Škoda Auto a nemeckýmkoncernomVolkswagen. Spolupráca umožňuje študentom vyskúšať si prácu smodernými
technológiami vo fáze ideácie (digitálna kresba), prototypovania (3Dtlač a iné formy rapid prototypingu) ale aj testovania a záverečnej
prezentácie (MR, VR, AR). Využívanie technológií na objektivizáciu a inováciu dizajnérskeho procesu je však len jedna stranamince - rovnako
dôležitou súčasťou je schopnosť predstaviť simožné dopady technologického vývoja na jednotlivca a spoločnosť.
Projekty pracujú s vytváraním holistických prognóz budúcnosti ako s hlavnýmnástrojompre strategické rozhodnutia v dizajne. Onašej budúcnosti
sa rozhodujeme na základe vlastných predstáv o fungovaní sveta. Sme svojím spôsobom ich väzňami. Cieľommetódy plánovania scenárov (v
angličtine “scenario building”) je hľadať spôsoby, ako sa vymaniť z obmedzení existujúcich predstáv a stereotypov. Jedným znajdôležitejších
aspektomplánovania scenárov je zahrnutie rôznych uhlov pohľadu, dosiahnutie názorovej diverzity prostredníctvom tímovej práce a
užívateľského výskumu. Vďaka tomuto prístupu plánovanie scenárov kombinuje predstavivosť a realistickým analyzovaním dát, a vytváranie
prognóz nie je len subjektívnou predpoveďou, ale víziou založenou na faktoch a výskume.
S rovnakým cieľomv projektoch vznikajúcich v spolupráci s automobilovýmpriemyslompoužívame rôzne formy špekulatívneho dizajnu, relatívne
mladej, stále sa vyvíjajúcej vetve dizajnérskej tvorby, ktorú je aj z tohoto dôvodu ťažké ohraničiť. Na rozdiel od vytvárania scenárov, špekulatívny
dizajn sa nemusí nutne orientovať lenna budúcnosť, jeho zaujímavou časťou je aj vytváranie “alternatívnych prítomností”, reagujúcich na
komplexnosť systémov, v ktorých sa dizajnérska tvorba dnes pohybuje (SpeculativeEdu, 2019).
Prvý projekt, ktorý v rámci spolupráce so Škoda auto niesol prvky špekulatívneho dizajnu, bol projekt Fit 2 Future realizovaný v rokoch 2013 -
2014, ktorého úspešnými výstupmi boli najmä diplomové práce pod vedenímPetra Olaha, ktorých predmetombolo vytvorenie štúdií
exteriérového dizajnu pre tri svetové veľkomestá - anglickúmetropolu Londýn (Matej
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IMG029
Cell
Koncept obuvy budúcnosti, projekt Fit 2Digital
Špekulatívny dizajn:Babora Rutová
Vedenie projektu:Michala Lipková
2015©FADSTU
prototypovanie 3Dtlač
produktový dizajn
užívateľský výskum
generatívnemodelovanie
rešerš nanomateriály
prognostika a trendy
navrhnúť produkt premobilitu budúcnosti
IMG030 Analýza projektu Cell Retrospektívna analýza priebehu projektu Cell s použitím šablóny rozprestreného spektra diazjnu 2021©Michala
Lipková
t
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Dubiš), ruskúMoskvu (Miroslav Hrdý) a čínsky Šanghaj (Stanislav Sabo). Tento projekt vystriedal spolupráce, ktoré boli v období od roku2007
zamerané primárne na dizajn automobilového exteriéru, interiéru a doplnkov pre rôzne cieľové skupiny (pilotný projekt Škoda Accessories, Fit 2
Age, Fit 2 Lifestyle), pracujúc s HCDmetódami výskumu (z anglického “humancentered design”).
Špecifickýmprojektombola spolupráca Fit 2 E-CAR, realizovaný v rokoch 2011 - 2013, ktorého hlavnou témoubola elektromobilita a ktorý
prebiehal v úzkej spolupráci s Ústavomdopravnej techniky a konštruovania SjF STUaÚstavom teoretickej a experimentálnej elektrotechniky FEI
STU.Medziodborová spolupráca umožnila konštrukčné rozvíjanie konceptov a sprostredkovala študentommožnosť participovať na tímovom
navrhovaní realistického dizajnumestského elektromobilu. Pôvodný zámer zrealizovať funkčný študentský prototyp elektromobilu v mierke 1:1
bohužiaľ z dôvodu zmeny finančných priorít spoločnosti Škoda Auto realizovaný nebol.
Projekty spolupráce s automobilovýmpriemyslom súdobrýmpríkladomodklonu od uprednostňovania stylingu a chápania dizajnu primárne ako
marketingového nástroja kpost-industriálnemu spôsobumyslenia a navrhovania - všetky projekty, ktoré nasledovali po prelomovomprojekte Fit
2 Future sa určitým spôsobomdotýkali témy digitalizácie a prechodu na autonómne riadenie, elektrifikáciu pohonupovažujúc už za
samozrejmosť. Projekt Fit 2Digital, realizovaný počas rokov 2015 a 2016, bol tematicky široko otvorenou štúdiou zameranou na budúcnosť
dopravy v rôznych geografických lokalitách, nadväzujúc na základné idey otestované v predchádzajúcom projekte Fit 2 Future.
V nasledujúcich dvochprojektových spoluprácach sa do popredia dostal zážitok zmobility a navrhovanie užívateľského prostredia v aute. V centre
pozornosti projektov Fit 2User Experience a Fit 2Natural User Interface, ktoré boli realizované v období 2017 až 2018, bolo navrhovanie
realistických digitálnych produktov (navigácia, mobilné aplikácie a služby) ale aj tvorba interaktívnych rozhraní s použitím futuristických
technológií. Nasledujúci projekt Fit 2 Functionality, realizovaný v roku2019, preniesol v tomto duchupozornosť ku konkrétnemumodelu auta.
Hlavnýmpredmetomzáujmu sa stalo navrhovanie fyzických a digitálnych rozšírení interiéru sériového modelu Škoda Kodiaq.
V dobe, keď sa z auta pre zákazníka stáva lenďalšie „elektronické zariadenie” a z osobnej mobility flexibilná služba, digitalizácia, elektrifikácia a
autonómne riadenie otvárajú otázku osobného vlastníctva vozidla a neustále posúvajú ďalej možnosti funkčnosti a architektúry interiérov
automobilov. Pokračujúca spolupráca so Škoda Auto a výskumnýmcentrom koncernu Volkswagen jasne ukazuje presun pozornosti na nehmotné
formy dizajnu (zážitok, služba), ako aj na inováciu samotného procesu navrhovania.
75
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IMG031Simulátor interiéru automobiluNávrh konštrukcie: FilipMaukš Vedenie projektu:Michala Lipková PeterOlah Spolupráca: Škoda Auto,
a.s. 2021©FADSTU
IMG032 Simulátor interiéru automobilu Vedenie projektu:Michala Lipková PeterOlah Spolupráca: Škoda Auto, a.s. 2021©FADSTU
IMG033 Variabilita architektúr autonómneho interiéru Vizualizácia: FilipMaukš Vedenie projektu:Michala Lipková PeterOlah Spolupráca: Škoda
Auto, a.s. 2021©FADSTU
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2.3.2 Laboratórium zážitku zmobility
2018—[dodnes]
„Vedamôže obsiahnuť iba to, čo je, ale nie to, čo by malo byť, amimo jej oblasti sú stále potrebné hodnotové úsudky všetkého druhu.“
Albert Einstein
MX.LABna Fakulte architektúry a dizajnu STUv Bratislave je výskumné pracovisko zamerané na dizajnérsky výskuma vývoj v rýchlo sameniacej
oblasti osobnej mobility. Laboratórium, nachádzajúce sa v priestoroch Ústavudizajnu, sa primárne venuje dizajnu automobilových interiérov a
užívateľských rozhraní ako aj návrhomalternatívnych foriemmobility v oblasti služieb a inovatívnych dopravných prostriedkov.
Plný anglický názov pracoviska jeMobility Experience Laboratory, akronym „MX“ v názve laboratória má viacero významov. Vznik pracoviska
umožnila kontinuálna finančná podpora silných hráčov na polimobility - českej automobilky Škoda Auto a.s. a nemeckého koncernu Volkswagen
AG.Písmená „MX” v akronyme pracoviska sú teda jasnou referenciou na oblasť „mobility“ a „skúsenosti“. Písmeno X je referenciou na anglické
„experience”, podobne ako v skratkách UX (z anglického „user experience”, výraz označujúci užívateľský zážitok, napríklad s užívateľským
rozhraním digitálneho produktu) či CX (z anglického „customer experience”, výraz označujúci skúsenosť zákazníka, napríklad s poskytovanou
službou).
AkronymMX je ale zároveň aj referenciou na zmiešanú realitu či skúsenosť, (označovanú anglickýmvýrazom „mixed reality” alebo aj „mixed
experience”) s ktorou laboratórium aktívne pracuje ako so základnou tvorivoumetódou, kombinujúc prvky fyzickýchmakiet s digitálnymi
technológiami ako je rozšírená a virtuálna realita. Zmiešaná realita (označovaná aj skratkouMR, niekedy označovaná aj ako „hybridná realita”), je
spojenie fyzického a virtuálneho prostredia, kde fyzické a digitálne objekty koexistujú a navzájomna seba reagujú v reálnomčase.
Laboratórium vďaka vyššie uvedenémuumožňuje testovanie fyzických a digitálnychmodelov súčasne.Hlavnýmnástrojom laboratória je
modulárny simulátor automobilového interiéru, ktorý umožňuje testovanie rôznych konštrukčných riešení podvozku a architektúr interiéru
vozidla, obohatených o digitálnu vrstvu 3Dmodelov v prostredí VR, synchronizovaných s fyzickou konštrukciou simulátora ako aj s na nej
upevnenými prvkami sériovo vyrábaných automobilov (volant a autosedačky Škoda Superb LaK).
V spolupráci s Ústavomautomobilovej mechatroniky FEISTUv Bratislave laboratórium realizuje aj interaktívne modely rozhraní vďaka kombinácii
metód z oblasti robotiky, elektrotechniky a programovania. Príkladom tejto spolupráce je úspešná realizácia interaktívnych prvkov prirodzeného
užívateľského rozhrania pre projekt Škoda Purity dizajnéra Petra Ťapajnu, realizovaný v spolupráci so študentami elektrotechniky Viktorom
Lučkaničom aMarekomTrebuľom, pod vedením Ing.Richarda Balogha, PhD. (Baloghet al., 2019). Predmetom realizácie boli dva prvky, ktoré
rozšírili model interiéru, prezentovaného v prostredí virtuálnej reality na fyzickom simulátore: funkčný prototyp samočistiaciaceho volantu a
senzorický držiak na fľaše so zvukovou a svetelnou signalizáciou pri zabudnutí nápoja v zdieľanomautomobile.
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IMG034 Funkčný prototyp volantu Škoda Purity Dizajn:Peter ŤapajnaDigitálna fabrikácia: Richard BaloghViktor LučkaničMarek Trebuľa Vedenie
projektu:Michala Lipková Spolupráca: Škoda Auto, a.s. 2021©FADSTU
IMG035 VRprezentácia projektu Škoda Purity Dizajn:Peter Ťapajna Podpora VR:FilipMaukš Vedenie projektu:Michala Lipková Spolupráca:
Škoda Auto, a.s. 2021©FADSTU
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Laboratórium sa venuje dvomkľúčovýmvýskumnýmoblastiam:1)Užívateľský zážitok v oblasti osobnej mobility. Laboratórium je založené na
presvedčení, že návrat ľudí do centra záujmudizajnérskeho procesu je jediný spôsob, ako si v oblasti interiérového dizajnu automobilov udržať
náskok. Simulátor poskytuje možnosť užívateľského testovania užívateľských rozhraní v ergonomickom kontexte automobilového interiéru
ľubovoľnej kategórie. 2)Digitálne nástroje v dizajnérskej tvorbe. Digitalizácia, konektivita a autonómne riadeniemenia nielen funkciu a
užívateľské skúsenosti v interiéroch súčasných automobilov, ale aj spôsob, akým ichnavrhujeme. Cieľom laboratória je skúmať a testovať
objavujúce sa nástroje digitálneho dizajnu v oblasti automobilového interiérového dizajnu so zameranímna iteratívne testovanie a tvorbu priamo
vo virtuálnej realite od samého začiatku dizajnérskeho procesu. Hlavnounáplňou laboratória je realizácia doktorandského výskumupod vedením
docenta Petra Olaha z pozície koordinátora spolupráce v rámci firmy Škoda Auto, a pod vedenímMichaly Lipkovej na pôde FADSTU.Realizovaný
výskumsa venuje témamšpekulatívneho dizajnu a novým spôsobomnavrhovania v oblasti osobnej dopravy (Ondrej Dóci - prebiehajúci výskum),
použitiu digitálnych dizajnérskych nástrojov v automobilovompriemysle (prebiehajúci výskumMiroslava Trubena), kresbe ako kľúčovému
nástroju tvorby dizajnéra (prebiehajúci výskumMichala Jelínka), využitiu virtuálnej reality v tvorbe dizajnéra (prebiehajúci výskumFilipaMaukša)
a v minulosti napríklad aj potenciálu generatívnychmetód v automobilovomdizajne (Dubiš, 2018). Pracovisko je fyzickým zhmotnením finančnej
podpory získanej z grantovej schémy spoločnosti Škoda Auto, konkrétne dvoch realizovaných grantov:projekt „VRsimulátor interiéru
automobilu” (grant č. SVS-RC-18-025-STRv roku2018) a nadväzujúci projekt „Digitálna podpora prvkov zmiešanej reality v simulátore
elektromobilu” (grant č. SVS-20-017-STRv roku2020). ZámeromFADSTUaj spoločnosti Škoda Auto je pracovisko naďalej rozvíjať a v doteraz
úspešnej spolupráci pokračovať v obidvoch opísaných výskumných oblastiach.1
1  - Časti textu v podkapitole 2.3.2 sú súčasťou autorkinej publikácie Dizajnérsky kompas (Lipková, 2021, s. 25-26) a boli použité v opise ateliéru
MX Labnawebe FADSTU.
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IMG036Komunikácia Logogramy z vedeckofantastického filmuArrival 2016©Paramount Pictures
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3 Poznanie
„Študenti dizajnu dnes končia štúdium s pocitompohŕdania odborom, ktorý vyštudovali. Vedia, že boli školení preminulosť, nie pre budúcnosť.”
Tony Fry, v článkuDesign after design, DesignPhilosophy Papers, 2017
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Vo vedecko-fantastickom filme Arrival režiséra Denisa Villeneuvea, ktorý sme spomínali už v úvode tejto práce, sa tímodborníkov na čele s
lingvistkou Louise snaží rozlúštiť jazykmimozemskej civilizácie, ktorá prišla navštíviť zem.Mimozemské bytosti vo filme komunikujú
prostredníctvom vizuálne zaujímavých cirkulárnych „logogramov”. Symboly, pripomínajúce atramentové škvrny či japonskú kaligrafiu, sú
vyjadrením nelineárneho vnímania času. Keď hlavná postava jazykpochopí, spozná budúcnosť. Dizajnom tohto vizuálne atraktívneho jazyka
použitého vo filme sa niekoľkomesiacov zaoberalmultidisciplinárny tímodborníkov, vrátane britského matematika a fyzika StephenaWolframa.
V článku, ktorý je venovaný vedeckým riešeniam, ktoré boli vo filme použité, Wolfram vyjadruje vieru, že kvalitný vedecký základ dokáže „dobrý
film významne pozdvihnúť” (Wolfram, 2016).Wolframov synChristopher pomohol tímunavrhnúť reálne dátové analýzy a výpočty, ktoré boli vo
filme použité na dekódovanie neznámeho jazyka.Wolfram sámpre filmpripravil koncept interstellárneho cestovania, ktorého fyzikálne detaily
síce vo filme neboli priamo potrebné, ale premyslieť si ichbolo pre konzistenciu detailov scenára veľmiužitočné.
Posolstvom filmuArrival jemyšlienka, žemedziľudská komunikácia je kľúčomkcelosvetovej prosperite. Autori, citujúc vo filme Sapir–Whorfovu
hypotézu, zdôrazňujú, ako jazykovplyvňuje naše vnímanie sveta. Hľadanie nových spôsobov komunikácie a spolupráce tvorí dôležitý predpoklad
úspešnej budúcnosti aj preto, že námumožňuje holisticky rozmýšľať, efektívnejšie prepájať jednotlivé vedné disciplíny. Naše súčasné vnímanie
vedeckého (ako aj celkového ľudského) poznania charakterizuje ťažkopádna klasifikácia vedných odborov. Limituje takmožnostimedziodborovej
spolupráce a odráža naše deterministické vnímanie jednotlivých oblastí a výsledkov ľudskej činnosti.
Ako často sa v jednom tíme stretne dizajnér, odborník na lingvistiku a teoretický fyzik?Mohol by mať dizajn, podobne ako filmové umenie,
potenciál stať sa vedúcou disciplínou “multidisciplinárnej revolúcie”, prepájať profesie vďaka kreatívnemu prístupu k tvorbe, ktorý mu je vlastný?
Smepresvedčení, že spomenutá revolúcia sa v praxi postupne etabluje. Nedostala sa však zatiaľ do škôl. Aby sa všakdizajnmohol stať
akcelerátorom spoločenských inovácií v miere, ktorá sa v bežnej praxi prejaví výraznejšie, dizajnérske vzdelávanie potrebuje “nový jazyk”, ktorý
zmení vnútorné vnímanie disciplíny ako takej. Oblasť produktového dizajnu potrebuje prehodnotiť vlastné hranice a vnoriť sa do ostatných
disciplín prostredníctvom nových foriem spolupráce.
Obsah troch nasledujúcich podkapitol (3.1Sieť, 3.2 Proces, 3.3Osobnosť) bol súčasťou autorkinej publikácie Dizajnérsky kompas.Do habilitačnej
práce ich zaraďujeme s cieľomdoplniť názorový obraz o praktické prístupy koblasti dizajnérskeho vzdelávania.1
1  - viď. strany 18.-24., LIPKOVÁ,Michala. Dizajnérsky kompas :Nástroje ametódy dizajnérskeho výskumuv akademickomprostredí CD-ROM
[elektronický dokument]. 1. vydanie. Bratislava :SPEKTRUMSTU, 2021. 63 s. [8,4 AH].Dostupné na internete:
<https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/Ateliery/at-test/skripta/ Lipkova-M_DIZAJNERSKY-KOMPAS.pdf>. ISBN978-80-227-5105-6.
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IMG037 Sociálne inovácie Improvizované pracovné prostredie a interdisciplinárny tímna letnej škole Holis v portugalskom „centre rurálnej
budúcnosti“ Clara 2019©KrstanPetrucz
IMG038 Improvizácia Kreatívny workshop, na ktoromvznikla kolekcia Lost & Found by Vitra, konzultácie objektu Vlasty Kubušovej 2013©
Flowers for Slovakia, o.z.
IMG039 Kolektívna inteligencia Online spolutvorba kurátorských konceptov pre programeurópskeho mesta kultúry Kaunas 2022 2020©Michala
Lipková
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3.1Sieť
Gilles Deleuze a Félix Guattari vydali svoje dielo Tisíc plošín prvý raz v roku1980, v dobe keď si lenmálokto dokázal predstaviť, do akých rozmerov
dospejúmožnosti elektronickej komunikácie a informačných technológií. Kniha bola koncomdvadsiateho storočia považovaná za hlavné
vyjadrenie postštrukturalizmu a postmodernizmu. Prvá kapitola diela je venovaná progresívnej metafore rizómy (z latinského rhizoma), ktorú
autori opakovane dávajú do kontrastu s arborescentným systémom, metaforou stromu, ktorá pre nichpredstavovala prevládajúce lineárne,
hierarchické usporiadanie. Deleuze aGuattari sú zo stromov unavení, lebo námpodľa ich slov „už spôsobili dosť utrpenia”. Žiadnamyšlienka nie je
arborescentná amozog nie je „zakorenená alebo rozvetvená záležitosť“ (Deleuze & Guattari, 2005, s.15).
Metafora rizómy je odvodená od rovnomenného označenia z botaniky, kde je rizóma definovaná ako súborhorizontálnych podzemných stoniek
(či koreňov) rastliny, schopná produkovať výhonky a koreňové systémy novej rastliny (Britannica, 2018). V slovenčine samôžeme stretnúť s
označením podzemok či pakoreň, príkladom rizómy je zázvor, ale aj byliny či pýr. Ako filozofický koncept Deleuze aGuattari rizómuchápuako
mnohosť bez začiatku a konca, bez logickej štruktúry a pravidiel. Neskladá sa z jednotiek, definuje ju smera rozsah. Koncept rizómy spochybňuje
hierarchické usporiadanie a binárne chápanie, predstavuje pluralitu spôsobov, akýmimôžeme pristúpiť kmyšlienke či riešeniu určitého problému.
Deleuze aGuattari vo svojom texte predkladajú šesť „približných charakteristík” rizómy, ktoré vďaka svojej „nadmernej všeobecnosti na úkor
prípadových štúdií” často čelia „nebezpečenstvu svojvoľných interpretácií” (Gogora, 2009). Šesť charakteristík rizómy opisujú Deleuze aGuattari
samostatne alebo v skupinách: „princíp spojenia a princíp heterogenity” (1a 2), „princípmnohosti” (3), „princíp asignifikantného zlomu” (4) a
„princíp kartografie a princíp odtlačku” (5 a 6).
Princíp kartografie prirovnáva rizómukmape.Mapa nemá jediný hlavný vstup, ani spôsob, akýmby sme jumali čítať. Akákoľvekmapa obsahuje
nekonečne veľký počet miest, v ktorýchmôžeme začať, keď sa v nej chceme zorientovať. S týmsúvisí neprítomnosť[2»]programualebo cieľa,
ktorý by podmieňoval vnútorné alebo vonkajšie smerovanie rizómy ako celku. Rizóma nie je sústava prvkov s vopred danýmúčelom, ku ktorému
by mala každá línia postupovať.[«2]Deleuze aGuattari sa dotýkajú aj témy kategórií a[2»]klasifikácie. Podľa Gogoru je neodkladnou úlohou
súčasných filozofických analýz zbaviť kategórie ich substanciálnej povahy ale zároveň zachovať možnosť ich využitia. Najväčší prínos pojmurizómy
Gogora vidí práve vo vyrovnávaní napätia medzi chápanímkategórií a ich aplikáciou ([«2]Gogora, 2009).
Princíp spojenia hovorí, že ľubovoľný bod rizómy môže amusí byť spojený s ktorýmkoľvek iným.Deleuze aGuattari nechápu pojemkonektivity
ako lineárny vzťah; na jednej strane špecifikujú rôznorodosť línií a na druhej strane heterogenitu ich spojení (Gogora, 2009). V rizomatickej forme
sa vzájomné spojenia - interkonexie - uplatňujú v plnom rozsahu. Pojmy, s ktorými Deleuze aGuattari pracujú, nás upozorňujú na vstupdo
oblasti, kde prvoupožiadavkou je „myslenie vo veľkom“. Jedna z oblastí, ktoré v modeli rizómy našli svoje usporiadanie, je kyberkultúra. Podľa
Pierra Lévyho kyberkultúra vychádza z princípu interkonexie nielen vo svojich technologických infraštruktúrach, ale priamo vo svojich
najvlastnejších určeniach (Marcelli, 2011).
Digitálne komunikačné technológie akcelerovali šírenie informácií a ichpremenuna vedomosti. Interaktivity, rýchlosť a otvorenosť internetu,
prístup krozsiahlym zdrojomvedeckých poznatkov alebo rovesnícke učenie (z anglického „peer learning”) nás nútia prehodnotiť stovky rokov
nemenný model inštitucionálneho vzdelávania, ako aj samotné chápanie základných pojmov ako sú „vzdelanie” či „vedomosti”, vrátane
opodstatnenosti ich formálnej verifikácie. Pochopiteľne, v niektorých odboroch a profesiách to platí viac ako v iných.
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Vzdelávanie v oblasti dizajnu a informačných technológií, vzhľadomna rýchly vývoj v praxi týchto disciplín, rozhodne patrí medzi tie, pri ktorých
tradičné výskumnémetódy v kombinácii s dĺžkou štandardných cyklov financovania a publikovania spôsobujú oneskorenie znalostí a ich faktickú
zastaranosť v čase zverejnenia aj o niekoľko rokov. Nie náhodou sa v spomenutých odboroch čímďalej týmčastejšie v praxi úspešne uplatňujú
jednotlivci bez formálneho vzdelania, ktorí získali svoje vedomosti z verejne dostupných zdrojov (ako napríklad komunitne spravované
hypertextové databázy - tzv.Wiki), neformálneho vzdelávania či komerčných kurzov zameraných na čiastkové znalosti z odboru.
Opresahumetafory rizómy do oblasti pedagogiky samôžeme v odbornej literatúre dočítať ako o rizomatickom vzdelávaní či skôr rizomatickom
učení. Jednou zo základných charakteristík rizomatického učenia je fakt, že nemá vopred daný štruktúrovaný formát. Osnovy nie sú riadené
vopred definovanými vstupmi od experta, vznikajú v reálnomčase z príspevkov tých, ktorí sa zúčastňujú procesu učenia - komunita tvaruje osnovy
vzdelávacieho procesu podobne, ako rizóma reaguje prispôsobovaním svojej štruktúry na podnety vonkajšieho prostredia (Cormier, 2008).
Fluidné pravidlá rizomatického učenia sa, bez pevne definovaného začiatku a konca, umožňujú, aby sa hnacou silou vzdelávacieho procesu stal
učiaci sa študent. Dôležitú úlohu zohráva komunita, ktorá sa stáva zdrojom znalostí. Vedomosti rizomatické učenie považuje za “pohyblivé ciele”.
Kolaboratívna tvorba a vzájomná verifikácia vedomostí vzniká v reálnomčase a kontexte. Cormieruvádza, že “vedomosti sa stávajú
vyjednávaním”. Pri rizomatickommodeli zároveň odpadá potreba externej validácie vedomostí či úspešnosti učebného procesu. O tom, čo je
“získaná znalosť”, v rizomatickom učení rozhoduje komunita, na základe užitočnosti danej informácie pre ňu (Cormier, 2008).
Rizomatické učeniemá viacero spoločných čŕt s inými pedagogickýmimodelmi. Ako jeden z nichmôžeme uviesť konektivizmus, pedagogický
model uvedený v prvomdesaťročí 21. storočia v textochGeorga Siemensa a Stephena Downesa. Konektivizmus sa snaží o bližšie porozumenie
učeniu v digitálnomveku, integruje princípy súvisiace s teóriami chaosu, sietí či samoorganizácie. Chápe vedomosti ako sieť a učenie ako proces
rozpoznávania vzorov. Už samotný názov Siemensovho článku Teória učenia sa pre digitálny vek (Siemens, 2005) zdôrazňuje pozornosť, ktorú
konektivizmus venuje vplyvu technológií na náš životný štýl, spôsobkomunikácie a získavanie vzdelania. Downes použil vo svojomprvomčlánku
výraz „konektívne vedomosti” (v originálne „connective knowledge”), ktoré podľa neho vznikajú verejnou participácioumnožstva aktérov, ako
príklad uvádza otvorenú encyklopédiuWikipedia. Vzdelávacie siete podľaDownesa charakterizujú štyri základné vlastnosti: diverzita názorov,
samostatnosť jednotlivých členov, ich vzájomná interakcia a otvorenosť celého systému (Downes, 2005).
Aj keď aplikovanie rizomatického učenia na študijný programvysokej školy samôže javiť ako nemožné, a pravdepodobne kontraproduktívne, jeho
používanie v rámci vybraných kurzov (v našomprípade ateliérovej výuky) sa opakovane ukázalo ako úspešné. Argumenty pre aplikovanie metód
rizomatického učenia v praktických rovinách dizajnérskeho vzdelávania nachádzame 1. v potrebe efektívnej medziodborovej spolupráce, ktorú
dokážu výrazne podporiť kolaboratívne digitálne nástroje a rovesnícke učenie buďmedzi jednotlivým členmi tímu, alebo priamo so zadávateľmi
jednotlivých projektov, ďalej 2. v osobnej špecializácii študenta, ktorú umožňuje flexibilita cieľov a osnov, individuálne formovanie dizajnérskeho
procesu, a v neposlednom rade v 3. zabezpečení aktuálnosti získavaných poznatkov, ktoré sa v oblasti dizajnu a súvisiacich (napr. výrobných)
technológií vyvíjajú rýchlym tempom.
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3.2 Proces
Pochybnosti o aktuálnosti súčasného spôsobu univerzitného vzdelávania dizajnérov nie súnovinkou. V praxi (najmä v oblasti IT a digitálneho
dizajnu) sa pohybuje veľa úspešných tvorcov, ktorý sa netaja tým, že sú samoukovia a žiadne akademické odborné vzdelanie neabsolvovali. Aj
napriek rýchlemu rozvoju alternatívnych formátov vzdelávania, aj dnes dokážeme nájsť viaceré argumenty pre relevantnosť
inštitucionalizovaného vzdelávania môže to byť pokročilé technické vybavenie školy, ku ktorémunemá jednotlivec bežne prístup, alebo už
viackrát spomínaná podpora projektovej interidisciplinarity, prístup kexpertíze v špecifických vedných odboroch, ktorou dokáže byť unikátne
najmä prostredie technických univerzít. Ďalším silnýmargumentom stále zostáva aj komunita, relevantná sieť kontaktov, ktorú študujúci počas
školy získa, a do ktorej by v prípade dizajnumal spadať aj kontakt s relevantnými hráčmi z praxe.
Medzi vyššie spomenuté argumenty by malo v neposlednom rade patriť aj kvalitné vedenie vzdelávacieho procesu. Informácie súv súčasnosti
ľahko dostupné a ichmnožstvo exponenciálne rastie. S rastúcou dostupnosťou a kvantitou informácií v kombinácii s urýchľujúcim sa vývojom
informačných technológií samení aj klasické vnímanie vedenia vzdelávacieho procesu, úlohy pedagóga ako hlavného nositeľa informácií a zdroja
„správnych odpovedí”. Vedenie vzdelávacieho procesu v prostrední vysokého školstva (v kreatívnych odvetviach, akými je dizajn obzvlášť) už v
súčasnosti nemusí (alebo skôrnemôže) zostať lenúlohou tých, ktorí „vedia” a „učia”. Vzniká potreba nových prístupov vedenia vzdelávacieho
procesu - odborného vytvárania kontextu dostupných informácií, moderovania, facilitácie, mentoringu, líderstva, schopnosti vyvolať zvedavosť,
nadchnúť a získať.
Cieľomdizajnérskeho vzdelávania v oblasti zamerania na navrhovanie produktov by pochopiteľne malo byť získanie kompetencií a zručností
potrebných na vykonávanie praxe, či už z perspektívnej pozície zamestnanca alebo samostatne tvoriaceho dizajnéra. Zámerom tohto textu je
načrtnúť mozaikuúloh, ktoré si vedenie súčasného vzdelávacieho procesu v oblasti dizajnu vyžaduje. Nasledujúce závery boli vyvodené na základe
vlastných skúseností vedenia prierezového predmetu zameraného na výukudizajnérskeho navrhovania a z pohľadupotrieb dizajnérskeho
vzdelávania v oblasti produktového dizajnu v prostredí slovenského vysokého školstva.
Významvytvárania kontextu - kurátorského výberu zmasívnehomnožstva informácií, ktoré súvďaka internetu kdispozícii, odráža pojem tzv.
informačného kurátorstva (Černý, 2019). Podľa Černého informačný kurátor pôsobí ako „sito” pre výber objektov a štruktúr, ku ktorýmbude
cieľový užívateľ (v našomprípade študent dizajnu)mať prístup. Kurátor by mal zdroje informácií a dát odborne a kriticky hodnotiť, s cieľomvylúčiť
skreslené, nekvalitné alebo fragmentované informácie. Pri označení tejto pozície vo vzdelávacomprocese samôžeme stretnúť aj s označením
online kurátor (Brdlička, 2013).Brdlička činnosť online kurátora charakterizuje ako pomoc inýmnájsť a spracovať zmysluplné informácie
prostredníctvom toho, že názorne demonštruje, ako túto činnosť robí on sám. Inšpirovaný systémomPKM(Personal KnowledgeManagement)
Haralda Jarcheho rozdeľuje túto činnosť do troch krokov - vyhľadávanie, spracovanie a zdieľanie. Skúsenosti, ktoré online kurátor do tejto činnosti
vkladá, dávajú príjemcovimožnosť jednoduchšie sa orientovať a rýchlejšie dospieť kpochopeniu v oblasti danej problematiky.
Podobné kurátorstvo je v kontexte vedenia dizajnérskeho procesu v akademickomprostredí uplatniteľné predovšetkým vo fázach úvodného
výskumu, a jeho cieľomby malo byť v prvom rade poskytovanie podnetov kďalšej samostatnej činnosti študentov. Prínosomvedenia
vzdelávacieho procesu by malo byť odhaľovanie unikátnych súvislostí a prepojení (napríklad aj medzi všeobecne známymi skutočnosťami), ktoré
nie súbežné a vyvolať záujemo ichďalšie skúmanie. Proces úvodného výskumuby malbyť nielen o hľadaní odpovedí, ale predovšetkým o
schopnosti klásť v danomkontexte relevantné otázky.
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Naotázku úlohy hodnôt vo vzdelávacomprocese reaguje koncept kritickej pedagogiky. Za korene kritickej pedagogiky býva považované dielo
brazílskeho autora Paula Freira s názvomPedagogika utláčaných. Freire vo svojej knihe, prvý raz publikovanej v angličtine roku1970, hovorí o
vtedajšom systéme ako o „bankárskom” modeli vzdelávania, kedy učitelia prostredníctvom procesu jednosmernej komunikácie vkladajú
vedomosti do študentov, ktorí súpovažovaní za akési „prázdne schránky”. Freire pomenováva tento akt ako ignoranciu a negáciu vzdelávacie
procesu (Freire, 1970, s. 72).Mechanické spracovávanie „vkladaných vedomostí” študentami považuje Freire za proces potláčania kritického
myslenia. Opisuje realitu ako „proces, ktorý podlieha neustálej transformácii”, a kritické vedomie považuje za hlavúpodmienku aktivít, vedúcich k
spoločenskej zmene prostredníctvom kritiky a aktivizmu. Oslobodením vzdelávania je „akt poznávania”, ktorý dáva do kontrastu s transferom
poznatkov (Freire, 1970, s. 75-79). V dobe svojho vzniku opisovanémyšlienky prispeli k vybudovaniu základného diskurzu, z ktorého v USA vyrástli
hnutia bojujúce za ľudské práva či proti diskriminácii postihnutých.
Kritická pedagogika na vysokých školách nemusí automaticky znamenať podporovanie politického aktivizmu, reflexia dominantného status quo
však svoje dôležité miesto v univerzitnom vzdelávaní dizajnérov jednoznačne má. Schopnosť identifikovať skrytú agendu, orientovať sa v
množstve uhlov pohľaduna určitý problém je nevyhnutne potrebné kurčeniu dizajnérskych kritérií a cieľov projektu, ktoré budúpre autorskú
tvorbu smerodajné. Dizajnér produktu prostredníctvom svojej práce aktívne reaguje na spoločenský kontext, či už ide o výbermateriálu, zvolenú
technológiu alebo spôsob výroby navrhovaného objektu a pod. - máloktorý z týchto aspektov sa dnes dá vytrhnúť zo širšieho spoločenského,
ekonomického či politického kontextu. Z tohto dôvodu považujeme v procese vedenia ateliérovej tvorby aplikovanie dialogických a
emancipačnýchmetód, typických pre kritickú pedagogiku, za nesmierne dôležité. Cieľomemancipačnej metódy vo výuke dizajnu je aktivovať u
študentov schopnosť získavať vedomosti a učiť sa nezávisle, klásť študentomotázky a stavať pred nich výzvy (Oven& Predan, 2015). Aktívny
študent pritomnemusí hneď poznať odpovede. V dlhodobomhorizonte je cieľomemancipačnej metódy to, aby študent bol schopný efektívne
aplikovať metódu individuálneho učenia sa, aby bol aj po ukončení štúdia schopný hľadať a kriticky vyhodnocovať nové spôsoby vzdelávania sa v
akejkoľvek oblasti, ktorá je v danommomente pre jeho prax dôležitá (Lipková, 2016).
Pri ďalšom z rozmerov úspešného vedenia dizajnérskeho vzdelávania si pomôžeme pojmamiakomentoring či koučing.Do popredia sa v oblasti
vysokoškolského vzdelávania stále častejšie dostávajú nástroje podporujúce individuálny osobnostný rozvoj študenta. S obidvomi termínmi,
ktorých významby smemohli voľne preložiť ako „zaúčanie” alebo „odborné vedenie”, sa v súčasnosti stretávame najčastejšie v prostredí
podnikania a biznisu ako s formami neformálneho vzdelávania. Vo väčších firmách samôžeme stretnúť aj s inštitucionalizovanými formami
mentoringu, ako s nástrojommanažmentu talentov.Mentoring a koučing chápeme ako prenos znalostí zo skúsenejšej osoby na niekoho, kto sa
chce rozvíjať. Výraz koučing (z anglického „coach”, „coaching”)môžeme preložiť aj ako „trénerstvo”, pochádza zo slanguuniverzitného prostredia
anglického Oxfordu z konca devätnásteho storočia, kde sa začalo používať prvýkrát v zmysle inštruovania či trénovania jednotlivca na zvládnutie
skúšky. Neskôr sa tento výraz zároveň uplatnil v športe (Harper, 2021). Výrazmentoring je odvodený od postavy Mentora zHomérovho diela
Odyssea.Mentor bol priateľ ithackého kráľa, ktorý muzveril výchovu svojho syna Télemacha. Z tohto dôvodu niektoré zdroje uvádzajú ako jednu
z charakteristík mentoringu právemedzigeneračný rozmerprenosu poznatkov. Ako ďalší z rozdielov býva uvádzaný aj konkrétny cieľ, ktorý je
typický pri koučingu a ktorý kouč svojmu zverencovi pomáha dosiahnuť v stanovenom časovom intervale. Existujemnožstvo prístupov kobidvom
týmto typomvedenia “študujúcich”, a novinkou nie je ani ichuplatnenie vo vzdelávaní. Mentoring má svojou základnou formou (stretnutia 1:1)
blízko k individuálnym konzultáciám, ktoré v súčasnosti v rámci vedenia ateliérových projektov prebiehajú, zásadný rozdiel je však v samotnom
obsahu.Na rozdiel od odborných konzultácií dizajnérskeho zadania, ktoré súbežné v dnešnej praxi, mentoring pokrýva širšie spektrum
problematík a vyžaduje si od vedúceho procesu okremodborných vedomostí aj nadštandardné komunikačné zručnosti, analytické myslenie a
základné znalosti psychológie.
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Jedným z dôležitých aspektov ateliérových projektov je rozvíjanie schopnosti kreatívnej práce v kolektíve. Či už ide omedziodborovú spoluprácu,
spoluprácu s firmoualebo prácu v skupine dizajnérov, akýkoľvek z uvedených kolektívnych prístupov si vyžaduje efektívnu facilitáciu procesu
realizácie projektu. Základ pojmu„facilitácia“ pochádza z latinského koreňa facilitas, (adjektívum facilis, verbumfacere) a vo všeobecnosti sa
používa na opísanie spôsobilosti práce so skupinovou dynamikou. Doslovný preklad tohto pojmu je uľahčovanie či urýchľovanie. V pedagogike a
andragogike pojem facilitácia a facilitatívne učenie označuje spôsob vzdelávania, ktorý nie je odovzdávaním hotových poznatkov, ale prebieha
formoukladenia otázok skupine, s cieľom samostatného nachádzania nových riešení. (Ondrušek, 2009). V našomprípade chápeme facilitáciu ako
činnosť jednotlivca, ktorá má za cieľ uľahčiť komunikáciu v tíme či širšej pracovnej skupine. Facilitátor by maldisponovať špecifickým typom
„procesovej expertízy”, ktorá umožní tímualebo skupine robiť rozhodnutia a plánovať s využitím účasti všetkých zainteresovaných. Častokrát ide
o krátkodobú, nezainteresovanú pomoc „tretej strany” v komunikácii a rozhodovacích procesoch. Facilitátor nemusí byť odborník, v prípade
použitia facilitácie v dizajnérskom procese je však efektívny práve tzv. „konzultantský štýl” (Ondrušek, 2009, s. 10), ktorý je charakteristický
vysokoumieroudirektivity a odbornosti, a ktorý je charakteristický ponúkaním alternatív a príkladov riešení z inýchporovnateľných kontextov.
Témou facilitácie participatívnych procesov a ichnástrahami v dizajnérskom procese sa zaoberá aj EzioManzini vo svojej knihe Design, When
Everybody Designs.Manzini sa vo svojich textoch venuje primárne úlohe dizajnu v kontexte sociálnych inovácií, a opakovane sa dotýka témy
úlohy dizajnérskej expertízy v participatívnych procesoch. V kapitole Dizajnpre sociálne inovácie upozorňuje na dve extrémne polohy dizajnu,
zjednodušené chápanie ktorýchmôže byť v participatívnych procesoch kontraproduktívne - hovorí o pojmoch „big-ego design” a „post-it design”
(Manzini, 2015, s. 66, Box 3.2). Prístupoznačovaný ako „big-ego design” opisuje ako „pozostatokminulého storočia”, kedy podľaManziniho bol
dizajn vnímaný ako výsledok činnosti nadaných jedincov, ktorí prepožičiavali predmetomaprostrediu odtlačok svojej unikátnej autorskej
kreativity. Druhý extrém, „post-it design”, vnímaManzini čiastočne ako reakciu na opísaný koncept „geniálneho dizajnéra”, ako prístup
vychádzajúci zo snahy začleniť prostredníctvom participatívnych nástrojov do procesu navrhovania širšie spektrum záujmových skupín, ktorých sa
predmet návrhu týka. ProblémpodľaManziniho vzniká práve pri prehnanej opozícii týchto dvochextrémov – „post-it design” častokrát redukuje
dizajnérov prínos namechanické spracovanie výsledkov skupiny a kreatívny prínos tvorcu je potlačený do úzadia. Zdôraznenie tohto úskalia a
extrémnych pozícií dizajnu je cennou pripomienkou dôležitosti uvedomelého používania participatívnych nástrojov a dizajnérskeho myslenia v
procese navrhovania.Manzini vidí súčasný dizajn ako vyváženú kombináciu kreativity a “dizajnérskej kultúry” s dialogickou spoluprácou, pričom
prvé dve by mali byť paralelné s treťou. Cieľomdizajnérskeho vzdelávania by malo byť naučiť študentov transformovať vlastnú kreativitu a
dizajnérsku kultúru do vízií a návrhov.
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V texte sa zámerne vyhýbame výrazomako “pedagóg” alebo “učiteľ”. Pri zdôrazňovaní samostatnej práce študenta a podpore jeho kritického
myslenia sa námvšak zároveň podsúva úvaha, či a do akej miery je potrebné, aby bol vedúci vzdelávacieho procesu v oblasti dizajnu zároveň aj
aktívnym tvorcom, zástupcomprofesie, ktorej vykonávanie je cieľomdaného vzdelávacieho procesu. Inými slovami - ponúka sa námpremnohých
kontroverzná či provokatívna otázka:musí vedúci vzdelávacieho procesu, v našomprípade procesu navrhovania produktov, sámbyť aktívnym
dizajnérom? Súčasné nastavenie na vysokých školách v slovenskomprostredí na túto otázku „jednoznačne áno”. Vedúcimi ateliérov na vysokých
školách súpraktici, dizajnéri častokrát s identickým vzdelaním, ktorého súneskôr sami súčasťou z opačnej strany. Samotný jazyk, používaný v
súvislosti s vedenímkreatívneho procesu v prierezových predmetoch zameraných na navrhovanie ešte aj dnes podsúva paradigmukreatívnej
autority, autorskej pozície “vedúceho ateliéru” hodnej nasledovania.
Odbornosť je samozrejme potrebná, a jej dosiahnutie u študenta je cieľom štúdia dizajnu.Otázka, ktorú sme si položili, je však zavádzajúca. Tá,
ktorú by sme simali položiť, je, či je dostačujúce, aby bol proces vedenia ateliérovej tvorby vedený „len“ so zameranímna tréning odborných
zručností. Tento text sa snaží argumentovať pre potrebu väčšej rozmanitosti prístupov. Inými slovami, výtvarná a technická odbornosť v oblasti
dizajnérskeho
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vzdelávania dnes nestačí. Štúdiumby malo poskytnúť širšiu škálu vyššie opísaných zručností. Diverzita prístupov vedenia v rámci ateliérovej
tvorby, ktorú tento text navrhuje, by mohla byť dosiahnuteľná tímovýmprístupomkvedeniu a participácií viacerých osôb, špecializujúcich sa na
jednotlivé z uvedených oblastí, ktoré by samohli vzájomne vo vedení dopĺňať. „Tímové učenie” je jednou z podmienok vedenia kurzov napríklad
na stanfordskej d.school, pričomkaždý z kurzov vedúminimálne dve osoby, prítomné na všetkých hodinách (Roth, 2015, s. 150). Podľa Rotha táto
metóda poskytuje študentombohatšiu skúsenosť a podporuje prostredie názorovej a disciplinárnej diverzity.
Pozícia odbornosti a zdieľanie skúseností z výkonu profesie nepochybne poskytuje vzdelávaciemu procesu dôležitú pridanú hodnotu. Cieľom
tohto textu je zasadiť profesijné skúsenosti do kontextu ostatných potrieb študujúcich, budúcich dizajnérov. Súnimi1. výskuma kritická
orientácia v informačných zdrojoch potrebných k tvorbe, 2. rozvíjanie kritického myslenia v širšom spoločenskom kontexte, 3. facilitácia
dizajnérskeho procesu a 4. osobnostný rast. Uvedené zručnosti nie súani zďaleka jediné, ktoré dizajnér v súčasnej praxi kúspešnej tvorbe
potrebuje, ale považujeme ichna základe vlastných skúseností za rovnako dôležité ako odborné vedomosti a zručnosti, ktoré súv súčasnosti
bežne spájané s dizajnérskou profesiou a vyučované na slovenských vysokých školách. Priestor projektového vzdelávania, ktorý v súčasnosti
funguje ako hlavný nástroj výuky dizajnérskej tvorby, zároveň považujeme na praktický tréning a rozvíjanie uvedených zručností za viac ako
vhodný.
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3.3Osobnosť
Vo svojej poslednej, populárno-vedeckej knihe Stručné odpovede na veľké otázky teoretický fyzik a kozmológ StephenHawking opisuje
inteligenciu ako schopnosť adaptovať sa na zmenu, výsledok evolučného vývoja formovaného reťazou prispôsobení sa novým životným
podmienkam. Je presvedčený o tom, že vo vzdelaní neexistuje žiadny fixný cieľ ani statická úroveň vedomostí, ktorúmôžeme ako jednotlivec či
ľudstvo dosiahnuť. Rastúca komplexnosť systémov, ktoré sme ako ľudia schopní vytvárať, bude podľaHawkinga udávať charakter aktuálneho
milénia (Hawking, 2018, s. 157). V súčasnosti skutočne môžeme pozorovať rýchly rozvoj vedných odborov, ktoré priečku, na ktorú sa chceme
prostredníctvom vzdelávania dosiahnuť, posúvajú neustále vyššie.
Dizajnérska prax je vnorená do týchto rýchlo sa vyvíjajúcich disciplín. Logicky sa z tohto dôvodu neustále vyvíja a diverzifikuje tiež. Nie je
tajomstvom, že tento trend sa s veľkoupravdepodobnosťou tak skoro nezmení. Na čo klásť dôraz v akademickom vzdelávaní dizajnérov v dobe,
keď sa v praxi vyžadované vedomosti a charakter cieľovej profesie neustále menia? Kde hľadať konštanty, ktoré pomôžu absolventovi uplatniť sa?
Odpoveďou, ktorá nemôže byť prekvapením, je osobnostný rozvoj a individuálna špecializácia študujúceho. Vzdelávanie v 21. storočí smeruje do
personalizovaného prostredia, v ktorombude obsaha forma prispôsobovaný jednotlivým študentom (Černý, 2019). Čo to presnemôže
personalizácia štúdia znamenať pre vzdelávanie v oblasti navrhovania produktov?
Prax v oblasti produktového dizajnu je súborom špecifických kompetencií, ktoré súv súčasnosti odlišné pre rôzne dizajnérske zamerania a
segmenty tvorby, v ktorých sa študenti rozhodnúpôsobiť. Aj vzhľadomna dynamický vývoj a diverzifikáciu dizajnérskej profesie je nemožné
vytvoriť osnovy, ktoré by univerzálne zastrešili všetky aspekty súčasnej dizajnérskej praxe - a akby to aj možné bolo, nebolo by to potrebné ani
relevantné pre všetkých študentov. Ako príkladmôžeme uviesť dizajn dopravných prostriedkov v porovnaní s navrhovaním výrobkov pre oblasť
spotrebnej elektroniky v rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti internetu vecí (IoT). Kým transport dizajn vyžaduje silnúorientáciu na výtvarné kvality
študenta, manuálne a digitálnemodelárske zručnosti, výpovednú dizajnérsku kresbu, cit pre tvarovanie a tvorivé sebavedomie v oblasti
automobilového stylingu, oblasť dizajnu IoT zariadení si vyžaduje značne iný set zručností: zameranie na užívateľa, zmysel pre dizajnérsky výskum,
formovanie užívateľského zážitku, schopnosť iteratívne testovať a poznať technické pozadie vývoja digitálnych produktov. Už aj tento stručný a
nekompletný výpočet nám jasne ukazuje, o aké radikálne odlišné zamerania sa jedná.
Koncept vertikálnych ateliérov v odbore Dizajnna FADSTUje založený namožnosti voľby. Študent si výberomateliéru volí zameranie amá
možnosť prispôsobovať si svoje štúdiumprostredníctvom výberu ateliérových téma ich vedenia. Voľba téma dizajnérskeho procesu používaných
pri realizácii ateliérových zadaní na nosných prierezových predmetoch je dobrovoľná a v súčasnosti je voľne ponechaná na osobných
rozhodnutiach študenta. Výber a tvorba osobného programunie je cielene podporovaný na žiadnomzpovinných ani voliteľných predmetov.
Dôležitosť týchto rozhodnutí je pre budúce uplatnenie študentov zásadná a tvorbe osobného programu študenta by mala byť venovaná
systematická pozornosť.
Jedným zo spôsobov, ako študujúcemupri formovaní vlastného programupomôcť, je systematické stanovovanie a reflexia osobných cieľov -
napríklad v rámci záverečného hodnotenia. Ako zaujímavý príklad podpory osobnej špecializácie námmôže poslúžiť prístup Bernarda Rotha,
opísaný v jeho knihe Achievement habit (Roth, 2015), ktorá ako naznačuje už názov, je venovaná tomu, ako docieliť získanie „návyku na
dosahovanie výsledkov”. Roth, ako jeden zo zakladateľov d.school (Hasso Plattner Institute of Designna univerzite v Stanforde), je považovaný za
jedného z pionierov dizajnérskeho myslenia. O dizajnérskommyslení sa vyjadruje ako o niečom, čo „používal pol storočia” predtým, ako „to”
David Kelley pomenoval (Roth, 2015, s. 11).Roth v knihe opisuje svoj kurz Designer in Society (v doslovnompreklade “dizajnér v spoločnosti”),
ktorý od roku1969 viedol na stanfordskej strojníckej fakulte. Základomkurzu bol vlastný projekt, ktorého charakter aj ciele si určovali sami
študenti. Hlavnýmcieľomkurzu bolo podľa autorových slov „povzbudiť študentov,
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aby prevzali kontrolu nad svojím životom”. Kurz podporoval sebauvedomenie študentov, s cieľom lepšie porozumieť vlastnej identite, motivácii,
podporiť ich sebavedomie pri rozhodovaní. Podstatou kurzu bolo zrealizovať niečo, čo študent „vždy chcel spraviť, ale nikdy neurobil”. Rothpri
hodnotení kurzu v jeho závere „známkoval” jedinú vec - či študent splnil sebou vytýčený cieľ, alebo nie. Skrytýmposolstvom tohto prístupu je
nutnosť prevziať osobnú zodpovednosť za vlastný úspech.
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Efektívny spôsob, ako spoznať vlastné silné a slabé stránky poskytujú osobnostné testy. Ich stále častejšie použitie v personalistike či pri tvorbe
tímov toto tvrdenie lenpodporuje. Ichaktívne používanie vo výukovomprocese počas štúdia by dokázalo podporiť sebapoznanie študenta a
následne aj jeho schopnosť vybrať si osobné zameranie vďaka objektívnemu pomenovaniu vlastných silných stránok. Jednou zmetód, ktoré
zamestnávatelia používajú pri pohovoroch alebo na rozvoj vlastných zamestnancov aj v slovenskomprostredí, jemetóda psychologického
hodnotenia Clifton Strengths, nazvaná podľa jej zakladateľa, amerického psychológa Donalda O.Cliftona. Vo svojej teórii Clifton považoval „silné
stránky“ za výsledokmaximalizácie talentu. Za filozofiou silných stránok je presvedčenie, že jednotlivci sú schopní získať oveľa viac, keď vynaložia
úsilie na vybudovanie svojich najväčších talentov, ako keď vynaložia porovnateľné úsilie na nápravu svojich slabostí (Clifton& Harter, 2003).
Správne kombinovanie „surových talentov”, ktoré ľudiamajúprirodzene, s už existujúcimi alebo postupne získavanými schopnosťami a
vedomosťami, je podľa tejto teórie cestou kdosahovaniu úspechov. Licenciu na testy používajúce Cliftonovumetódudnes celosvetovo poskytuje
americká firma Gallup. Prostredníctvom 177 otázok test vyhodnocuje „surové talenty”, na základe ktorých sú identifikované odporúčania na
rozvíjanie respondentových silných stránok. Test pracuje s 34 osobnostnými témami, rozdelenými do štyroch oblastí podľa typu vodcovstva: 1.
uskutočňovanie, 2. ovplyvňovanie, 3. budovanie vzťahov a 4. strategické myslenie. Každý jednotlivec máunikátnu kombináciu charakteristík,
pričom test odporúča rozvíjať prvých päť najsilnejších. Ak sa vrátime kdizajnérskemu štúdiu - test tohto typuby mohol vďaka identifikovaniu jeho
silných stránok študentovi pomôcť rozhodnúť sa, na ktorú oblasť dizajnu je vhodné zamerať sa v jeho konkrétnom prípade.
Aj keď poznáme svoje silné stránky a poznáme svoje cieľové zameranie, jednou z oblastí, ktoré súaj napriek tomučastokrát u študentov
problematické, je stanovovanie priorít v priebehu realizácie projektov. V súčasnosti existuje veľa literatúry venujúcej sa časovémumanažmentu a
existuje veľkémnožstvo nástrojov s nímspojených - čo je však aj po zvládnutí základov projektového manažmentupočas štúdia čímďalej tým
zložitejšie, je schopnosť filtrovať kvantitumožností, ktorémámekdispozícii, vedieť sa zamerať sa na to podstatné.Môže ísť napríklad o výber
softvéru, s ktorým sa naučímpracovať na pokročilej úrovni, výber knihy, ktorú prečítam do konca.Môže ísť napríklad aj rozhodnutie o tom, kde
alebo či vôbec budempopri štúdiu pracovať, kampôjdemna stáž - mohli by smepokračovať ďalej. Žijeme v dobe, ktorá nám, podobne ako
hypertext, podsúva zoznamneustále sa rozvetvujúcich, exponenciálne samnožiacichmožností. Vedieť sa rozhodnúť, kedy a komupovedať nie, je
stále dôležitejšie. Zaujímavý pohľad na túto problematiku prináša kniha GregaMcKeowna, nesúca výstižný názov Esencializmus. Nie náhodou
hneď v úvode knihy uvádza ako príklad dizajnérsku tvorbuDietera Rahmsa, ktorý McKeownovými slovami vraj tvrdil, „že všetko je šum”, a naozaj
dôležitých je lenmálo vecí (McKeown, 2014, s.9). EsencializmusMcKeownopisuje ako „disciplinovanú snahuomenej”.Odvoláva sa na Paretovo
pravidlo (20% nášho úsilia prináša 80% našichúspechov) alebo napríklad skúsenosti investora Warrena Buffetta (“určité činnosti prinášajú
exponenciálne lepšie výsledky než iné”). Ako osvedčené metódy pre robenia zásadných rozhodnutí identifikuje McKeown1. kladenie správnych
typov otázok - esencialista sa nepýta „Akomôžemstihnúť všetko?” ale “O čominaozaj ide, ktorú zmožností uprednostním?”, 2. nekompromisné
vyhradenie si časuna reflexiu (vytvorenie si návyku na čas venovaný premýšľaniunad strategickými otázkami bez vyrušení ako sú telefón či
internet), 3. praktizovanie holistického myslenia (zamýšľanie sa nad vyšším cieľom, “esenciálnym zámerom” - v našomprípade napr. budúce
uplatnenie študenta), 4. vedenie si denníka, 5. definovanie si hraníc alebo 6. vytváranie si každodenných rutín, ktoré podporujú naše esenciálne
ciele.
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Štúdium je priestor pre experiment: čímviac študent experimentuje, týmviac sa tohomôže naučiť nielen o svojich talentoch a schopnostiach, ale
najmä sámo sebe. Projekty realizované počas štúdia nie vždy vyjdúpodľa plánu - a to je úplne v poriadku. Akceptácia neúspechu však v súčasnom
vzdelávacom systéme nie je samozrejmosťou. Nie všetci však znášajú neúspechy rovnako, preto je veľmidôležité podporovať kultúru postupného
pokroku a zlepšovania sa. Psychologička CarolDwecknazýva tento typmentálneho nastavenia vo vzdelávaní v angličtine ako „growthmindset”,
čo by smemohli voľne preložiť ako „rastové nastavenie mysle” alebo „rastovémyslenie”. Opakom tohto spôsobumyslenia je podľaDweckovej
tzv. fixnémyslenie, ktoré je charakteristické vnímaním inteligencie (alebo v našomprípade napríklad určitého talentu) ako niečoho predurčeného,
daného, čo nie jemožné zmeniť alebo ovplyvniť. Podľa Dweckovej o všetkom rozhoduje náš pohľad na samých seba. Aksmepresvedčení, že naše
schopnosti súnezmeniteľné (ďalšia z charakteristík fixnéhomyslenia) budememať tendenciu sa v tomto presvedčení utvrdzovať - a nie učiť sa na
svojich chybách. Chyby, alebo zlyhania, môžubyť podľaDweckovej bolestivou skúsenosťou, ale nemali by nás definovať. Teória rastového
myslenia definuje problémy a komplikácie, s ktorými sa stretneme, ako niečo, čomu je potrebné čeliť a z čoho sa treba poučiť - nie ako niečo, čo
by nás vo vývoji malo zastaviť (Dweck, 2006).
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4 Záver
„Nestúpaš sa na úroveň svojich cieľov. Klesáš na úroveň svojich systémov.“
James Clear, Atomic Habits
Prototypovanie zmeny.Názov tejto práce je, nepochybne, ašpiratívny. Súčasnosť „vďaka“ klimatickej zmene, spôsobenej antropogénnou
aktivitou, čelí nemalýmvýzvam. Takako naznačuje vyššie uvedený citát, ideály námbez praktických nástrojov na uskutočnenie zmeny veľmi
nepomôžu. Názov predkladanej habilitačnej práce naznačuje vieru, že tak ako dizajn v 20. storočí pomohol akcelerovať nástupkonzumnej
spoločnosti, dokáže dnes pozitívne prispieť k tak často skloňovanej transformácii - kpresadeniu obehového hospodárstva či nepopulárnych
environmenálnych opatrení, kakceptácii novýchmodelov vlastníctva a pod.
Dizajnéri sa prostredníctvom svojej tvorby pohybujú naprieč disciplínami. Vnímajú svet holisticky ako sieť prepojených súvislostí. Majú schopnosť
systémovomyslieť, predstaviť si ešte nexistujúce riešenia, ktoré pretavujú do uchopiteľných vízií, modelov a fungujúcich prototypov. V dobe, keď
si už len velmi ťažko dokážeme predstaviť riešenia komplexných globálnych problémov, je práve schopnosť zhmotňovať, komunikovať a privádzať
do života fungujúce alternatívy, čoraz dôležitejšia.
Či je táto viera v transformačnú silu dizajnu opodstatnená, ukáže čas.
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