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ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá sémiotikou designu, zaměřuje se na produktový design (design světel) 

z perspektivy sociální sémiotiky (van Leeuwen, 2005; Kress a van Leeuwen, 2006), 

multimodality (Kress, 2010) a produktového designu (Norman, 1988, 2004a; Monö, 

1997) a pohlíží na design jako na multimodální proces voleb a výsledek materializace 

významů. V teoretické části práce je věnován prostor definicím jednotlivých přístupů 

a pojmů, které jsou následně aplikovány v empirické části práce. V té jsou krom výše 

uvedeného využity Rileym stanovené fáze designu (Riley, 2003, 2004), se kterými jsou 

spojené jednotlivé teoretické přístupy (fáze diskursu se sociální sémiotikou, fáze koncepce 

s multimodalitou a emočním designem, fáze produkce či vzniku s multimodalitou a fáze 

přijetí se sociální sémiotikou a produktovým designem). Polostrukturované rozhovory byly 

vedeny se třemi designéry zaměřujícími se na design světel – Janem Plecháčem, Jakubem 

Pollágem a Karlem Matějkou. Cílem práce je z pohledu samotných designérů zmapovat 

a porovnat designérské praktiky s ohledem na zamýšlený význam (záměr) produktů, použité 

módy a akcentování odlišných rovin designu.  

 

ABSTRACT 

This paper deals with design semiotics, focuses on product design (light design) from the 

perspectives of social semiotics (van Leeuwen, 2005; Kress a van Leeuwen, 2006), 

multimodality (Kress, 2010) and product design (Norman, 1988, 2004a; Monö, 1997), and 

perceive design as a multimodal process of choices as well as a result of materialization of 

meanings. The theoretical chapters are dedicated to definitions of particular approaches and 

terms, which are applied within the empirical parts afterwards. These rely on the theories 

mentioned above and the design phases established by Riley (2003, 2004), which we linked 

with given theoretical approaches (the discourse phase with social semiotics; the conception 

phase with multimodality and emotional design; the inception phase with multimodality; and 

the reception phase with social semiotics and product design). Semi-structured interviews 

were held with three designers engaged in light design – Jan Plecháč, Jakub Pollág and Karel 

Matějka. The purpose of this paper is to explore and compare practices of designers from 

their own perspectives, considering intended product meanings (purposes), used modes and 

highlighting different design levels.  

 

Klíčová slova 

Sociální sémiotika, produktový design, emoční design, multimodalita, materializace 
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1. ÚVOD 

Tématem této práce je sémiotika designu, konkrétněji pak produktový design, respektive 

design světel, na který je pohlíženo optikou sociální sémiotiky, multimodality a sémiotiky 

produktového a emočního designu. Design je zde vnímán jako komplexní a multimodální 

proces voleb i jako finální výsledek materializace významů, hodnot a záměrů designérů. 

Samotní designéři jsou pak pojímáni jako ti, kdo skrze učiněné volby (v souvislosti 

s dostupnými módy, jejich možnými podobami a úrovněmi designu) v průběhu členitého 

procesu designu cíleně formují produkt do výsledné materiální podoby, a tím vytvářejí 

multimodální znak, materializovaný význam, určité sdělení. 

 Naším cílem je tedy pokusit se zmapovat designérské praktiky jako procesy, v rámci 

kterých jsou s ohledem na zamýšlený význam nebo cíl produktů využívány konkrétní módy 

a jsou akcentovány různé roviny designu. Jestliže zde pojímáme design jako proces, který 

sahá od počátečního nápadu (koncepce), přes realizaci (materializaci) až po vystavení 

produktu a přijetí zákazníkem (prezentaci), charakterizuje ho zejména množství voleb, které 

jsou designéry, jakožto tvůrci těchto produktů, posuzovány a rozhodovány na základě 

specifického historického, kulturního i sociálního kontextu, s ohledem na rozdílné 

potenciály sémiotických zdrojů dostupných v dané oblasti a s přihlížením k charakteristikám 

a zájmům potenciálních příjemců výsledných sdělení. Předpokládáme, že snahou designérů 

je co nejefektivněji a nejvěrněji realizovat počáteční reprezentaci a s ní spojené hodnoty 

a významy za využití konkrétně a záměrně zvolených podob módů. Designéři tak v tomto 

kontextu figurují jako tvůrci multimodálních znakových komplexů, které komunikují určité 

sdělení a vyjadřují hodnoty. Předpokládáme, že postupy, kterými tohoto designéři dosahují, 

jsou ovlivňovány okolnostmi a podmínkami produkce. Shrneme-li náš předpoklad role 

designérů v procesu materializace významů, pak zde pojímáme designéry jako tvůrce 

významů zohledňující kontext vytváření sdělení, jednotlivé módy a jejich potenciály tak, 

aby výsledný design byl co nejpřesnější materializací myšlenkové reprezentace. Vzhledem 

k rozsáhlé oblasti designu jsme naši pozornost zaměřili na design produktový, úžeji pak na 

design světel. 

 Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a praktickou. První podkapitola 

teoretické části se věnuje výraznému proudu sociální sémiotiky, především dílům 

a myšlenkám van Leeuwena a Kresse. Definovány jsou základní koncepty – sémiotický 

zdroj, afordance, diskurs, žánr, styl nebo modalita. Na sociálně-sémiotický úvod navazují 

východiska teorie multimodality, její pojetí komunikace, znaku, vysvětlení klíčového pojmu 

mód a přehled principů uspořádávání módů do multimodálních komplexů. Další podkapitola 



 9 

je věnována produktovému a emočnímu designu, zejména pak tezím Normana, úrovním 

designu korespondujícím s lidskou percepcí a vnímání hodnot. Poslední obsáhlejší 

podkapitola teoretické části je úžeji zaměřena na pozici designu v rámci sémiotiky, zabývá 

se jeho pojetím jako procesu volby, definuje role rétora a designéra, nastiňuje možnosti 

analýzy a popisuje pozici designu v současných podmínkách. 

V praktické části práce jsou rozpracovány jednotlivé v teorii použité termíny 

a přístupy a jsou představeny hlavní oblasti zájmu, které následují strukturu procesu designu 

stanovenou Rileym (2003, 2004). V rámci podkapitol jsou tak specifikovány pojmy 

diskursu, koncepce (kde je pojednáváno o myšlenkových procesech designéra a rétora, 

způsobech materializace mentálních koncepcí a o zohledňování různých charakteristik 

a rovin designu), materializace (zde je pozornost věnována jednotlivým módům objevujícím 

se v produktovém designu, úžeji pak v designu světel – materiálu a textuře, barvě a tvaru) 

a prezentace (fáze přijetí, zohledňování kontextu setkávání se s výslednými produkty a role 

celkového stylu produktu). Následuje seznámení se strategiemi vybrané metodologie, 

způsobu sběru dat a samotná analýza. 

 Analytická část je pojata formou případové studie. V průběhu letošního jara byly se 

třemi českými designéry (Janem Plecháčem, Jakubem Pollágem a Karlem Matějkou), kteří 

se v rámci své práce věnují i designu světel, vedeny polostrukturované rozhovory, které 

měly za cíl zmapovat designérské praktiky a ilustrovat proces designu jako proces 

prostoupený množstvím voleb, jež jsou záměrně činěny na základě záměrů designérů. 

Z těchto důvodů byla zvolena kvalitativní výzkumná metoda a kvalitativní způsob 

následného zpracování dat, obsahová analýza. Cílem tohoto postupu bylo na základě 

výpovědí designérů detekovat principy a strategie, za pomoci kterých jsou produkty a jejich 

významy konstruovány, a konkrétní podoby módů, které jsou k těmto účelům využívány.  

Základem empirické části práce byl předpoklad, že designéři volí odlišné postupy 

a využívají odlišných podob módů (materiálů, textury, tvarů, barev) s ohledem na zamýšlený 

význam či záměr sdělení. Dále jsme předpokládali, že charakteristiky cílů, reprezentací, 

zamýšlených významů a širších kontextů tvorby i přijímání produktů jsou navzájem 

propojené a promítají se do designérských praktik. Cílem práce bylo ověřit platnost hypotéz, 

že odlišné záměry jsou realizovány za pomoci odlišných sémiotických zdrojů (módů); dále 

že specifické okolnosti vzniku a realizace produktů ovlivňují výběr těchto zdrojů a že 

v souvislosti s odlišnými zájmy a zamýšlenými významy designérů je kladen důraz na 

odlišné roviny designu, což se dále promítá do volby použitých módů. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

Následující text je představením základních východisek, myšlenek a konceptů sociální 

sémiotiky Thea van Leeuwena1 a plynule navazující teorie multimodality Gunthera Kresse2. 

V rámci teoretické části práce je věnován prostor zejména vymezení klíčových pojmů 

a vytvoření pozadí a nástrojů pro praktickou část práce, ve které budou tyto teze podrobněji 

rozvedeny a aplikovány v rámci případové studie a následné analýzy.  

Jak v případě sociální sémiotiky, tak v případě multimodální teorie, je níže kladen 

důraz především na design jako proces materializace významů, v rámci kterého dochází 

k posuzování, využívání a kombinování sémiotických zdrojů, módů, s ohledy na zájmy 

tvůrců i interpretů výsledného sémiotického objektu. Za tyto tvůrce jsou zde považováni 

samotní designéři produktů a pozornost je zaměřena výhradně na jejich vnímání, chápání 

a rozhodování a naši následnou interpretaci jejich výpovědí. Interpretace konkrétními 

příjemci sdělení (zákazníky nebo majiteli produktů) je upozaděna a nabízí tak prostor pro 

případné budoucí navázání dalšími výzkumníky věnujícími pozornost zde opomíjené, 

nicméně zcela zásadní, druhé komunikační straně.  

Triádu teoretického základu práce doplňuje pohled na design, ve smyslu procesu 

výsledného sémiotického objektu, vyzdvihující jeho emotivní povahu. Emočnímu designu 

Donalda Normana3 je zde věnován prostor zejména v souvislosti se zaměřením na 

produktový design a identifikované tři roviny designu, které jsou simultánně přítomny 

v každém výsledném produktu, byť v odlišné míře. 

Na tomto místě je příhodné upozornit na skutečnost, že následující souhrn v žádném 

případě nepředstavuje kompletní přehled, byť těch nejzákladnějších myšlenek zmiňovaných 

autorů a teoretických přístupů. Přestože se jedná o relativně mladou oblast sémiotiky, její 

základy jsou velmi rozsáhlé a její poznatky nadále bohatě rozvíjené. Zároveň je vhodné 

uvést, že sociální sémiotika a multimodalita rozhodně nejsou jedinými aplikovatelnými 

přístupy a teoriemi využitelnými v rámci studia designu a produktů. Přestože se s ohledem 

na cíl této práce daná východiska jeví jako příhodná a nosná, mají jistě své limity (de facto 

se jedná spíše o eklektické teoretické přístupy, čerpající z již prezentovaných myšlenek, 

zejména z oblasti sociologie, lingvistiky, tradiční sémiotiky, konkrétně pak Michaela 

Hallidaye nebo Rolanda Barthese a jiných autorů a neaspirují tak na převratná zjištění). 

                                                      
1 Zejména Úvod do sociální sémiotiky (Introducing Social Semiotics, 2005). 
2 Zejména Multimodalita: sociálně sémiotický přístup k soudobé komunikaci (Mutimodality: A Social Semiotic 

Approach to Contemporary Communication, 2010). 
3 Např. Emoční design: Proč milujeme (nebo nesnášíme) každodenní věci (Emotional Design: Why we love (or 

hate) everyday things, 2004a), Design pro každý den (The Design of Everyday Things, 1988). 
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Přehledy dalších a neméně významných perspektiv v oblasti designu a vizuálních studií 

uvádí například Charles A. Hill a Marguerite Helmers (2004), Paul M. Lester (2011) nebo 

John A. Bateman (2014). 

 

2.1 SOCIÁLNÍ SÉMIOTIKA  

Sémiotiku a design by nebylo dost dobře možné zkombinovat, pokud bychom uvažovali 

o sémiotice spjaté pouze s lingvistikou a jazykem. Teoretický základ ke zkoumání vytváření 

významů také na jiném než jazykovědném poli nám poskytuje sociální sémiotika, ke které 

se váží především jména holandského lingvisty a sémiotika Theo van Leeuwena 

a anglického jazykovědce Michaela Hallidaye, kterým byla sociální sémiotika ve velké míře 

ovlivněna. Inspiraci tato transdisciplinární věda čerpá také například u Rolanda Barthese, 

Jamese Gibsona, Michela Foucaulta a dalších osobností tradiční sémiotiky i jiných vědních 

oborů. 

Sociální sémiotika je vědou objevující se v 80. letech 20. století zabývající se 

sémiotickými zdroji či módy komunikace, pod které spadá například jazyk, gesto, obraz, 

hudba, jídlo, věci každodenní potřeby apod., jejich zkoumáním, porovnáváním, způsoby 

jejich konkrétního používání v sociální praxi a hodnotami a významy, které utváří, 

především v komplexních znacích multimodální povahy (van Leeuwen, 2005). Součástí 

sociální sémiotiky je také pozorování historických proměn sémiotických zdrojů a jejich 

regulování, vytváření nových či nové aplikování těch již zavedených a jejich využívání 

v odlišných kontextech. Sociální sémiotiku tak lze definovat jako přístup zaměřující se na 

způsoby vytváření významů, na to, co je vytvářeno a v jakém sociálním kontextu. Zkoumá 

zájmy tvůrců znaků a sémiotické a kulturní zdroje, kterými je význam materializován jako 

motivovaný znak (Kress, 2010, s. 57). 

 

2.1.1 Sémiotické zdroje 

Klíčový pojem sémiotický zdroj byl do sociální sémiotiky přenesen z děl Hallidaye a jeho 

sociálně-sémiotického pohledu na jazyk. Pro Hallidaye (např. 2004) představovala 

gramatika zdroj pro vytváření významů, nicméně v tomto ohledu se zabýval zpravidla jen 

jazykem. Van Leeuwen převzal tuto koncepci, ale neomezil ji pouze na jazyk, rozšířil ji také 

na další módy a sémiotické zdroje definoval jako ke komunikaci používané chování či lidské 

výtvory, které mohou být povahy fyziologické (např. hlas, pohled, gesto) nebo 

technologické (např. pero, inkoust a papír, psací či šicí stroj), které rozšiřují naše 

fyziologické možnosti (van Leeuwen, 2005, s. 3). Používání sémiotických zdrojů je vždy 
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sociálně regulované a motivované zájmy a cíli těch, kteří sémiotické zdroje využívají 

k vytváření významů. 

V tradiční sémiotice se nesetkáváme se sémiotickým zdrojem, ale zpravidla 

s pojmem znak, jakožto spojením označujícího a označovaného, formy a obsahu. Pojem 

znaku je ale pro účely sociální sémiotiky limitující, jelikož asociuje arbitrární, předem 

ustanovený, nikoli motivovaný vztah. Tento nedostatek má kompenzovat právě pojem 

sémiotický zdroj jako označující se sémiotickým potenciálem k vytváření významů (van 

Leeuwen, 2005, s. 4). Základ pro vlastnost potenciálu, afordance, pochází od psychologa 

J. Gibsona (např. Gibson, 2014), který jako afordanci označoval potenciální použití daného 

předmětu, která se zakládala na jeho pozorovatelných vlastnostech4. S ohledem na selektivní 

charakter lidského vnímání se s afordancí pojí subjektivita. Sémiotický zdroj disponuje 

sémiotickým potenciálem a nemá žádný objektivně fixovaný význam, který by byl jasně dán 

a předem stanoven. Neznamená to však, že by byl význam libovolný; v rámci společnosti 

dochází ke snaze významy fixovat a kontrolovat používání sémiotických zdrojů (van 

Leeuwen, 2005, s. 5). 

Pokud je v popředí zájem o sémiotické zdroje, zkoumá se tedy, krom jiného, 

sémiotický potenciál a jeho proměny v čase. Zároveň je pozornost zaměřena na možné 

budoucí použití daného zdroje. V průběhu doby, v souvislosti s vývojem společností, 

dochází k proměnám sémiotických zdrojů. Některé ustupují do pozadí, jiné naopak nabývají 

na důležitosti, vznikají i zcela nové v závislosti na aktuálních potřebách společnosti. Takové 

změny však nejsou jednoduché, překážky často tvoří konzervativnost a tradice bránící se 

opustit dosud zavedené sémiotické zdroje a způsoby jejich používání (van Leeuwen, 2005, 

s. 27). Tento rys je markantní i v rámci každodenního života, například v oblasti školství, 

v pracovním prostředí nebo při střetávání a interakcích lidí odlišných generací. 

K sémiotickým změnám může dle sociální sémiotiky docházet za pomoci metafor, 

díky kterým se novoty dostávají do povědomí společnosti, postupem času přestávají být 

novotami a stávají se běžnými. Metafory obecně pracují s podobností, nejsou tak schopné 

obsáhnout všechny aspekty. Proto jim dokážeme porozumět jen na základě naší zkušenosti, 

ovlivněni praktikami a jednáním v rámci každodenního života. Podobně jako metaforami 

                                                      

4 Halliday rozpracoval podobný koncept a nazval ho významový potenciál. Viz HALLIDAY, Michael A. K., 

1978. Language as Social Semiotic. London: Arnold. ISBN 0713162597. 
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může být sémiotických změn dosaženo za pomoci konotací, tedy asociacemi, hodnotami 

a kulturně sdílenými významy (van Leeuwen, 2005; Kress, 1993). 

 

2.1.2 Pravidla sociální sémiotiky 

Pokud bychom se zde inspirovali tradiční sémiotikou, zabývali bychom se znakem a jeho 

arbitrárností, nemotivovaným vztahem označujícího a označovaného, formy a obsahu 

a sledovali bychom v rámci jazyka řadu pravidel a gramatických vzorců. Podle van 

Leeuwena (2005, s. 47) toto pojetí dává tušit jistou nadvládu pravidel nad lidmi, spíše než 

lidí nad pravidly, jak je tomu podle něj v sociální sémiotice. Zde lidé vytváří pravidla a je 

v jejich moci, byť ne v moci všech, je měnit. Významným rysem pravidel sémiotických 

zdrojů je zejména to, že nejsou striktní a vždy stejná za různých okolností – jsou proměnlivá 

v čase; velkou roli zde hrají konkrétní podmínky a okolnosti jejich použití.  

Pravidla je možné měnit a nastavovat z pozice moci, využito může být role osobní 

autority, autority psaného slova nebo tradice, přičemž vždy je nutné počítat s možnými 

odchylkami v interpretaci daných pravidel. Žádné pravidlo totiž není všeobsažné a vždy je 

zde prostor pro subjektivní výklad i jejich aktualizaci (van Leeuwen, 2005, s. 53). Ignorovat 

nastavená pravidla není obvykle v zájmu členů společnosti, převládá strach z odchylování 

se od zavedených norem a zákonů, ať už těch psaných nebo nepsaných, a následnému 

sankcionování. Toto pravidlo konformity, strachu z odlišnosti, je posilováno vlivnými 

osobami, lidskými vzory, často však neodbornými, které zavedená pravidla šíří, nebo naopak 

specialisty s odbornou kvalifikací a odborným názorem (van Leeuwen, 2005). Stále je však 

potřeba mít na paměti mocenský charakter těchto praktik. 

 

2.1.3 Diskurs, žánr, styl a modalita 

Krom termínů sémiotický zdroj a afordance (či potenciál) využívá sociální sémiotika také 

pojmů diskurs, žánr, styl a modalita. V rámci sociální sémiotiky van Leeuwen navazuje na 

pojetí diskursu M. Foucaulta (např. 2002) a pracuje s ním jako s určitým sociálně utvářeným 

věděním vztahujícím se ke konkrétnímu aspektu reality (van Leeuwen, 2005, s. 94). 

Důležitou charakteristikou diskursů je jejich pluralita, různé diskursy se pojí s různými 

specifickými kontexty a je možné vypozorovat několik různých diskursů v rámci jednoho 

aspektu reality; o stejné věci tak lze hovořit různými způsoby, různě ji reprezentovat. 

Diskursy slouží jako zdroje reprezentací, pomáhají vytvářet smysl věcí, orientovat nás ve 

světě. Jsou dokumentovány různými sémiotickými zdroji, texty, obrazy, hudbou, jsou to 

soubory všeho napsaného, řečeného i jinak vyjádřeného o daném aspektu reality (van 
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Leeuwen, 2005). S diskursy jakožto určitým věděním se pojí také každodenní sociální 

praktiky, díky kterým jsme schopni rozumět okolnímu světu. Tento vztah není jednostranný, 

stejně jako diskursy ovlivňují naše jednání, také naše praktiky ovlivňují diskursy. Ty jsou 

dále selektivní, obsahují to, co je z jejich pohledu (respektive z pohledu těch, kteří diskursy 

utvářejí) důležité. To je pak artikulováno jako vědění, které některé aspekty vyzdvihuje a 

jiné opomíjí v závislosti na zájmech a cílech těch, kteří je produkují. 

Žánr je dalším pojmem využívaným v rámci sociální sémiotiky, označuje určitý typ 

textu5, který je charakteristický svými rysy a je utvářen dle daných pravidel. Žánr je v této 

perspektivě typický jak z hlediska obsahu, tak formy i funkce, je kulturně a historicky 

utvářenou a fixovanou komunikační praktikou se specifickými rysy, včetně těch 

mocenských. Zájmem sociální sémiotiky při studiu žánrů je zmapovat funkci daných textů 

v různých podmínkách a prozkoumat, kdo, co, kdy a kde danými texty způsobuje (van 

Leeuwen, 2005). Důsledky a funkcemi jazyka se v oblasti sémiotiky a pragmatiky zabýval 

například J. L. Austin, který rozlišil lokuční, ilokuční a perlokuční akty a performativní 

a konstativní výpovědi (Austin, 2000). Pro sociální sémiotiku je zásadnější vliv Hallidaye, 

podle kterého je možné vytyčit čtyři základní interakce. Jsou jimi nabízení informace (jinak 

také sdělení), požadování informace (otázka), nabízení zboží a služeb (nabídka) 

a požadování zboží a služeb (nařízení) (Halliday, 2004). Na tyto myšlenky navázali Kress 

a van Leeuwen a přidali k teorii původně řečových funkcí také obrazy. Podle nich tedy 

mohou i obrazová znázornění plnit funkce, nabízet i požadovat (např. přesvědčovat, 

instruovat, vysvětlovat nebo varovat). 

S pojmy diskursu a žánru souvisí také pojem stylu, který je spojen s identitou 

a hodnotami. V obecné rovině můžeme hovořit o třech druzích stylu, kterými jsou styl 

individuální, sociální a životní. Všechny uvedené typy koexistují vedle sebe a mohou být 

jakkoli kombinovány (van Leeuwen, 2005). Pravděpodobně nejstarším druhem stylu je ten 

individuální, který se vyznačuje individuálními rozdíly a vystihuje charakter jedince, za 

všudypřítomné sociální regulace (příkladem může být náš rukopis). Sociální styl je spojen 

se sociální determinací, sociální pozicí a promlouvá ve stabilních kategoriích třídy, pohlaví, 

věku apod. Na rozdíl od stylu individuálního se nezakládá na vnitřní motivaci, ale zrcadlí 

vnější sociální faktory. Na základě znaků, kterými je tento styl prezentován, přiřazujeme 

člověku dané sociální kategorie a přisuzujeme konkrétní role. Kombinací stylu sociálního 

                                                      
5 Dle Kresse a van Leeuwena jsou texty „(…) materiální objekty, jež jsou výsledkem různých praktik 

reprezentace a produkce, které používají různých označujících zdrojů organizovaných jako systémy (ty jsme 

nazvali „módy“) a odlišných médií, označujících materiálů (…).“ (Kress a van Leeuwen, 2006, s. 216) 
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a individuálního vzniká styl životní, který je společný určité skupině, jejíž členové sdílí 

stejné vzorce chování a způsoby vypořádávání se s problémy. Životní styl je zároveň patrný 

podle vzhledu jedince, jeho oblékání nebo zdobení, ale také například podle způsobu bydlení 

a dalších aspektů, skrze které jedinec vyjadřuje svou životní filosofii. To vše hraje 

v současné době významnou roli, zejména v oblasti marketingu a konzumerismu, kdy se 

výrobci zboží snaží z produktů vytvořit znaky určitého životního stylu. Ten je však zároveň 

velmi proměnlivý, často se, dle van Leeuwena, skládá z již existujících stylů, které ztratily 

své specifické funkce, a představuje tak mnohdy hybridní styl, interpretovaný na základě 

významů odvozených od konotací konkrétních atributů (van Leeuwen, 2005). 

Norman poukazuje na skutečnost, že pojem stylu je zpravidla chápán pozitivně, ale 

obecně se jedná o neutrální označení pro dělání něčeho určitým způsobem (Norman, 2013). 

Zároveň se velmi často uvažuje o stylu jen jako o jeho povrchových projevech, ale styl je 

hlubším pojmem. V rámci produktového designu by měl být podle Normana styl rozvíjen 

a udržován ve všech aspektech produktu (respektive služby, jelikož každý produkt je pro 

jeho uživatele službou) (Norman, 2009). O stylu je tak potřeba přemýšlet ve všech detailech, 

nejde zde jen o samotný produkt, jeho vzhled, chování a způsob interakce, ale rovněž 

o prezentaci, propagaci nebo dokonce příbalovou informaci. Dobrý design jde ruku v ruce 

s dobrým stylem, který musí být konzistentní a provázet produkt od začátku do konce 

(Norman, 2009).  

Modalita v rámci sociální sémiotiky vyjadřuje způsob platnosti určitého sdělení, 

výpovědi, která však nemusí být nutně jazyková. Jedná se o přístup k otázce pravdy v oblasti 

reprezentace a sociální interakce, přičemž zájem je zde upřen ke způsobům reprezentace 

pravdy a k druhům používaných sémiotických zdrojů (van Leeuwen, 2005, s. 160). Na 

počátku studia modality byla skutečně pozornost věnována zpravidla jazykovým modalitám, 

zejména pak modálním slovesům, které mohou vyjadřovat různé stupně pravdy. V této 

lingvisty započaté práci pokračoval Halliday (např. 2004), který krom stupňů pravdy zavedl 

také různé druhy pravdy a odlišil tak subjektivní a objektivní modalitu. V subjektivní 

modalitě jde o vnitřní přesvědčení o pravdě daného tvrzení („já“), u objektivní modality jde 

o explicitní vyjádření objektivní pravdy („ono“) (Halliday, 2004). Koncept modality a 

pravdy je však aplikovatelný také na mimojazykové oblasti. Kress a van Leeuwen (2006) 

zkoumali modalitu v rámci vizuálních zobrazení a identifikovali několik faktorů, které 

modalitu ovlivňují a jsou stupňovatelné tak, že zobrazovaná pravda může nabývat různých 

hodnot. Mezi tyto faktory patří například artikulace pozadí nebo detailu, barevná sytost a 

modulace, kontrast, stín apod. Dále je možné odlišovat technologickou, smyslovou nebo 
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naturalistickou a abstraktní modalitu. Naturalistický charakter modality je dle autorů 

v každodenním životě častější, zakládá se na stupni pravdy korespondujícím s mírou 

podobnosti obrazu s podobou dané věci v reálném světě (Kress a van Leeuwen, 2006). 

Abstraktní rys modality se objevuje ve vědeckém vizuálním a moderním umění, kde se míra 

abstraktní pravdy odvíjí od stupně reprezentace hluboké podstaty zobrazované věci. 

V mnoha případech je možné nahlížet na stejné zobrazení pomocí různých modalit a 

interpretovat tak obrazy a situace odlišným způsobem. Různé modality koexistují vedle sebe 

a dohoda v rámci společnosti, mezi členy daných skupin, udává, kterou modalitou, optikou, 

budou věci posuzovány a považovány za pravdivé či nepravdivé (van Leeuwen, 2005). 

 

Pokud se zde chceme zabývat produktovým designem jako výsledkem volby 

konkrétních sémiotických zdrojů designéry za účelem vytvoření produktu s určitým 

záměrem či významem, poskytuje sociální sémiotika východiska, na jejichž základě 

můžeme tyto myšlenky dále rozvíjet. Abychom však mohli lépe porozumět tomu, jakými 

způsoby designéři volí mezi odlišnými zdroji, je potřeba nejdříve definovat, co si pod těmito 

zdroji představit a zmínit, jak dochází k utváření multimodálních komplexů.  

 

2.2 TEORIE MULTIMODALITY  

V návaznosti na myšlenky sociální sémiotiky, které rozpracoval zejména van Leeuwen, zde 

dále uvedeme klíčové koncepty teorie multimodality. Tu společně s van Leeuwenem 

proslavil anglický sémiotik Gunther Kress. Podle Kresse (2010) nastala doba, kdy již není 

dostatečné, v souvislosti se sémiotikou a teoriemi lidské komunikace, uvažovat separátně 

o jednotlivých způsobech vyjadřování představ a myšlenek (módech; např. písmu, obrazech, 

barvách, gestech) a věnovat se jejich studiu odděleně, ale je přínosné reflektovat 

multimodální charakter sdělení a pohlížet na tyto celky jako na multimodální komplexy.  

Potřeba změny pohledu a nové sjednocující teorie vzešla z proměn podmínek života 

a charakteru společnosti. Tradiční společnost se vyznačovala pevnými strukturami, 

konvencemi, řádem a kulturní dominancí jazyka, respektive písma. Vlivem globalizace, 

fragmentarizace, mobility a technologického vývoje došlo k narušení pevných struktur 

a destabilizaci společnosti, k posunu od státu a příslušných hodnot k trhu a zaměření na 

uspokojení potřeb jedince, proměnilo se také přední postavení písma, které nahradil obraz. 

Tím začalo docházet k vzrůstající potřebě nalézt odpovídající způsoby pohlížení na tento 

nový charakter společnosti. Podle Kresse již není dostatečné studium jazyka a obrazu 

(a dalších módů) odděleně – je potřeba využívat optiky multimodality, teorie zohledňující 
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všechny využívané módy, díky které budeme schopni lépe porozumět designu a cestám 

k efektivním formám komunikace: „Multimodalita a sociální sémiotika mohou společně 

přinášet opravdový užitek v porozumění vhodným formám komunikace skrze lepší 

porozumění designu: ať už v soukromé nebo veřejné sféře – v potěšení i zábavě, stejně jako 

v práci.“ (Kress, 2010, s. 16) 

Postupem, který je společný sociální sémiotice i multimodalitě, je zkoumání 

konkrétních předmětů, jejich rozložení na části a následné studium způsobů, jakými se 

konkrétní módy, které přicházejí ke slovu v procesu selekce, spolupodílí na utváření 

významu. Spojuje je rovněž snaha porozumět, na základě jakých kritérií a za jakých 

okolností jsou vybírány konkrétní módy. Předmětem studia jsou tedy také specifické 

interpersonální, sociální a kulturní kontexty (Flewitt, Price a Korkiakangas, 2019).  

 

2.2.1 Základy teorie multimodality 

Teorie multimodality, jakožto relativně nově ustanovený pohled na společnost a lidskou 

komunikaci, a to nejen verbální, zavedla do sémiotiky nové termíny. Podle Kresse (2010, 

s. 6-7) je důležité reflektovat změny ve společnosti i sémiotice také s ohledem na používané 

pojmy. Ty dříve zavedené jsou již spojené s jinými teoriemi, mají zakotvené definice 

a asociace, a z toho důvodu může být přínosné představit pojmy nové a vybudovat nové 

nástroje zkoumání. To je případ například dříve využívaného konceptu gramatiky, který byl 

v sociální sémiotice nahrazen pojmem sémiotický zdroj a který se tak oprostil od konotací 

danosti, fixace, pravidel, které jsou dále spojovány se stabilitou a konvencemi, jež však 

nadále nejsou charakteristikami novodobé společnosti.  

 Jistým pravidelnostem a konvencím se však nelze vyhnout ani v teorii multimodality 

a v souvislosti se sémiotickými zdroji, které jsou utvářeny v rámci společnosti, po jejich 

zavedení jsou v rámci sociálních praktik opakovaně a pravidelně používané a nejsou tak 

zcela nahodilé nebo libovolně využitelné. V této souvislosti nachází Kress inspiraci 

u N. Chomského a jeho universalismu jazykových struktur v mozku (Chomsky, 1966). 

Podle Chomského mají všichni lidé společné určité všeobecné sémiotické principy, které 

jsou dále aplikovány v rámci lidské komunikace. Jedná se například o samotný princip 

tvorby znaků, tedy to, že lidé používají ke komunikaci znaky, které jsou spojením formy a 

obsahu, že jsou tato spojení motivovaná zájmy jedinců a že k jejich vytváření používají 

zdroje dostupné v dané kultuře (Kress, 2010, s. 10).  

Na druhou stranu ale sémiotické zdroje nejsou fixní, stejně jako mezilidská interakce, 

v různých společnostech a různých historických obdobích se odlišují, vyvíjí se v čase, 
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některé zanikají, nové se objevují. Jsou formovány tím, co se odehrává v každodenním 

životě, odpovídají na potřeby vyjadřování v rámci lidské komunikace. Proměny a odlišnosti 

sémiotických zdrojů jsou významným tématem v sociální sémiotice, která zkoumá jejich 

proměny, vývoj, funkce, sémiotické změny a řada výzkumů se zabývá kulturními 

odlišnostmi v různých společnostech a materializací, konkrétní podobou sémiotických 

zdrojů, což je cílem také Kresse – nevěnovat se abstraktnímu, ale zaměřit se na konkrétní, 

tělesné, materiální (Kress, 2010). 

 

2.2.2 Komunikace 

Sémiotické zdroje jsou využívány a formovány v prostředí sociálního života a jednání či 

práce, v rámci komunikace, která vyžaduje vždy dvě strany, výzvu a odpověď, a je 

podmíněna interpretací. Pokud chybí druhá strana, pokud není upoutána pozornost a sdělení 

není rozpoznáno jako výzva (a následně interpretováno), nedochází ke komunikaci. Ústřední 

roli zde tak hraje zájem – na jedné straně stojí zájem, na základě kterého je určité sdělení 

vysíláno, na straně druhé stojí zájem příjemce zprávy, který je základem k jejímu přijetí 

a interpretaci (Kress, 2010, s. 35).  

  Kress pojímá komunikaci jako sestávající ze tří hlavních aspektů, a to výzvy, 

interpretace a multimodality (Kress, 2010, s. 36). Komunikace se děje, pokud je odpovídáno 

na výzvu, která je určitým způsobem interpretována. Tvůrce zprávy (rétor) produkuje 

sdělení za určitým cílem, s jistým zájmem a se záměrem, aby zpráva byla šířena, jako zpráva 

rozpoznána a vedla k interpretaci. V souvislosti se selekcí vnímání je také naše pozornost, 

zájem a rámování selektivní, proto není každá komunikační výzva jako taková rozpoznána 

a nerozvine komunikaci. S odpovědí na výzvu a interpretací dochází ke komunikačnímu 

jednání, které je činností sémiotickou, a to jak na straně rétora, tak na straně příjemce 

a interpreta sdělení. Následně může docházet k dalším odpovědím na výzvy a komunikační 

jednání se tak opakuje (Kress, 2010).  

 V rámci komunikace by měl rétor zohledňovat krom svého vlastního zájmu také 

charakteristiky publika, tedy potenciálních příjemců zprávy, dále dostupné sémiotické 

zdroje a způsoby, které povedou ke správné reprezentaci a následné interpretaci. Monö 

pojímá roli srozumitelnosti sdělení v rámci komunikace jako zcela klíčovou, zejména pak 

v souvislosti s vytvářením produktů, které mají být především užitečné (1997, s. 42). Tak se 

komunikace a různé sémiotické zdroje stávají základem pro designéry, kteří během procesů 

vytváření produktů materializují reprezentace, následně je produkují a šíří, čemuž předchází 

množství voleb a hodnocení způsobů reprezentace. Design je tedy procesem, během kterého 
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dochází k posuzování a vybírání sémiotických zdrojů a jejich formování do sdělení 

materiální povahy pro konkrétní publikum (Kress, 2010, s. 29)6. 

 

2.2.3 Znak jako základ módu 

Znak je ústředním pojmem sémiotiky a je tradičně chápán jako jednota formy a obsahu 

(významu); mód, jako základní pojem multimodality, je vnímán jako komplex znaků (Kress, 

2010, s. 54).  Sociální sémiotika se zaměřuje na všechny formy významu, které se objevují 

ve společnosti a sociálních interakcích. V rámci nich jsou znaky utvářené na základě zájmů 

tvůrců znaků a jsou vždy motivované. Z toho důvodu Kress nenavazuje na Ch. S. Peirce 

a jeho rozlišení znaků dle druhu odlišné povahy vztahu k objektu, který znak zastupuje, na 

ikóny, indexy a symboly (např. CP 2.247), zároveň nepřejímá ani Saussurovu charakteristiku 

znaku jako arbitrárního (např. Saussure, 1996, s. 98); nahrazuje ji právě motivovaností: 

„Arbitrárnost (v Saussurově pojetí) a motivace poukazují na sociální principy: arbitrárnost 

poukazuje na sílu sociální moci jako konvence a motivace poukazuje na pravděpodobnost 

a průhlednost vztahů formy a významu ve znaku. Výstižný vztah materiální formy 

a kulturního významu je vyjádřením zájmu tvůrce znaku ve dvou ohledech: „odpovídající“ 

forma a význam uspokojují přání tvůrce znaku trefně realizovat význam, a to je zase zásadně 

potřeba v komunikaci jako vodítko pro příjemce v souvislosti s jejich interpretací.“ (Kress, 

2010, s. 64)    

 Pro Kresse jsou zásadní rétoři, tvůrci významů zohledňující svůj vlastní zájem, kteří 

se zapojují do komunikačních jednání v rámci sociálních interakcí. Reprezentace tvůrců 

znaků jsou vždy částečné, zakládají se na tom, co je jimi považováno za důležité, to 

nedůležité opomíjejí. Tato částečnost má za následek nutné formování znaků na základě 

analogie, které tak činí ze znaků metafory (Kress, 2010, s. 71). Tím, že jsou znaky 

konstruovány jednou osobou a interpretovány druhou (druhými), způsob reprezentace by 

měl zohledňovat také předpokládaný zájem příjemců a interpretů sdělení. Jinými slovy je 

potřeba formovat daný znak pro ty, kterými má být interpretován. Proto je důležité mít 

předem povědomí o charakteristikách publika, potenciálních příjemců znaků, na základě 

kterých bude snazší dosáhnout sdělením zamýšleného účinku. 

S komunikačním jednáním, výzvami, interpretacemi a s tvorbou znaků souvisí 

rámování, které je zcela zásadní pro vytváření významu a funguje na straně tvůrce i příjemce 

zprávy (Kress, 2010). Při tvorbě znaků dochází k rámování části světa, která se, současně 

                                                      
6 Podrobněji viz dále kap. 2.4.2 Pozice rétora a designéra. 
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s postoji ke světu jejich tvůrců, v dané reprezentaci odráží. Obecně tak můžeme veškeré 

vytvořené znaky považovat za indikátory zájmů a vztahů tvůrců daných znaků k rámované 

části světa. K podobné situaci dochází také u příjemce znaku. Ten v rámci komunikačního 

jednání postupně přechází od pozornosti či zájmu k rámování aspektů dané zprávy jako 

výzvy a její následné interpretaci.  

 

2.2.4 Mód 

Základem konceptu multimodality je mód jakožto „sociálně formovaný a kulturně daný 

sémiotický zdroj pro vytváření významu“ (Kress, 2010, s. 79). Módy, mezi které patří 

například text, obraz, layout, hudba nebo gesto, zprostředkovávají význam jeho 

materializací, která nastává v okamžiku pozastavení, fixování a rámování nepřetržitého 

procesu semiózy (Kress, 2010, s. 93). V rámci multimodality je pozornost zaměřena na 

zkoumání konkrétního, na studium specifických módů a jejich využívání k tvorbě významů. 

Odlišné módy jsou používány v odlišných dobách, kulturách a komunikačních situacích 

a jejich vývoj jde ruku v ruce s vývojem společnosti. Dlouhou dobu bylo například 

dominantním módem v západní společnosti písmo, které je dnes ve stále větší míře 

nahrazováno obrazy a multimodálními znaky; odlišnost módů v různých kulturách je pak 

příčinou problematiky překladu (Kress, 2010).  

Různé módy zároveň disponují různými potenciály, které je činí vhodnými nebo 

méně vhodnými pro vyjádření zamýšleného významu. To lze vyjádřit také tak, že každý mód 

má na jedné straně jistou funkci nebo funkce, které poskytují jeho výhody, ale nedostatkem 

jiných funkcí na druhé straně představují zároveň jeho nevýhody. Pokud známe 

charakteristiky daného módu, můžeme ho zkombinovat s jiným módem, vykompenzovat 

nedostatky a maximalizovat efekt. Volba použití módu v konkrétní komunikační situaci se 

tak odvíjí od jeho významového potenciálu. V určitých obecných charakteristikách se módy 

shodují, nicméně v konkrétnější rovině je tomu právě naopak. Jak uvádí Andersen 

(2015, s. 77): „Módem je to, s čím se komunita, skupina lidí, kteří se zabývají podobným 

způsobem podobnými problémy, rozhodne jako s módem zacházet.“ Jelikož módem může 

být to, co je lidmi za mód považováno a takto používáno, mohou různé komunity používat 

odlišné módy. Mezi nimi není hierarchie, tedy všechny módy jsou považovány za stejně 

významné, byť se liší ve svých potenciálech (Kress, 2010, s. 104).  

Význam není pouhým výsledkem materializace módů, je také utvářen diskursem 

a žánrem, přičemž všechny tyto složky se vzájemně ovlivňují. Diskurs je zdrojem významů 

a smyslu v dané společnosti a pomáhá lidem orientovat se tím, že produkuje vědění 
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o určitých aspektech světa. Jak již bylo uvedeno, diskurs není jednotný, souběžně koexistuje 

množství různých diskursů. Vědění je v rámci diskursů utvářeno z mocenské, institucionální 

pozice (např. vědy, církve, rodiny) a realizováno skrze sémiotické předměty, které jsou 

materiálními podobami diskursů (Kress, 2010). Kontext významu utvářeného pod vlivem 

diskursu pak poskytuje žánr, který tento význam zakotvuje v rámci sociálních praktik 

a jednání. Zohledňuje účastníky, jejich charakteristiky, vztahy a způsoby, kterými se podílí 

na daných situacích. Žánr se tak nachází na hranici sociálního a sémiotického prostředí.  

Při zjišťování, zda je něco módem či nikoli, mohou jako vodítko posloužit v rámci 

sémiotické teorie Hallidayem stanovené tři metafunkce systému komunikace (např. 

Halliday, 2003). Jedná se o funkci ideační, interpersonální a textovou. Ideační funkce má na 

starosti vytváření reprezentací v rámci světa, interpersonální interakce s ohledem na 

konkrétní sociální cíle a vztahy (spadají pod ní také emoce) a textová funkce uspořádává 

komunikační akty do větších celků realizujících sociální praktiky (Kress a van Leeuwen, 

2006, s. 228). 

 

2.2.5 Multimodální uspořádání 

V každodenním životě funguje obousměrné vytváření zpráv a textů, tím, že jeden vytváří 

zprávy pro druhé a druzí vytvářejí zprávy pro něj. Není to ale tak, že by byl každý takový 

text přijat jako výzva a interpretován, většinou jich mnoho zůstává nepovšimnutých, což se 

opět děje jak na straně jedince jako příjemce, tak jako rétora. V neustále pohyblivém světě 

mohou nabývají informace různých smyslových a materiálních podob, přičemž to, zda 

budou rozpoznány a uchopeny jako komunikační výzvy, je založeno na zájmu, který 

orientuje lidskou pozornost, organizuje selekci a rámuje danou situaci (Kress, 2010, s. 160). 

Některá komunikační prostředí a okolnosti mohou vyvolávat zaměřování pozornosti 

v odlišné míře7.  

Způsob, jakým je vytvářeno sdělení, tedy volba konkrétních módů, jejich řazení 

a spojování, má zcela určující vliv na výsledný význam zprávy. Opět se zde setkáváme se 

základní charakteristikou módu, tedy potenciálem pro tvorbu významů, který podmiňuje 

způsob nejefektivnějšího využití módu v dané situaci. To ilustruje Kress na příkladu řeči 

a gest (Kress, 2010, s. 166). Funkce řeči spočívá v pojmenovávání, explicitní klasifikaci 

                                                      
7 Příklady vynucované pozornosti mohou být prostředí školy (kde je pozornost studentů vyžadována učiteli) 

nebo hlášení rozhlasu (ať už na nádražích nebo třeba v obcích, kde tato hlášení často začínajícího slovy „Pozor, 

pozor“). 
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a ratifikaci, zatímco gesto situuje, indikuje, ukazuje. Pokud gesto zahajuje, doprovází nebo 

ukončuje řeč, v každé z těchto kombinací dochází k nastavení odlišné situace a významu.  

V rámci komunikace či produkce znaků obecně dochází k seskupování jednotlivých 

prvků a jejich kombinování do významonosných celků. Van Leeuwen v souvislosti 

s multimodální integrací vymezil čtyři způsoby, kterými je možné různé sémiotické zdroje 

integrovat do multimodálních textů a komunikačních událostí (van Leeuwen, 2005, s. 179). 

Patří mezi ně rytmus, kompozice, spojení informací a dialog, přičemž v rámci 

multimodálního komplexu mohou být tyto způsoby kombinovány. Obecně však platí, že 

rytmus převažuje v časově založených médiích (např. hudbě, konverzaci, tanci nebo filmu) 

a kompozice v médiích prostorově založených (např. obrazy, časopisy, oblečení, webové 

stránky).  

Základ rytmu je biologický, je člověku vlastní, projevuje se v každodenním životě, 

jednání a komunikaci (van Leeuwen, 2005). Jeho podstatou je střídání, díky kterému dochází 

k rozdělení souvislého toku do stejných menších jednotek (taktů), jenž udávají tempo. Takty 

začínají pulsy, nesoucími významnou informační hodnotu, které mohou mít podobu zvuku 

nebo pohybu s jistým akcentem (např. zvýšená hlasitost, použití odlišné výšky nebo 

energie). Seskupením taktů vznikají fráze a jejich seskupením zase pohyb. V každé z těchto 

jednotek je vždy jeden vyčnívající moment, který nese klíčovou informaci pro daný 

komunikační úsek. Krom měřitelného času existuje také například čas neměřitelný 

(odkazující k věčnému, posvátnému, nadpřirozenému), monotónní, monorytmický nebo 

polyrytmický. 

Smysl pro kompozici je založen v našem přirozeném smyslu pro rovnováhu. Jedná 

se o způsob rozmístění prvků v sémiotickém prostoru ideálně tak, abychom tento náš smysl 

uspokojili. Kompozice bývá často symetrická, kdy si levá i pravá strana „váhou“ percepční 

významnosti odpovídají. Tradičně je levá strana spojována s negativními morálními 

hodnotami, minulostí a obecným, pravá pak s hodnotami pozitivními, přítomností 

a konkrétním, nicméně se nejedná o všeobecně platné pravidlo (van Leeuwen, 2005, s. 201). 

S horní a spodní částí prostoru jsou pak spojené asociace dobrého a špatného, významnějšího 

a podřadnějšího8. Dále může být kompozice centralizovaná, kde obvykle to, co je umístěno 

ve středu, obsahuje jádro prezentovaného a to, co je kolem, tento střed doplňuje, je 

v závislém a podřízeném vztahu. Podle van Leeuwena u přední a zadní strany nebývá 

                                                      
8 Kress a van Leeuwen spojili vysoké s pojmem ideální a spodní s pojmem reálný (van Leeuwen, 2005, 

s. 205). 
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polarizace vždy přítomná, pokud je jí však využito, často tato hierarchie odkazuje k paralele 

přední a zadní části lidského těla (van Leeuwen, 2005, s. 211). Vpředu je zobrazeno to, jak 

se chceme navenek prezentovat, zadní část je sémioticky chudá (viz např. architektonické 

stavby se zdobnými fasádami a strohými dvorky). Pozadí je oproti popředí méně výrazné, 

udává však kontext, stanovuje prostředí. Dále může design odlišovat levou a pravou stranu 

také funkcemi, kdy levá strana bývá spojována se statickými činnostmi a s tím, co předmět 

je; pravá strana pak s tím, co daný předmět může dělat, respektive co s ním může dělat jeho 

uživatel, tedy s činnostmi více dynamickými, s jeho používáním (van Leeuwen, 2005, 

s. 212). I zde však existují významné kulturní rozdíly a jak poukazuje van Leeuwen: „(…) 

dané není nikdy objektivně dané, ani nové objektivně nové. S věcmi je zacházeno jako 

s danými nebo novými v kontextu specifických komunikačních situací.“ (van Leeuwen, 

2005, s. 204) 

Další možností integrace sémiotických zdrojů je spojení informací, relativně 

samostatných úseků faktů, ať už verbálních či vizuálních, a to nejčastěji za pomoci spojek, 

rozvijících a rozšiřovacích nástrojů (např. specifikace, souhrn, vysvětlení) (van Leeuwen, 

2005). Posledním z van Leeuwenem stanovených způsobů multimodální integrace je dialog, 

tedy dynamická interakce střídajících se dvou stran. Během dialogu dochází vždy k párovým 

akcím (otázka – odpověď; požadavek – závazek apod.), které však nemusí být vyjádřeny 

vždy ve stejném módu (van Leeuwen, 2005, s. 249). V rámci dialogu se partneři 

synchronizují, střídají se a vytvářejí rytmus. To se nemusí týkat jen jazykových dialogů, ale 

také například hudebního celku, v rámci kterého se jednotliví účastníci synchronizují, 

střídají se a vytváří mezi sebou jakýsi harmonický dialog. 

V souvislosti se zmiňovanými proměnami společnosti v posledních desetiletích se 

v dnešní době setkáváme se situacemi, kdy mohou být stejné postupy tvorby znaků, textů 

a významů jednou skupinou lidí interpretovány bez problémů, jiným však mohou činit 

značné obtíže. S tím se setkáváme například ve chvíli, kdy tradiční sémiotický zdroj, písmo, 

je na základě požadavků soudobé společnosti ve velké míře podporován vizuálními módy. 

Příkladem mohou být webové stránky, knihy nebo obaly potravin, které jsou pro dospělé 

(představující zde zastánce tradičních sdělení) a děti (jako generaci navyklou na 

multimodální charakter sdělení) utvářené odlišným způsobem. Podle Kresse jsou například 

internetové stránky určené pro dospělého návštěvníka zpravidla podobné klasickým knihám, 

jsou důsledně organizované, rozdělené do odstavců, střídmé v barvách, vizuálním obsahem 

zapadají do každodenního života. Naopak stránky určené primárně pro děti nejsou tolik 

ovlivněné tradičním čtením a layoutem papírových stránek, často jsou velmi interaktivní, 
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zábavné, barevné, až surrealistické (Kress, 2010, s. 172). Je tedy důležité brát v potaz 

charakteristiky příjemců zpráv, včetně jejich zvyků, životního stylu, věku či pohlaví tak, 

abychom mohli efektivně využít potenciály jednotlivých módů. 

 

2.3 PRODUKTOVÝ A EMOČNÍ DESIGN  

Pokud se chceme zabývat produkty, jejich designem a tím, co vyjadřují, nemůžeme 

opomenout přínos a myšlenky Donalda Normana, který výrazně ovlivnil produktovou 

sémiotiku a vizuální rétoriku. Zájmem Normana v souvislosti s designem jsou, krom 

množství jiných témat, emoce a lidské vnímání a v jeho pojetí se tak design střetává 

a mnohdy prolíná s psychologií a využíváním fungování lidské afektivity. Například v knize 

Design pro každý den (The Design of Everyday Things, Norman, 1988) se zabývá tím, jak 

podoba každodenních věcí ovlivňuje způsob a pohodlnost jejich používání a zavádí spojení 

psychopatologie každodenních věcí (Norman, 1988, s. 1), čímž upozorňuje na nedomyšlený 

design, nekomfortní používání nebo nezohledňování specifik lidského vnímání. S ohledem 

na naši oblast zájmu je pravděpodobně nejstěžejnějším dílem v dané problematice kniha 

Emoční design (Emotional Design: Why we love (or hate) everyday things, Norman, 2004a), 

která pojednává o významu předmětů, o vrstvách designu, o emocích, které v lidech 

produkty vlivem své podoby a vlastností vzbuzují. Norman zde identifikuje tři roviny 

designu – viscerální, behaviorální a reflektivní – které jsou v různých produktech zastoupeny 

v odlišné míře, přičemž tato míra se nezanedbatelně odráží v jejich atraktivitě, ve 

významech, které dané předměty nesou a vysílají, v tom, jakým způsobem působí na naše 

emoce. 

 

2.3.1 Design a emoce 

Jako ilustrativní uvedení do problematiky designu a emocí zde zmíníme Normanův příklad 

s čajovými konvicemi. Norman (2004a, s. 3-13) pojednává o svých třech čajových 

konvičkách, které byť jsou navzájem zcela odlišné, ke všem z nich má Norman velmi 

specifický vztah; k jejich pořízení ho vedly různé důvody. První z konviček je, dle 

Normanových slov, zcela nepoužitelná, jelikož její držadlo je na stejné straně jako její hrdlo. 

Tato konvička je kopií originálu pocházejícího z dílny Jacquese Carelmana, který ji sám, dle 

Normana, označil za „konvici na kávu pro masochisty“, jelikož je nemožné ji použít. Druhá 

konvice, Nanna, je buclatá a oblá a nápadná je svou estetikou. Jejím autorem je známý 

architekt a produktový designér a používá se vcelku snadno. Třetím výrobkem je velmi 
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promyšlená konvička německého původu, která má tvar přizpůsobený k naklánění za účelem 

efektivního louhování sypaného čaje (Norman, 2004a). 

 

 

Obrázek 1: Tři čajové konvičky (zdroj: jnd.org/emotion_design_attractive_things_work_better) 

 

Norman však obvykle nepoužívá ani jednu z těchto konviček, jelikož v každodenním 

životě preferuje zejména praktičnost, efektivnost, jednoduchost. Všechny z uvedených 

konviček má vystavené v kuchyni na viditelném místě, jelikož si jich cení jakožto 

uměleckých děl. Všechny tři konvičky jsou jedinečné, odlišují se od sebe svým tvarem, 

materiálem, vzhledem. Když se Norman rozhodne některou z nich použít, vždy je jeho výběr 

podmíněn situací, jeho rozpoložením, vztahem, který k těmto předmětům má, příběhem, 

který si s těmito konvičkami spojuje (Norman, 2004a).  

Na základě tohoto příkladu je dle Normana možné identifikovat několik složek, které 

najdeme v každém produktovém designu. Jedná se o použitelnost, estetiku a praktičnost. 

Tyto vlastnosti se zakládají na mnoha volbách, které musí designéři při vytváření daného 

produktu zvažovat. Vybírají materiál, způsob zpracování, dostupnost produktu, určují jeho 

prodejní cenu. Jsou také odpovědní za to, jak bude výrobek srozumitelný a použitelný. Je 
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potřeba neopomíjet ani emoční složku designu, která nemusí být na první pohled patrná 

(Norman, 2004a). Zpravidla se lidé obklopují věcmi, které jsou pro ně atraktivní, estetické, 

praktické nebo k nim mají nějaký zvláštní vztah, jenž je odlišuje od ostatních věcí sloužících 

stejnému účelu. U každého předmětu je tak možné odlišit designérskou složku, tedy tu, která 

je do produktu vložena jeho designérem, výrobcem, a osobní, kterou do předmětu vkládá 

jeho vlastník, interpret nebo uživatel. Tato osobní, symbolická složka se pojí s významy, 

které v sobě předměty nesou, s hodnotou, která je odlišná od té směnné, s příběhy, zážitky 

a emocemi. 

Design je krom emocí spjatý také s kognicí. Dle Normana jsou emoce od kognice 

neoddělitelné, a to navzdory dlouhé tradici, která je striktně separovala (Norman, 2004a, 

s. 20). Byť tak lidé činí podvědomě, cokoli, co dělají, je ovlivněno emocemi, a to platí i pro 

oblast designu. Některé věci jsou spojovány s pozitivními emocemi, sympatiemi, láskou, 

štěstím; jejich používání, a mnohdy již samotný pohled na danou věc, člověka nějakým 

způsobem baví, poutá. Zároveň se lidé obklopují také věcmi, které v nich vzbuzují negativní 

afekty, například frustraci nebo vztek. Emoce zkrátka patří k lidskému životu a jsou 

vyvolávány lidmi a věcmi, kterými se v životě obklopujeme. Pro dobrý, úspěšný design jsou 

důležité zejména takové vlastnosti produktu jako jeho estetičnost, atraktivita a krása, 

nicméně ani užitečnost a praktičnost by neměly být opomíjeny (Norman, 2004a).  

V dobrém designu by se tak dle Normana měly snoubit kognitivní věda a pro člověka 

charakteristická emotivní stránka. Tyto dvě oblasti by neměly být v opozici a názory, že to, 

co je krásné, je zpravidla nepraktické a to, co praktické je, je zpravidla neestetické, by měly 

být jednou provždy přehodnoceny. Emoce a kognitivní schopnosti člověka jsou propojeny 

do té míry, že vlivem esteticky příjemných předmětů dokáží lidé dokonce výkonněji 

pracovat9 (Norman, 2004a, s. 10). Takové předměty, které jsou hezké na pohled, také dle 

Normana raději používáme, máme z jejich používání větší požitek a daná činnost, pro kterou 

je využíváme, se nám tak lépe vykonává10.  

Během života jsou neustále přijímány podněty z vnějšího prostředí, které člověka 

zasahují a vyvolávají v něm emoce (například barvy11) a které následně do značné míry 

ovlivňují jeho jednání, rozhodování, posuzování, to, co si o věcech nebo lidech myslí. 

                                                      
9 Podobně jsou lidské emoce a psychologie využívány například v interiérovém designu, nejvýrazněji 

v souvislosti s výmalbou a volenými barvami do různých obytných prostor. 
10 O tomto poznatku se zmínil také jeden z našich respondentů (Jakub Pollág) v rámci rozhovoru v odpovědi, 

která se zaměřovala na funkčnost produktů. Tu Pollág rozdělil na funkčnost primární a emoční (Pollág, 2019).  
11  Toto ilustruje Norman na příkladech černobílé a barevné obrazovky nebo tradičních nebarevných novin a 

pestrobarevných časopisů (2004a, s. 9). 
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S lidským chováním souvisí také podvědomí, které ho významně ovlivňuje a zakládá lidské 

soudy, a kognitivní systém, jenž uděluje světu kolem smysl (Norman, 2004a, s. 12). Kognice 

a afekty se tedy vzájemně ovlivňují. Jsou to ale zejména právě afekty a emoce, které jsou 

zcela zásadní pro rozhodování v každodenním životě, jsou spjaté s chováním, s řečí těla, 

lidskou fyziologií. 

Dle řady výzkumů jsou atraktivní věci považovány za lépe fungující a jednodušeji 

použitelné, což souvisí zejména s již zmiňovanými emocemi, které jsou estetikou věcí 

vyvolávány (Norman, 2004a). Dle Rosse a Wensveena (2010) lze estetiku pokládat za základ 

(nejen) průmyslového designu, přičemž by měla být zaměřena na překlenutí ještě donedávna 

neojedinělé propasti mezi krásou, užitečností a příjemnou interakcí. Pozitivní emoce, jako 

pocit štěstí nebo odpočinku, jsou dále dle Normana zcela zásadní pro učení, zvídavost, 

kreativní myšlení, hledání alternativ či vymýšlení řešení (Norman, 2004a, s. 19). Proto hraje 

estetika tak zásadní roli v designu – díky atraktivním věcem se lidé mohou cítit lépe 

a následkem toho také kreativněji myslet. V souvislosti s tím pak mohou být schopní 

jednodušeji nacházet řešení problémů. Estetika produktu je tak spojena s jeho atraktivitou, 

vyvolává v lidech pozitivní emoce podporující kreativní myšlení a snadné řešení problémů, 

a proto mají z používání atraktivních věcí lidé lepší a radostnější pocit. Zároveň pokud jsou 

šťastní, mnohem snadněji hledají alternativní řešení a jsou více tolerantní k drobným 

obtížím, což je v souvislosti s věcmi každodenní potřeby velké pozitivum. Nicméně cílem 

by nemělo být vytváření jen estetických a funkčních produktů, ale také potěšujících 

a zábavných (Norman, 2004b). 

V rámci studia lidských emocí a charakteristických struktur lidského mozku 

identifikoval Norman ve spolupráci s Andrew Ortonem a Williamem Revellem tři odlišné 

úrovně v mozku (Norman, 2004a, s. 21). První úroveň je definována jako automatická, 

přednastavená viscerální vrstva, která je velmi rychlá, rychle reagující, vyhodnocující dobré 

a špatné, bezpečné a nebezpečné a na základě těchto soudů vysílající signály svalům a zbytku 

mozku. Druhou vrstvou, jenž zahrnuje mozkové procesy, které kontrolují každodenní 

chování, je vrstva behaviorální; tou třetí pak vrstva reflektivní, která je kontemplativní 

vrstvou lidského mozku – v pomyslné hierarchii stojí nejvýše, reflektuje, dohlíží a snaží se 

ovlivňovat behaviorální rovinu. Každá z těchto vrstev vykonává v mozku jinou funkci, 

přičemž tuto diferenciaci lze doložit na různě evolučně vyvinutých živočiších. Dle Normana 

je u plazů markantní viscerální rovina; u savců, například psů, zpravidla podvědomá 

behaviorální vrstva; pro lidi je charakteristická úroveň reflektivní, tedy ta, která má na 

starosti vědomé přemýšlení, zobecňování a reflektování světa (Norman, 2004a, s. 23).  
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Tou nejzákladnější vrstvou, evolučně zakořeněnou, je viscerální mozková rovina, 

jejíž kompetencí není přemýšlení či porovnávání s minulostí – je zaměřena na základní 

potřeby, na elementární pozitivní afekty spojené s potravou, teplem a bezpečím (Norman, 

2004a, s. 29). A stejně jako je možné identifikovat vlastnosti, které v člověku probouzí 

takové pozitivní afekty, je možné určit také ty, které vzbuzují afekty negativní – například 

nečekané hlasité zvuky, extrémně teplé nebo studené, tmavé prostory, davy lidí, ostré 

předměty apod. Aspekty vyvolávající tyto emoce jsou zpravidla podmíněné naší evolucí, 

základními lidskými potřebami (Norman, 2004a). Viscerální úroveň je biologická, zároveň 

však zkušenostně ovlivněná a může být překonána rovinou reflektivní. Všechny tyto vrstvy 

se navzájem prolínají, setkávají a ovlivňují. Podle Normana postupy, které v mozku 

probíhají, mohou být následně dvojího charakteru (Norman, 2004a). Jedny putují od 

viscerální roviny přes behaviorální až k reflektivní a jsou tak poháněny vnímáním. Podobný 

proces, ale v opačném směru, tedy od reflektivní roviny po viscerální, je naopak poháněn 

myšlením. Pokud se zabýváme myšlením, věnujeme se zejména udílení významů, pokud 

jsme zaneprázdněni afekty, naší činností je zpravidla připisování hodnoty.  

Pro designéry jsou tyto poznatky důležité z toho důvodu, že jejich zohledněním 

mohou dosáhnout efektivnějšího designu, je však potřeba brát v potaz také zkušenostní 

složku a rozmanitost lidské mysli, emocí, nálad a jiných osobnostních charakteristik 

(Norman, 2004a). Proto je výroba předmětu, který by se líbil všem, obtížně dosažitelným, 

ne-li nereálným cílem12. Lidské vnímání a hodnocení jsou totiž značně proměnlivé. Stejní 

lidé mohou v různých okamžicích vnímat stejnou věc diametrálně odlišně, stejně jako různí 

lidé vnímají stejné věci jinak13. Tyto odlišnosti lidského pohledu mohou být ovlivňovány již 

zmiňovanými mozkovými rovinami. Zatímco viscerální úroveň, s ohledem na její evoluční 

základ, bývá zpravidla stejná nebo velice podobná u všech lidí, behaviorální a reflektivní 

roviny jsou podmíněné zkušenostmi, kulturou, vzděláním a dalšími faktory a jsou tak značně 

rozmanité. 

 

                                                      
12 Toto opět reflektuje v rozhovoru také Pollág, který upozorňuje na význam zaměření na konkrétní trh, 

specifickou cílovou skupinu (Pollág, 2019). 
13 Tento aspekt je patrný u Jana Plecháče, dalšího z respondentů v našem výzkumu, u kterého se však 

setkáváme s absencí záměru designéra evokovat v příjemcích sdělení (zákaznících) konkrétní, předem 

stanovené hodnoty. Plecháč vnímá rozdílnost lidí a jejich interpretací jako pozitivní a nespatřuje v tomto 

problematickou oblast designu (Plecháč, 2019). 
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2.3.2 Úrovně designu  

V jakémkoli designu, respektive jakémkoli navrženém produktu, lze dle Normana na 

základě stanovených vrstev mozkových procesů rozpoznat rovněž tři úrovně designu, které 

se prolínají s emocemi a kognicí. Analogicky se jedná o viscerální, behaviorální a reflektivní 

dimenze designu (Norman, 2004a, s. 65). Pro zjednodušení lze říci, že v jakémkoli produktu 

je možné odlišit vzhled, efektivnost použití a následného potěšení, které z používání 

produktu plyne a osobní uspokojení, asociaci vzpomínek, budování sebeobrazu. 

V návaznosti na rozlišení tří vrstev mozku a specifik jejich fungování lze tak rozeznat 

zároveň tři roviny designu, které zohledňují výše zmíněné aspekty produktu. Není tomu tak, 

že by každá věc obsahovala pouze jednu ze zmíněných rovin designu – ve skutečnosti 

obsahuje každý design všechny tři uvedené vrstvy, každá z těchto úrovní je stejně důležitá, 

nicméně u různých předmětů může být vyzdvihován jiný aspekt, jiná rovina (Norman, 

2004a, s. 65). 

 

2.3.2.1 Viscerální úroveň 

První z avizovaných rovin designu je označována jako viscerální. Ve středu jejího zájmu je 

povrchový vzhled. Jejím ztělesněním je například již zmiňovaná konvička Nanna, která na 

první pohled zaujme díky svému oblému tvaru – je atraktivní. Nesnaží se zasáhnout vědomí 

a myšlení, její předností je vzhled, pocit, který v člověku vyvolává i fyzický aspekt doteku. 

A přesně tyto vlastnosti jsou charakteristické pro viscerální design, který se nezabývá 

minulostí nebo budoucností, ale soustředí se na přítomný pocit a percepci (Norman, 2004a). 

Zároveň má tato rovina vztah k biologické podstatě člověka, a proto je podobná u všech lidí 

po celém světě. Stále zde ale figurují odlišné vlastnosti a zkušenosti lidí, následkem čehož 

nelze jedním designem uspokojit všechny stejně. To platí i v případě viscerální roviny, do 

které se promítají vlivy kontextu, prostředí i kultury.  

Viscerální úroveň je také tou, která je zodpovědná za hodnocení věcí kolem nás, tedy 

toho, zda něco označíme jako hezké nebo ošklivé, přitažlivé či odpudivé. Dle Normana 

(2004a, s. 66) je cílem mnoha designérů kreativita, originalita a produkty, které nejsou 

oceňovány jen jako hezké nebo roztomilé, nicméně i takové jsou vyžadovány. Pro příklad 

lze uvést navrhování dětského nábytku, u kterého může být vyzdvihován právě viscerální 

design. V takovém případě zde dominují jasné syté barvy, které probouzí pozitivní emoce, 

radost a zábavu. Výběr takových barev nebývá nijak náročný, jelikož všem dětem se líbí 

zpravidla podobné věci. To se však postupem času mění a u dospělých lidí tak soudy hezké 

– ošklivé nelze snadno zobecnit. S tím, jak se člověk osobnostně vyvíjí, roste v něm 



 30 

schopnost překonávat základní libosti a nelibosti a to, co mohl jako malý vnímat jako 

odpudivé, může ho v dospělosti naopak přitahovat. V těchto případech se hlásí o slovo 

reflektivní rovina, která překonává tu viscerální, zaměřenou na základní lidské vnímání 

a atraktivitu. Reflektivní rovina stojí hierarchicky výše, nezabývá se primárními pudy, je 

sofistikovanější (Norman, 2004a). 

Pokud shrneme vlastnosti, které jsou pro viscerální design zásadní, jedná se o vzhled, 

pocit, zvuk a další fyzické atributy. Viscerální design útočí svou atraktivitou, na první pohled 

upoutává, čímž značně zjednodušuje výzkum zabývající se atraktivitou produktů. Stačí, 

když člověku předložíme danou věc a vyčkáme na jejich první reakci. Ve středu zájmu zde 

není ani praktické využití věci, ani hodnoty, které daný produkt vyjadřuje, ale estetika, krása 

a čistota. Je-li tedy cílem designérů vyzdvihnout viscerální rovinu, jejich přednostmi by mělo 

být estetické cítění, grafické umění, vizuální schopnosti. To, na čem zde skutečně záleží, je 

totiž fyzický aspekt věci – tvar, materiál, textura, barevnost a další charakteristiky související 

se vzhledem, ale i smyslností a do jisté míry také sexualitou, což souvisí s propojením 

viscerálního designu a biologické podstaty člověka (Norman, 2004a, s. 69). 

 

2.3.2.2 Behaviorální úroveň 

Pro behaviorální design je charakteristické, že se zabývá potěšením z používání produktu, 

efektivitou, a stejně jako je tomu v případě viscerálního designu, je rovněž soustředěn na 

přítomnost (Norman, 2004a). Behaviorální rovina je spojena s praktickým používáním, se 

zkušeností s produktem, s funkčností a účelem. Dominanci tohoto aspektu ilustruje Norman 

na zmiňované naklánějící se konvičce, která je uzpůsobena k efektivnímu louhování 

sypaného čaje a zohledňuje všechny fáze správného procesu jeho přípravy14. Obdobně je 

příkladem behaviorálního designu čajové sítko, které je velmi jednoduché a funkční. 

V hlavní roli zde není vzhled nebo skryté významy, ale výkon a užití. Pro behaviorální 

design jsou tak zásadní čtyři aspekty, a to funkčnost, srozumitelnost, použitelnost a fyzický 

požitek z používání dané věci (Norman, 2004a, s. 69).  

Funkce je možná tou úplně nejzákladnější vlastností pro behaviorální design. Spadá 

pod ni efektivita toho, jak daný předmět funguje, jak odpovídá na potřeby jeho uživatelů, 

a z toho důvodu je pro designéry důležité stanovit si způsob, jakým budou lidé tuto věc 

používat. Behaviorální design musí znát potřeby zákazníků a snažit se je vyslyšet tak, aby 

byl zákazník uspokojen (Norman, 2004a). Někdy je však obtížné tyto potřeby stanovit, ne 

                                                      
14 Zde jsou patrné paralely s lampou One Zero designéra Karla Matějky, podrobněji viz níže v praktické části. 
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všechny totiž bývají lidmi vědomě artikulovány, spousta z nich zůstává skryta designérům 

i samotným uživatelům produktů. Z tohoto důvodu je pro úspěšný behaviorální design nutné 

pozorování uživatelů produktů v terénu, při zacházení s nimi. Při tomto výzkumu můžeme 

být svědky toho, že daný produkt není v uspokojování potřeb uživatelů zcela úspěšný 

a následují tak dvě možnosti, jak s tím aktivně naložit. Jednou cestou je vylepšování, tedy 

úprava již existující věci nebo služby (Norman, 2004a, s. 71). Na základě pozorování může 

designér stanovit, s čím je při používání produktu jeho uživatel nespokojený, s čím má potíže 

a následně tyto nedokonalosti překonávat vylepšováním vlastností produktu. Druhým 

způsobem rozvoje je inovace, která nastupuje ve chvíli, kdy je potřeba uspokojit nějakou 

novou potřebu. Je využívána, když neexistuje produkt, který by požadovanou funkci plnil. 

Inovace je oproti vylepšování náročnější, jelikož se zabývá věcmi, se kterými nemá dosud 

nikdo zkušenost a nemůže tak vycházet z pozorování uživatelů těchto produktů v praxi. I to 

je jedno z úskalí behaviorálního designu, který by měl reagovat i na neartikulované potřeby 

zákazníků (Norman, 2004a).  

Dalším z aspektů behaviorálního designu je porozumění, které souvisí s používáním 

produktu (Norman, 2004a, s. 75). Pokud není daný produkt pro uživatele dostatečně 

srozumitelný, je pro něj velmi obtížné ho používat; proto má mnoho lidí v oblibě jednoduché 

věci – nepotřebují pro jejich používání žádné speciální schopnosti, vystačí si jen s těmi 

základními a vždy vědí, jak danou věc použít. Pokud ale nějakému produktu člověk 

nerozumí, je pro něj příliš složitý nebo nemá dostatečné znalosti pro to, aby jej dokázal 

samostatně používat, nedokáže si poradit v situaci, kdy se tato věc porouchá. Srozumitelnost 

produktu je tak zcela zásadní charakteristikou, kterou musí designéři zohledňovat, a to 

například ve vymýšlení způsobů zpětné vazby. Ta je pro chápání věcí důležitá – uživatel 

potřebuje mít jistotu, že daná věc funguje, že přijímá a zpracovává jeho povely. Zpětná vazba 

ve formě signálů, ať už vizuálních či akustických, by měla být zároveň pro uživatele 

příjemná. V případě iritujících signálů nebo nedostatečné zpětné vazbě může u uživatele 

docházet k frustraci či podráždění (Norman, 2004a). 

V této souvislosti Norman vyzdvihuje důležitost dobrého konceptuálního modelu, 

díky kterému mohou být lidé schopni předvídat, jaký dopad bude mít to, co dělají; souvisí 

tak s porozuměním (Norman, 1988, s. 13). Je možné rozeznat celkem tři odlišné mentální 

obrazy vztahující se k tomu samému předmětu. Prvním z nich je designérův konceptuální 

model, tedy ten, který má ve svých představách designér dané věci. Druhým je obraz 

uživatele, který by měl ideálně odpovídat obrazu designérovu. Třetím druhem je pak obraz 
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produktu v tištěných materiálech a příručkách, které se k němu vztahují a skrze které 

komunikuje designér s uživatelem produktu (Norman, 1988, s. 16). 

Další z důležitých vlastností pro behaviorální design je použitelnost předmětu, která 

souvisí s výkonností produktu, s jeho jednoduchým a srozumitelným ovládáním 

a pohodlností použití. Opět je zde potřeba připomenout rozmanitost lidských schopností 

a vlastností, které činí také tento aspekt značně relativní. Pozitivní fyzický pocit z používání 

daného produktu také přispívá k jeho kladnému přijetí uživateli. Zde se dostává do popředí 

prožívání, příjemnost doteku, textura, vůně, zvuk i vizuální stránka (Norman, 2004a, s. 79).  

Zaměřit se na behaviorální rovinu produktu je důležité zejména s ohledem na to, co 

vyvolává její nezohledňování. Opomenutý behaviorální aspekt vede uživatele produktů 

k frustraci – takové předměty jsou nesrozumitelné, neposkytující adekvátní zpětnou vazbu, 

jsou špatně použitelné, nesplňují danou funkci, a proto neuspokojují lidské potřeby 

(Norman, 2004a). Pokud je cílem produktových designérů dobrý pocit pramenící 

z používání předmětu, neměli by opomíjet ani jeho estetickou stránku. Například podle 

Overbeeka a Wensveena totiž klasické ukazatele krásy (např. symetrie) predikují pozitivní 

emoce pramenící ze zacházení s daným předmětem (Overbeeke a Wensveen, 2004, s. 367). 

 

2.3.2.3 Reflektivní úroveň 

Třetí rovinou designu je vrstva reflektivní, která je zaměřena na racionalizaci 

a intelektualizaci produktu, na příběh, který se k výrobku váže, na roli, kterou produkt hraje 

v budování sebeobrazu a hrdosti (Norman, 2004a, s. 84). Příkladem reflektivního designu je 

jak naklánějící se konvička, tak „konvička pro masochisty“. Obě vyvolávají silné 

a opravdové pocity a emoce, probouzí kognici a interpretaci, inspirují k přemýšlení. To jsou 

specifika reflektivního designu, který je zároveň ze všech tří rovin nejvíce podmíněn 

kulturou, zkušenostmi, vzděláním a individuálními osobnostními rysy. Oproti předchozím 

dvou rovinám je reflektivní úroveň schopná vycházet z minulosti a přemýšlet o budoucnosti, 

není tedy zaměřena pouze na to, co je, ale také na to, co bylo a bude ve vztahu k danému 

předmětu. Zároveň je, na rozdíl od obou předcházejících, vědomá, řízená intelektem 

(Norman, 2004b). 

Významnou roli zde hrají hodnoty, osobní vzpomínky a vlastní identita. K té se 

vztahují významy, které daný produkt vysílá k druhým lidem. Všichni lidé se nějak 

prezentují, vystupují a působí na druhé, s čímž souvisí také množství voleb, které musí 

během života učinit. Rozhodují se také, kterou věc si koupí, dělají reflektivní rozhodnutí, 

která nejsou založená pouze na primárních potřebách a reakcích, ale také na hlubších 
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významech, rozvažování a přemýšlení, na tom, jak chce člověk prezentovat. Proto je úskalím 

reflektivní roviny zejména to, že je ukryta v lidské mysli (Norman, 2004a, s. 87). 

 

2.3.3 Sebevyjádření a hodnota 

Atraktivita určité věci souvisí s viscerální úrovní, podobně jako krása je záležitostí úrovně 

reflektivní. Je totiž hlubší, závislá na vědomém rozmýšlení, reflexi a zkušenosti, zároveň ji 

ovlivňují kulturní kontext či vzdělání. Krása tak nemusí být atributem pouze vnější podoby 

předmětu – i na první pohled neatraktivní věci mohou poskytovat potěšení a být spojené 

s krásou (Norman, 2004a, s. 87). Na prvoplánovou líbivost tedy sází viscerální design, na 

jedinečnost, originalitu a prestiž pak design reflektivní. 

Vzhled či praktické vlastnosti často nemusí být tím, co lidé na věcech oceňují 

nejvíce. Mnohdy je rozhodujícím rysem spíše určitý historický aspekt, evokování 

vzpomínek. Proto se lidé často obklopují levnými kýčovitými suvenýry, které byť nemají 

valnou estetickou či praktickou hodnotu, vyvolávají v majitelích vzpomínky na zážitky nebo 

druhé lidi. A přestože suvenýry bývají tak často odsuzovány, jsou masově pořizovány. Mají 

totiž vysokou symbolickou hodnotu a zcela plní funkci, která se od nich očekává – jsou 

zdroji asociací, pomáhají paměti vybavovat si vzpomínky (Norman, 2004a, s. 47). 

Tu zásadní hodnotu věcí ovlivňuje krom reflexe zážitků, zkušeností a vzpomínek 

také to, jakým způsobem přispívá daná věc k vnímání nás samotných. To, jak se sami 

vidíme, je v lidském životě zcela klíčové. Krom našeho chování a jednání je součástí 

sebeobrazu také naše materiální prezentace ve smyslu stylu oblékání a zdobení, movitého 

i nemovitého majetku. Opět se zde hlásí o slovo reflektivní rovina. Způsoby sebeprezentace 

a reflexe nás samých jsou značně kulturně podmíněné, byť některé aspekty jsou spíše 

univerzálního charakteru (např. skutečnost, že nám záleží na tom, jak na druhé lidi 

působíme) (Norman, 2004a, s. 54). 

Při výběru produktu hraje roli mnoho faktorů, mezi které patří jeho vzhled, schopnost 

plnit danou funkci, to, jak je vnímán námi i okolím, co vyjadřuje apod. Jsou tedy důležité 

všechny tři roviny designu. V této souvislosti je nejproblematičtější reflektivní úroveň, která 

je velmi proměnlivá, osobnostně, společensky, kulturně a historicky podmíněná. Produkty, 

které jsou preferovány jeden den, mohou být druhý den odsuzovány. Často také bývá určitá 

věc pozitivně přijímána do té doby, dokud ji za líbivou nepovažuje příliš mnoho lidí. Když 

se to stane, tato věc degraduje a pozornost je přenesena na něco jiného (Norman, 2004a, 

s. 58). To platí zpravidla u produktů, které nejsou pro život elementární a zásadní, kdy je 

možný přechod na alternativy (do této oblasti spadá také například design světel). 
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V opačném případě je pomíjivost popularity spíše marginální. Roli zde hraje povaha daného 

produktu a úmysl jeho výrobců. Nicméně nadále platí, že všechny tři roviny designu jsou 

důležité a že záleží jak na atraktivitě, potěšení, zábavě, tak na efektivitě a srozumitelnosti 

(Norman, 2004a). 

 

2.3.4 Móda, preference a konkurence 

Podoba produktů bývá diktována diskursem či módou, která je kulturně, historicky 

a konvenčně determinovaná. Módní trendy podléhají společenskému hodnocení a jsou tak 

spíše krátkodobého charakteru. Na rychlé změny poptávky musí reagovat designéři, od 

kterých se vyžaduje rychlá přizpůsobivost požadavkům trhu (Norman, 2004a).  Pomíjivý 

charakter módy a rychle se měnící poptávka jsou pro některé designéry velkou výzvou, se 

kterou nebývají všichni schopni se dostatečně vypořádat, na druhou stranu se však může 

jednat o příležitost pro jiné.  

Podle Normana k tomu, aby vznikl předmět, který by byl imunní vůči různorodosti 

lidí, jejich vlastností a preferencí, nesmějí existovat žádné další alternativy dané věci 

(Norman, 2004a, s. 42). Reálnějším způsobem, jak uspokojit veškerou poptávku, je tedy 

nabízení dostatečného množství variant, zacilování produktů a samozřejmě také 

zohledňování prostředí a kultury. Poptávka však nevychází pouze z lidských potřeb, ale také 

z chtíče, který je mnohdy silnějším impulsem a závisí jak na kultuře, tak na touze po 

sebeprezentaci či reklamě.  

S tím souvisí také význam značek produktů, jejichž preference se může měnit, 

nicméně způsob, jakým jsou ve společnosti vnímány, je spíše dlouhodobého charakteru. 

Značka slouží k identifikaci produktu, reprezentuje výrobce a jeho ostatní produkty 

a evokuje emoce, které mohou být rozhodující v procesech volby zákazníků mezi 

alternativami. Pro značky je emocionální reprezentace zcela zásadní, jelikož symbolizuje 

vztah mezi člověkem a daným produktem (Norman, 2004a, s. 60). Značka je tedy 

označujícím znakem našich emocionálních reakcí, což si uvědomují také designéři, kteří z 

vztahu významně těží. Nemusí se přitom jednat jen o značku ve smyslu brandu, ale také 

například o určité renomé, vybudovanou pozici na trhu konkrétního designéra. 

 

2.4 SÉMIOTIKA A DESIGN 

V oblasti průmyslového či produktového designu není pojem design používán tak dlouho, 

jak by se mohlo zdát. Až s procesem globalizace vznikla potřeba nalézt univerzálnější 

a ideálně mezinárodní termín, který by vystihoval široké pole zájmu designérů. Označení 
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design má podle M. Hardta (2005, s. 27) svůj původ ve třech slovech: francouzském dessiner 

znamenajícím kreslit, ale také navrhovat; rovněž francouzském designer ve významu 

plánování a latinském de signe, tedy doslova o znaku. R. G. Monö uvádí, že pojem design 

pochází z latinského designare znamenajícího vyznačit, označit, denotovat, a upozorňuje, že 

toto slovo může být použito jak pro označení vlastnosti předmětu, výsledku činnosti 

i činnosti samotné. Designér je pak tím, kdo označuje a něco komunikuje (Monö, 1997, 

s. 10-11, 51). 

Vzhledem ke značnému skloňování pojmu design ve všech uvedených východiscích 

považuji za podstatné na tomto místě upřesnit, že pokud uvedení autoři ve svých anglicky 

psaných nebo do angličtiny přeložených dílech užívají označení design (ať už jako podstatné 

jméno nebo častěji jako sloveso), mají tím zpravidla na mysli obecný proces navrhování, 

konstruování znaku, který je vlastní celé společnosti a řídí se kulturními a sémiotickými 

pravidly. Ve většině případů jej neomezují na oblast profesionálního designu jako 

specializované činnosti navrhování produktů odborníky, naším cílem však bude aplikovat 

daná teoretická východiska právě na design v tomto jeho užším významu (podrobněji viz 

kapitola 2.4.4 Sémiotika a produktový design).  

Výhodami využití sémiotického přístupu v rámci studia designu je možnost 

porozumět a efektivně využívat dostupné sémiotické zdroje, úspěšněji zodpovídat otázky 

a problémy, pro které může design nabídnout řešení, nebo využívat poznatky ohledně toho, 

jak lidé sami vytváří a interpretují znaky (Nadin, 1990, s. 434). Pro chápání designu v této 

práci je zásadní, že se jedná o proces, v rámci kterého jsou záměry a významy 

materializovány a který je motivován zájmy jedinců. V každodenním životě se jedná o 

základní, samozřejmou a nezbytnou sémiotickou praktiku, v kontextu sémiotiky 

produktového designu pak o úžeji definovaný proces (Kress, 2010, s. 134). Předmětem 

studia designu ze sémiotické perspektivy je na jedné straně produkt jako označující, forma, 

materiální zhmotnění, na straně druhé, zejména z pohledu multimodality, stojí v centru dění 

spíše označované, obsah, významy a hodnoty, které daný produkt nese (Hjelm, 2002, s. 4). 

Tato dualita je v tradici západního myšlení zakořeněna již od dob Platóna, který 

materiálnosti určil podřazené postavení vůči světě idejí. Podle Hjelm (2002, s. 16) však 

pojem formy spojoval právě s idejemi, tedy jej užíval v opačném významu, než je forma 

pojímána v sémiotice a designu dnes, tedy jako materiální aspekt dané věci. Nicméně ať už 

se zabýváme formou či obsahem, přínosy sémiotiky v této oblasti jsou nesporné. Poskytuje 

nástroje ke zkoumání jednotlivých elementů celého procesu designování a výsledného 
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produktu i vodítka k efektivnějším výsledkům, a to s ohledem na specifický kontext této 

produkce.  

 

2.4.1 Design jako proces volby 

Design jako proces, v rámci kterého dochází k výběru a uspořádání konkrétních zdrojů 

(módů) za účelem vytvoření konkrétní zprávy pro konkrétní publikum, je provázen 

mnohými volbami, které nabývají na významu zejména v dnešní společnosti, jež upustila od 

monomodálních vyjádření a upřednostňuje využívání rozličných módů v rámci jednoho 

sdělení. Při vytváření zpráv a významů dochází ke kombinaci odlišných módů a zvažování 

jejich potenciálů tak, aby výsledek co nejvíce odpovídal zamýšlené reprezentaci. Skrze 

design tak jedinci mohou materializovat svůj zájem, s ohledem na to, co považují za důležité, 

a to je pak reprezentováno. Jedná se tedy o selektivní proces, jehož výsledným produktem 

je v tomto smyslu metafora (Kress, 2010, s. 181).   

Design nesouvisí pouze s produkcí nějaké zprávy a významem, ovlivňuje také 

komunikační prostředí, formování sociálních vztahů a identity. Z toho důvodu je potřeba, 

aby byl tvůrce sdělení (rétor, respektive designér), obeznámen s širším sociálním 

i politickým kontextem (Kress, 2010, s. 138). Finální design je vždy výsledkem mnoha 

voleb, které musely být učiněny a byly motivovány také mocenskými poměry. To spojuje 

design s oblastí politiky, stylem jakožto politikou volby a estetikou jako politikou stylu. 

V rámci multimodálního designu dochází k využívání a kombinování různých módů 

– obrazů, písma, barev, layoutu apod. tak, aby bylo docíleno co nejefektivnějšího výsledného 

sdělení pro konkrétní příjemce. Při volbě módů je potřeba zabývat se tím, jakým způsobem 

co nejlépe materializovat představy, které zamýšlíme reprezentovat.  S vývojem společnosti, 

její rozmanitostí a technologickými změnami jdou ruku v ruce také proměny a inovace 

v oblasti módů, které je potřeba reflektovat právě v souvislosti s obecným významem pojmu 

design.  

S nárůstem jejich množství se staly módy dostupnějšími a příhodnějšími pro použití 

ve specifických oblastech. Zároveň přestalo být v oblasti designu tolik uvažováno 

o správnosti použití toho kterého zdroje, ale pozornost se zaměřila více na efektivitu 

a zapojení samotných jedinců (Kress, 2010, s. 143). Proto jsou v souvislosti s designem 

hojně skloňovány také komunikace a participace v reakci na orientaci k sociálním vztahům 

a potenciální účasti jedinců. Mizí ostrá hranice mezi produkcí a konzumací, mezi čtením 



 37 

a psaním, často se sami původní příjemci sdělení stávají současně tvůrci (Kress, 2010, 

s. 144)15. Tím se mění a problematizuje také otázka autorství a autentičnosti. 

Materializace významu se uskutečňuje ve chvíli pozastavení (interpunkce) 

nepřetržitého proudu semiózy. Tento význam je v okamžiku zhmotnění materiálně fixován 

do podoby sémiotického objektu, do multimodálního souboru (Kress, 2010, s. 145-147). 

Přestože v obecné rovině mají módy mnohé společného, v konkrétnějších charakteristikách 

se liší, ať už potenciálem nebo například druhem jednotek. Stejně jako obraz nedisponuje 

slovy, písmo nemá vektory a layout nemá časy. 

Při tvorbě významu je zásadní rámování, které ohraničuje prostor a čas a vytyčuje 

hranice sémiotické jednotky. Podle Kresse není významu bez rámce (Kress, 2010, s. 149). 

Rámování vyděluje sémiotickou entitu z prostředí nebo od jiných sémiotických entit 

a poskytuje koherenci jednotkám, které jsou uvnitř tohoto rámce. Podle toho rozpoznáváme, 

které jednotky patří k sobě a jaké jsou mezi nimi vztahy. Rámce tím, že na jedné straně 

spojují a na druhé oddělují, vytvářejí hranice interpretace a tedy význam. Způsobů rámování 

je mnoho, liší se podle módů i v různých kulturních prostředích a mohou být stupňovatelné. 

Módy, které mají dlouhou historii používání, mají pevně stanovené a rozvinuté způsoby 

rámování. Klasickým příkladem je písmo, kde interpunkce tvoří rámování, přičemž rozdílná 

interpunkce utváří různé vztahy mezi jednotkami, s čímž souvisí také interpretace významu. 

Krom interpunkce mohou být sémiotické entity rámovány pomocí barev, prostoru, zvuku, 

intonace atp. (Kress, 2010, s. 151). U módů, které nejsou ve společnosti dosud pevně 

zakořeněny a dlouhodobě využívány, mohou být způsoby rámování volnější, nebývají do 

takové míry standardizované. Rámce sdružují i oddělují, čímž upozorňují na odlišnost 

oddělených jednotek, tím, co je uvnitř a vně rámce. Může být využito rámování 

materiálního, žánrového či diskursivního; v případě vizuálního rámování bývá oddělování 

prováděno segregací, separací, integrací, překrýváním, prolínáním rozhraní nebo kontrasty 

(Kress, 2010). 

V procesu designu, při tvorbě sémiotických objektů, nicméně zůstává zcela 

klíčovým atributem volba. Veškeré znaky jsou v sociální sémiotice a teorii multimodality 

považovány za výsledky motivovaného spojení označovaného, významu, a označujícího, 

formy, jenž je vybrána jako ta, která bude nejlépe vystihovat daný význam v daném kontextu 

                                                      
15 V souvislosti s nástupem prostředí webu 2.0 a sociálních sítí se hovoří o tzv. produživatelích, sociálních 

aktérech, kteří jsou jak producenty, tak uživateli. Příkladem může být produžívání v prostředí Wikipedie nebo 

YouTube, kde jedinec nemusí figurovat pouze jako pasivní konzument obsahu, ale také jako jeho aktivní tvůrce 

(viz např. Bárta, Kovář a Foltýn, 2016). 
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za daných okolností (Kress, 2010, s. 157). Vždy by měla být při těchto volbách reflektována 

afordance konkrétního módu informující o jeho limitech a potenciálech.  

 

2.4.2 Pozice rétora a designéra 

Podle Kresse jsou všechny sémiotické entity výsledkem procesu designu, který je tvořen 

značným množstvím voleb reflektujících zájem (Kress, 2010, s. 43). Hlavními aktéry jsou 

zde rétor a designér, přičemž obě tyto role mohou být (a často také bývají) zastoupeny tou 

samou osobou16. Celý proces začíná u rétora a reprezentace jako jeho subjektivního zájmu a 

účasti ve světě. Rétorova role je politického či sociálního charakteru; nastavuje prostředí i 

předmět komunikace, stanovuje její cíle, jeho záměrem je předložit vlastní přesvědčení a 

reprezentaci druhým a setkat se ideálně s přijetím, souhlasnou odezvou. Roli zde sehrává 

také pozadí ideologie a s ní spojené hodnoty a normy (Durgee, 2003, s. 368). 

Činnost, kterou provádí designér, je sémiotické, komunikační povahy. Designér 

provádí analýzu účastníků komunikace a je ovlivněn charakterem toho, co má být 

komunikováno i zdroji, které jsou v daném kontextu dostupné a vhodné pro vyjádření 

zamýšleného významu. V rámci procesu designu tak nutně dochází k mnoha volbám, které 

jsou motivované zájmem rétora, na jehož základě designér vyhodnocuje podmínky 

a východiska a zvažuje použití konkrétních zdrojů za účelem formování zprávy 

s maximálním účinkem na okolí. Klade si otázku, jakým způsobem nejlépe zhmotnit 

konkrétní významy, které budou následně ve své materiální podobě prezentovány. 

Výsledkem designérovy činnosti je zpřístupnění rétorovy reprezentace ostatním tak, aby 

rétorovy zájmy, potřeby a požadavky byly uspokojeny v co největší míře (Kress, 2010, s.50). 

Pokud převedeme osoby rétora a designéra do výrobní oblasti, stojí na počátku 

celého procesu rétor jako zadavatel úkolu se subjektivní reprezentací. Následně toto zadání 

přebírá designér, který se s ním musí dostatečně obeznámit a při všech následujících krocích 

zohledňovat specifika daného kontextu či charakteristiky potenciálních interpretů. Posuzuje 

dostupnost, využitelnost a afordance módů k co nejefektivnější materializaci rétorovy 

reprezentace, přičemž disponuje odbornými znalostmi a zkušenostmi, na základě kterých 

ztělesňuje vize rétora (Kress, 2010, s. 136).  

                                                      
16 V prostředí produktového designu pozici rétora často zaujímá zákazník či klient, který je zadavatelem 

projektu. V případě, kdy designér realizuje vlastní projekty, bez externího zadání, je jak rétorem, tak 

designérem, nicméně v mnoha případech může samotný designér fungovat jako částečný rétor i při externím 

zadání klientem. Podrobněji níže a viz analýza rozhovorů v praktické části – str. 59. 
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2.4.3 Vliv R. Barthese: denotace, konotace a mýtus 

Roland Barthes bezpochyby přispěl mnohými významnými myšlenkami a pojmy 

k poznatkům nejen sémiotickým, pro sémiotiku (a v našem případě konkrétněji sémiotiku 

produktového designu) jsou z jeho konceptů přínosné zejména pojmy denotace, konotace 

a mýtu, kterými Barthes popsal odlišné roviny významu (Barthes, 2004, s. 109-115). 

Denotace je dle Barthese doslovným významem znaku, odkazuje k dané věci, ke 

konkrétnímu produktu a k jeho funkcím. Konotace se pak vztahuje ke způsobu utváření, 

procesu selekce. Nejprve nastupuje denotace jako vztah označujícího a označovaného, 

následována je konotativní rovinou, pro kterou je denotace označujícím, k němuž je přidáno 

další označované. Společně utváří tyto roviny mýtus, který poskytuje návod k interpretaci 

světa, k vytváření smyslu v rámci společnosti a je schopný učinit z nepřirozeného přirozené. 

Mýty považoval Barthes za metafory charakterizující ideologii současné doby, které 

naturalizují určité hodnoty a přístupy ke světu (Barthes, 2004). Podle A. Fortyho je 

v možnostech designu materializovat mýty do trvalé podoby, ještě více akcentující jejich 

realistický charakter (Forty, 1986).  

 

2.4.4 Sémiotika a produktový design 

Proces designu, v této práci se zaměřením na oblast produktového designu, je komplexním 

procesem, který není snadné definovat. Je interdisciplinární, uplatňuje principy estetiky, 

reflektuje sociální a psychologické aspekty, velkou roli zde hraje rovina komunikace 

a technologie (Nadin, 1990, s. 424). Zahrnuje také proces plánování (jak již vyplývá ze 

samotného pojmu design), zohledňování kontextu a kulturních specifik a provádí srovnávání 

s dříve vytvořenými produkty. Jedná se o složitou cestu od designéra k uživateli designu (viz 

níže Obrázek 2). Design se skládá ze znaků, je tedy sémiotickým konstruktem, přičemž 

cílem produktového designu je vytvoření produktu za pomoci sémiotických principů (van 

den Boom, 2015, s. 93). Ať už se reálně tento proces odehrává v jakémkoli prostředí, je vždy 

potřeba brát v potaz charakter designu jako komunikace, která se uskutečňuje ve 

specifickém kontextu. Sémiotické zdroje a módy, za pomoci kterých jsou produkty 

vytvářeny, jsou vždy smyslové povahy, lze je vnímat zrakem, sluchem, čichem nebo 

hmatem, stejnými smysly mohou být také interpretovány.  

 

 

Obrázek 2: Semióza designu (zdroj: Nadin, 1990, s. 7; vlastní překlad) 
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Pro kvalitní design je důležitá dostatečná obeznámenost se všemi dostupnými zdroji 

do té míry, aby bylo možné zhodnotit jejich afordance, potenciály, určit, které jsou efektivní 

a které jsou nevhodné; zároveň je potřeba disponovat znalostmi a dovednostmi, jak s těmito 

zdroji zacházet. Zásadní je rovněž povědomí o možné interpretaci a samotných interpretech 

daných zdrojů. Nicméně nic z toho nezaručuje jistou úspěšnost, což je jedním ze základních 

aspektů designu – totiž absence jedné správné a univerzální metody (Nadin, 1990, s. 433). 

Během své práce používají designéři jak vědomostí dosažených specializovaným 

vzděláním, tak obecných vědomostí a nástrojů (více či méně složitých). 

V oblasti profesionálního designu byli tradičně designéři považováni za odborníky 

na formu (Vihma, 2010, s. 199) a design tak byl spojen zejména s materiálem, 

technologickým postupem a použitím, tedy pragmatickou stránkou produktu. Postupem času 

však vznikla potřeba ještě dalších rovin, například sémiotické nebo estetické. Všechny tyto 

rysy jsou legitimní také pro oblast produktové výroby, přičemž na různé z uvedených stránek 

může být ve specifických příkladech kladen odlišný důraz (např. významný dotekový aspekt 

produktů, se kterými často zacházíme, viz Krampen, 1989, s. 139).  

Dle Kaygana (2016, s. 90) není vztah mezi designérem a produktem (respektive jeho 

formou) jednostranný. Designér využívá daných nástrojů k docílení svého záměru, zároveň 

však tato forma ovlivňuje designéra, to, kým je, co vytváří, jaké používá postupy a nástroje. 

Už v rámci procesu designu tak produkt ožívá a zahajuje komunikaci, kterou dále rozvíjí. 

 

 

Obrázek 3: Proces designu (zdroj: Nadin, 1990, s. 24; vlastní překlad) 
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2.4.5 Analýza produktů designu 

Spojením sémiotiky a designu vznikla celá řada možných analytických přístupů 

k vytvářeným produktům. Nejvyužívanější se stala multimodální analýza vycházející 

z teorie multimodality a dokumentující veškeré použité módy daného sémiotického objektu 

a jejich specifika. Multimodální diskursivní analýza (MDA) se tak zabývá nejen jazykovými 

prostředky, ale zohledňuje také ostatní zdroje, módy, například obrazy, gesta nebo hudbu, 

odkazuje tedy k multimodalitě a respektování různorodosti módů (O’Halloran, 2004). V této 

oblasti bývá také často využívaná tzv. kritická diskurzivní analýza (CDA), která sleduje 

diskurs, ke zkoumání oblasti přistupuje kriticky a čerpá z rétoriky, lingvistiky či pragmatiky 

(Prokopová, Orságová a Martinková, 2014, s. 8-10) Přestože tyto přístupy zaujímají v rámci 

propojení sémiotiky a designu dominantní pozici, nejsou jedinými dostupnými analytickými 

nástroji.  

S ohledem na náš záměr nezkoumat odděleně odlišné zdroje, módy nebo diskurs 

designu, ale zaměřit se na problematiku produktového designu z perspektivy designérů 

v jeho komplexnosti, jako na proces neustálých voleb, vybírání z možností, zohledňování 

emocionální složky a odlišných rovin designu, zvolili jsme trochu méně tradiční postup. 

Abychom dodali samotné analýze přehlednost, strukturu a ucelenost, využili jsme rozlišení 

fází designu, které uvádí H. Riley, přičemž vychází ze tří parametrů sociálního procesu 

vytyčených Hallidayem (Halliday, 1964 in Riley, 2003, s. 2) – oblastí, obsahem a módem. 

Oblast reflektuje pozadí, na kterém se odehrává jak design, tak následná distribuce 

a konzumace produktů. Obsah odkazuje ke vztahům; mezi klientem a designérem, 

prodejcem a zákazníkem, mezi zákazníky navzájem, designérem a prodejcem apod. Aspekt 

módu se zabývá způsoby vyjádření nebo realizace, kombinacemi sémiotických módů, tedy 

způsoby, jakými jsou utvářeny významy a hodnoty s produktem spojené.  

V rámci analýzy produktů Riley analogicky stanovuje čtyři fáze vytvářející 

výslednou podobu produktů a ovlivňující sociální význam a hodnoty, kterými disponují. 

Těmito dimenzemi jsou diskurs, koncepce, vznik (v našem pojetí materializace) a přijetí 

(v našem pojetí prezentace) (Riley, 2003, s. 3-4). Diskurs představuje oblast sociálně 

konstruovaného vědění, které vytváří kontext počátku procesu designu a udává směr dalším 

postupům. Koncepce je fáze prověřování prvotního námětu a zadání, už zde je využíváno 

odlišných módů, díky kterým produkt začíná vznikat. Koncepce mohou být rozpracovány 

jako hrubé náčrty, podrobnější nákresy, 3D modely apod., za použití různých nástrojů. Vznik 

je fází produktivní činností, v rámci které je koncepce realizována v materiální podobě. 

S ohledem na multimodální povahu produktů jsou pak dále analyzovány jednotlivé učiněné 
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volby – ohledně povrchu, rozměrů, váhy, symetrie, stability materiálu apod., které následně 

ovlivňují konotace a hodnoty spojované s produktem. Poslední fází je přijetí produktu 

veřejností, tedy to, jak je následně s produktem zacházeno, jakým způsobem probíhá 

informování o produktu, jak je balen, jak je vystavován v obchodech i recenzován (Riley, 

2003).   

 

2.4.6 Design v podmínkách současnosti  

V poslední době design ovlivňuje takřka celou společnost a je frekventovaně skloňovaným, 

tím spíš však stále obtížněji definovatelným pojmem (van den Boom, 2015, s. 94). Značnou 

roli zde hraje interdisciplinarita designu a význam, kterého paralelně nabývá v řadě oblastí. 

Lze říci, že se dnes setkáváme se dvěma trendy. Zmiňovaná všudypřítomnost designu učinila 

produktový design dostupnějším, nicméně vedla k značně volnému používání tohoto pojmu. 

V posledních letech dochází k velkému boomu designových produktů (nebo například 

designových trhů), které jsou však zaměřeny mnohdy spíše na estetiku nebo umění než na 

designové produkty ve smyslu výtvorů vystudovaných designérů. Na druhé straně je tak 

patrný určitý distanc od takového pojetí designu stran vystudovaných a zkušených designérů 

profesionálů. 

Občanské sdružení CZECHDESIGN.CZ vydalo v roce 2013 publikaci, která krom 

jiného odpovídá na otázky, co je a co není design. Podle autorů je design spojen s hodnotou, 

emocemi, inovací, procesem a jedinečností, ale nerovná se pouze vzhledu, umění, 

amatérským výtvorům, vyhozeným penězům nebo luxusu (Vinšová et al., 2013). Autoři tak 

možná reagují na časté „fušování“ amatérů do řemesla designérům, což je však také 

výsledkem přístupů firem a zadavatelů, kteří se snaží snižovat výdaje a uchylují se tak 

k levnějším řešením, byť někdy na úkor kvality.  

Na druhou stranu Norman ve svém článku Designové myšlení: užitečný mýtus 

(Design Thinking: A Useful Myth, 2010) upozorňuje na převládající mýtus, že designéři 

disponují vysoce vyvinutým kreativním druhem myšlení, které běžní lidé neovládají a tato 

schopnost tedy staví designéry v této oblasti do nadřazeného postavení. Norman zde proti 

tomuto přesvědčení argumentuje tím, že designéři sice mají velmi vyvinutou kreativitu, ale 

nejedná se o unikátní schopnost, kterou by jiní lidé nedisponovali. Nicméně to, co 

z designérů činí odborníky, je jejich odstup, nadhled, nová perspektiva oproštěná od tradice 

a konvencí. Spíše než o kreativním myšlení designérů, bychom tak měli hovořit o jejich 

odlišném myšlení (Norman, 2010).  
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Zdá se, že současná atmosféra naší společnosti designu přeje. Moderní společnosti 

jsou zaměřené na trh, konzumerismus, jedince a identitu. Vlivem globalizace a dalších 

společenských, ale i technologických změn, je evidentní destabilizace společnosti, konvence 

již dále nejsou tak pevným základem, který by udržoval společnost pohromadě. Došlo také 

k tomu, že mocenské vztahy nejsou jasně a priori definované a je potřeba neustálého 

vyjednávání pozice (Kress, 2010, s. 46). Trh a proces designu se začaly orientovat na jedince, 

jeho individuální potřeby a požadavky. Už Saussure (1996) spojil význam znaku 

s rozdílností17 a s odlišováním je identita úzce provázána, ať už na individuální rovině jako 

odlišení jedince od všech ostatních, tak například na rovině národní nebo korporátní, kde 

krom odlišení od ostatních hraje roli také sounáležitost (Hjelm, 2002, s. 21). 

V souvislosti s rychlým technologickým vývojem dochází rovněž k vývoji a rozvoji 

nástrojů designu. Dříve dominovalo vytváření produktů lidskou rukou a za pomoci nástrojů 

rukama ovládaných, následně začaly převažovat technologie záznamu, které jsou nyní 

nahrazovány syntetizujícími technologiemi (Kress a van Leeuwen, 2006, s. 217). Zároveň 

dochází ke kombinování těchto přístupů a v poslední době také k návratu ruční výroby za 

využití lidských rukou jako těch hlavních nástrojů (tzv. handmade). To se děje možná 

i s ohledem na dosavadní a ne vždy vítaný trend maximalizace funkčnosti a technologické 

náročnosti produktů.  

S ohledem na rozvoj technologií a konzumní charakter společnosti došlo k nárůstu 

množství inovací a novinek. Podle Monö má toto na svědomí dominující role estetiky 

designu, „která neustále hledá odlišné, nové a dosud nemyslitelné.“ (1997, s. 66) Rozvoj 

designu tak může být výsledkem technologických změn nebo potřeby neustále udržovat 

pozornost zákazníků. Důležitým aspektem nového designu je ale návaznost na předcházející 

tradici a produkty tak, aby zákazník byl schopen vyhodnotit tento nový znak jako produkt 

a dokázal mu rozumět (Monö, 1997, s. 66-68). 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17 „To, co je u slova důležité, není zvuk sám, ale fónické rozdíly umožňující toto slovo rozlišit od všech 

ostatních, protože právě rozdíly jsou nositeli významu.“ (de Saussure, 1996, s. 145) 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části této práce je naším cílem navázat na výše uvedená teoretická východiska 

a koncepty, tedy zejména na myšlenky sociální sémiotiky, multimodality a produktového či 

emočního designu. Na základě těchto poznatků budeme dále zkoumat provázanost designu 

jako procesu ztělesňování významů a záměrů, využívání konkrétních módů (především 

tvaru, barvy, materiálu a textury) a vyzdvihování odlišných úrovní designu (zaměření na 

estetiku, funkci, emoci a originalitu apod.). Za účelem rozšíření našich znalostí o těchto 

teoriích a postupech uplatňovaných v praxi jsou v posledních kapitolách práce analyzovány 

rozhovory, které byly vedeny se třemi českými designéry zaměřujícími se na produktový 

design, včetně designu světel – Janem Plecháčem, Jakubem Pollágem a Karlem Matějkou. 

Vycházíme zde z výše zmiňovaného pojetí designu jako procesu, v němž figurují 

designéři jako tvůrci komplexních multimodálních znaků a během nějž je dávána materiální 

podoba nemateriálním reprezentacím v mysli designéra či rétora (klienta, zadavatele)18. 

Důležitým aspektem je zájem tvůrce znaku, ve kterém se odráží jeho postavení ve světě, 

jeho konkrétní historická, sociální i kulturní pozice. Jak uvádí Kress (1993, s. 172), zájem 

tvůrce znaku není fixovaný, ale dočasný a závislý na proměnách jeho mentálních 

reprezentací. V rámci procesu tvorby znaků obecně dochází k množství kroků, které jsou 

charakteristické nutnými volbami. Ty provází design i v užším slova smyslu od jeho 

počátku, jejich základ tvoří kontext, zohledňování specifických historických, kulturních 

a sociálních podmínek, záměr a zájem jak designérů, respektive rétorů, tak potenciálních 

zákazníků (jako interpretů výsledného znaku). Neopomenutelným kritériem v souvislosti 

s rozhodováním designérů jsou také afordance sémiotických zdrojů či módů, jejich 

potenciály, výhody a nevýhody. Pro výsledný znak, v našem případě produkt (či konkrétně 

světlo), je významnou charakteristikou jeho motivovanost, jinými slovy motivovaný vztah 

označujícího a označovaného, formy produktu a jeho významu (Kress, 1993). 

Pokud zde pojímáme znak jako materializovaný význam a designéry jako tvůrce 

znaku, pak jsou designéři těmi, kdo dávají reálnou, fyzickou podobu významům, a to 

s cílem, aby výsledný znak (produkt) vystihoval zamýšlený význam co nejvěrněji. Určují 

konkrétní atributy objektu nebo události, a tím zakládají také metaforickou povahu 

výsledného znaku. Designér nastavuje jistou ideologii, skrze výsledek procesu designu 

vyjadřuje svůj sociální, kulturní i politický postoj, a z toho důvodu je potřeba k interpretaci 

                                                      
18 Norman v této souvislosti využívá pojem konceptuální model, viz výše 2.3.2.2 Behaviorální úroveň; 

Norman, 1988. 
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všech znaků přistupovat s ohledem na ideologický či mocenský rys každé produkce (Kress, 

1993, s. 178-179). Zároveň pokud pojímáme výsledek procesu designu, tedy samotný 

produkt, jako označující znak, který má svého tvůrce, designéra, pak v něm rozeznáváme 

krom specifických významů, konotací a hodnot také odkaz jak na jeho původce, tak na 

potenciální příjemce. Jak uvádí Monö: „Podle všeho produkt vypovídá o tom, kdo jej 

vytvořil, často také o lidech, pro něž je určen.“ (1997, s. 52) Produkt je posuzován nejen 

zrakem, ale také ostatními smysly, přičemž obvykle to, co vidíme, nám poskytuje vodítka 

k tomu, co bude vnímáno také sluchem, čichem, chutí, ale především hmatem. Stejně jako 

jsou módy a zdroje využívány s ohledem na význam a záměr produktu, vjemy, které 

získáváme ze smyslového hodnocení, by měly pomáhat následnému používání produktu 

(Monö, 1997, s. 62). 

V každodenním životě se setkáváme povětšinou se situacemi, ve kterých jsou znaky 

vysílány a přijímány v rámci relativně stabilních struktur, jenž disponují předvídatelností. 

To se týká také oblasti tvorby produktového designu. Designéři mohou mít poměrně jasnou 

představu o povaze potenciálních příjemců, zákazníků, interpretů jejich znaků, a mohou být 

tedy schopni reflektovat jejich charakteristiky, očekávání a zájmy. To může celý proces 

tvorby značně ulehčit. S ohledem na specifické zkušenosti a atributy jedinců v rámci 

společnosti je však nemožné, aby byl stejný znak vnímán různými osobami totožným 

způsobem. Jak uvádí Kress, „všechny znaky jsou vždy transparentní pro tvůrce znaku 

a všechny znaky jsou vždy do určité míry nejasné pro čtenáře znaků.“ (1993, s. 180). 

Jelikož předpokládáme, že se rozhodnutí designérů v rámci procesu designu odvíjejí 

od jejich záměru, můžeme pak na základě informací ohledně toho, jak konstruují znaky 

(produkty), ohledně způsobů vybírání a kombinování módů a ohledně povahy významů, 

které mají tyto znaky vyjadřovat, nacházet pojítka mezi konkrétními záměry a volenými 

sémiotickými zdroji či módy. Rozhovory s konkrétními designéry byly vedeny za tímto 

účelem, s cílem více proniknout do strategie designérských praktik, s pojetím designérů jako 

konstruktérů významů apelujících na odlišné úrovně designu, a to za využití různých 

sémiotických zdrojů a módů s různými potenciály. 

Vzhledem k rozsáhlé oblasti designu, byť zúženého na odvětví produktového 

designu, jsme se za účelem analýzy, důkladnějšího prozkoumání problematiky a možné 

komparace zaměřili konkrétněji na navrhování a produkci interiérového světelného designu. 

Podle Grimleyho a Love (2007, s. 218) je umělé osvětlení možné rozdělit podle jeho funkcí 

na několik typů, které jsou odlišné svými požadavky (např. uklidnění, zvýraznění, pracovní 

efektivita), a tedy i apelem na různé roviny designu. Jedním z typů je pracovní osvětlení, 
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které zohledňuje specifické činnosti vykonávané v jeho prostředí. Často se jedná o osvětlení 

rovnoměrně distribuované, ideálně všudypřítomné, uzpůsobené danému prostoru. Dalším 

druhem je osvětlení, jehož funkcí je zvýraznit a podtrhnout určitý rys v interiéru, dominantu, 

umělecké dílo apod., obvykle je zabudované nebo umístěné tak, aby co nejlépe sloužilo 

tomuto účelu (Grimley a Love, 2007, s. 218-223). Nás bude nejvíce zajímat osvětlení, které 

má ambice tvořit dominantu prostoru, podtrhovat jeho charakter a utvářet specifickou 

atmosféru. 

K tomuto výběru jsme se uchýlili z několika praktických důvodů. Předně je naším 

záměrem ilustrovat a mapovat designérské praktiky z hlediska sociální sémiotiky, 

multimodality a emočního designu, k čemuž jsme potřebovali úžeji vymezit oblast 

zkoumání (abychom mohli jednotlivé praktiky co nejvíce prozkoumat, ale vyhnuli se  

přílišným zobecněním, která s ohledem na zvolenou výzkumnou strategii a malý vzorek 

respondentů nejsou možná ani zamýšlená), a to tak, abychom byli schopni v dané oblasti 

zkoumat jak využívání odlišných módů a jejich kombinování, tak záměrné vytváření 

významů skrze materializaci reprezentací i zjevné reflektování odlišných rovin designu ve 

smyslu, v jakém o nich pojednává Norman (2004a). 

Zaměření na materiální objekty, které jsou trojdimenzionální, poskytují navíc, oproti 

dvourozměrným objektům, možnost zkoumání vnímání objektu z různých pozic diváka. 

Interpretace tak není omezena pouze na nahlížení z čelní, přední strany, ale na jakoukoli 

pozici diváka vzhledem k objektu, dle možností daných okolním prostředím a přístupností 

objektu (Kress a van Leeuwen, 2006, s. 246). Sémiotickými zdroji, módy, které je možné 

u takových předmětů zkoumat, jsou kromě barvy také materiál, ze kterého je objekt 

vytvořený, jeho tvar nebo zpracování textury povrchu. Zároveň se ve spektru trojrozměrných 

objektů objevují jak předměty určené výhradně k pasivnímu přijímání, tak k jejich 

aktivnímu používání, manipulaci, interakci (Kress a van Leeuwen, 2006, s. 249). Dalším 

rysem 3D objektů je absence vyjadřování hloubky (3D objekty jsou hluboké díky jejich 

třetímu rozměru) nebo modelování za pomoci světla a stínu, které je také jejich přirozenou 

součástí. To, co je shodné všem objektům, ať už dvou-, nebo trojrozměrným, jsou výše 

zmiňované paralely s přírodními jevy – přední a zadní strana produktu jako přední a zadní 

část lidského těla; činnost a pohyb jako interakce a dynamika; sociální a nesociální jako 

veřejné a soukromé; horní pozice jako ideální, střed jako srdce, spodní umístění odkazující 

k reálnému (Kress a van Leeuwen, 2006, s. 258). To, jak vnímáme naše okolí ve smyslu 

vizuality, tedy způsob nahlížení a hodnocení světa z estetického hlediska, vychází 

z kulturních podmínek dané společnosti, užívaných sémiotických kódů a módů a sociálních 
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struktur. V rámci kultury dochází k opakování a fixování určitého sémiotického materiálu 

a praktik, které se následně stávají ustálenými konvencemi. Způsob vnímání světa ovlivňuje 

ustanovování těchto postupů a ty, společně s našimi zkušenostmi, ovlivňují náš pohled na 

svět (Riley, 2004, s. 295). 

Do fyzického kontaktu s okolním světem přicházíme prostřednictvím našich 

smyslových orgánů a smyslů – zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu, které předávají získané 

informace a vjemy o znacích do mozku, kde jsou následně zpracovávány mentálními 

procesy. V naší mysli pak vznikají interpretace a asociace hodnot a významů souvisejících 

s danými vjemy. Je to tedy komplexní proces, v rámci kterého se spojují potenciály všech 

našich smyslů a myšlení. Riley (2004, s. 299) v této souvislosti hovoří o percepci jako 

o individuální činnosti, která spočívá v shromažďování informací z našeho prostředí. Dalším 

souvisejícím pojmem je koncepce označující třídění a vyhodnocování načerpaných vjemů 

na základě jejich charakteristik v kontextu společenských struktur a konstruktů. Pokud je 

záměrem materializace těchto vnitřních představ, následuje produkce, vytvoření také jejich 

viditelné podoby, formy. To se děje za podmínek a pravidel využívání a kombinování 

sémiotických nástrojů a prvků tak, aby výsledné sdělení bylo v souladu s danou společností 

a kontextem. Produktivní proces pak bývá následován přijetím, v rámci kterého je 

materializované koncepci přiřazen odpovídající smysl (Riley, 2004). Interpretace produktu 

se odehrává ve specifickém kontextu a je ovlivňována produktem v jeho komplexnosti, 

jednotlivými částmi, ze kterých je složen (sémiotických zdrojů a módů) i výrobními postupy 

a použitými metodami, které jsou pro výsledný design určující. Pokud bychom změnili 

způsob výroby, ale zachovali stejný design, podle Monö by designu produktu nemuselo být 

porozuměno a mohl by poskytovat falešné indicie ohledně svých kvalit (1997, s. 124). 

 

3.1 DISKURS 

Diskurs představuje jakousi před-fázi procesu designu, oblast historické a sociální formace 

konstruující vědění a způsoby, jakými se o konkrétních oblastech života v dané době 

a kultuře mluví (Riley, 2003; Keane, 2003). Ani design se nevymyká diskursu, do jeho 

vnímání a tvoření zasahují specifické sociální vlivy, konvence, normy, naladění společnosti 

a regulují tak jeho praktiky. Produkt jako výsledný znak procesu designu je v našem pojetí 

vždy motivovaným spojením formy a obsahu, jeho podoba není předem daná nebo 

dopodrobna předepsaná. Je určován vlivy, které mohou vycházet ze zájmů různých 

sociálních skupin. V těchto podmínkách pak designéři tvoří a vybírají takové způsoby 

a prvky, které považují za vhodné pro vyjádření zamýšlených významů (Kress a van 
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Leeuwen, 2006, s. 154). Diskurs neovlivňuje jen způsob produkce znaků v dané době a 

oblasti, ale také způsoby, jakými jsou tyto znaky interpretovány. Interpreti pak udělují smysl 

znakům na základě daného kontextu a ve stanovených regulovaných podmínkách.     

Jak shrnují Kress a van Leeuwen, označující (ve formě sémiotických zdrojů či módů) 

jsou nositeli určitých charakteristik (afordancí), na základě kterých z nich tvůrci znaků 

(designéři) nebo jejich interpreti vybírají konkrétní formy dle specifických komunikačních 

potřeb a zájmů s ohledem na daný kontext. Jejich volby mohou být ovlivňovány 

a regulovány řadou pravidel či autoritami, odborníky nebo vzory v dané společnosti. 

V oblasti umění (a můžeme to také vztáhnout na oblast designu) tato omezení mohou být 

volnější. Spojení významů, materiálních vyjádření a způsobů produkce na základě 

motivovaných vztahů, jsou společné všem kulturám, byť nejsou univerzálně platné nebo 

ahistorické (Kress a van Leeuwen, 2006, s. 217, 232). 

 

3.2 KONCEPCE 

Koncepce je fází procesu designu, během níž dochází k prozkoumávání prvotního námětu 

a zadání designu (Riley, 2003). Představy o produktu jsou v tomto momentě 

rozpracovávány, diskutovány a mohou nabývat různých podob. Bertel et al. (2006, s. 1) 

považují design za kognitivní proces, jehož součástí je také zapojení vizuálně-prostorového 

myšlení a vytváření reprezentací. Tyto reprezentace, které nabývají jasnějších obrysů coby 

modely, mohou mít materiální nebo jen mentální povahu, mohou být konstituovány externě, 

nebo pouze vnitřně. Kress (2014, s. 9) v této souvislosti hovoří o procesu vnitřní semiózy, 

jenž vede k vytvoření relativně stabilního vnitřního designu, respektive koncepce, která ať 

už jako materializovaná, nebo udržovaná jen v mentální rovině, je sama o sobě designem. 

Kress nicméně upozorňuje, že v každodenním životě bývá fáze materializace koncepce 

vynechána a dochází rovnou k produkci (2014, s. 9). 

Pokud dojde k materializaci koncepce (což bývá v rámci designu jako specializované 

činnosti a profese pravidlem), platí, že jí vždy předchází myšlenková reprezentace, tedy 

prvotní představa designéra o produktu, která je následně v rámci myšlenkových procesů 

rozpracovávána a revidována. Velmi často pak dochází k opakovaným úpravám a proměnám 

konceptu na základě zadání a komparací vnějšího modelu s vnitřním. Materializace představ 

může být užitečná zejména v případech konstruování prostorových objektů; do této oblasti 

spadá také produktový design. Materializované koncepce mohou nabývat podob diagramů, 

klasických prostorových modelů, počítačových 3D modelů, náčrtů nebo výkresů. Tyto 

koncepce se mohou vyznačovat odlišnou mírou abstrakce externalizovaných reprezentací, 
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jejími pozitivy, na rozdíl od představ pouze vnitřních, jsou větší trvanlivost a stabilita. 

Nevýhodami jsou pak malá flexibilita a větší obtížnost úprav, které jsou zase kompenzovány 

v rámci mentálních představ (Bertel et al., 2006, s. 3).  

Už v tomto stádiu procesu designu je tak možné reflektovat používání odlišných 

módů dle jejich afordancí. Pro některé účely může být vhodným nástrojem materializace 

použití písma, pro jiné výkresy a obrazová znázornění, jindy prostorové vizualizace. Někteří 

designéři budou v souvislosti s rozvíjením představ využívat barev, jiní čísel, tabulek, 

plastových nebo papírových modelů. A nezřídka může být nejpříhodnější kombinace 

různých způsobů reprezentací a materializací.  

V rámci představ o podobě produktu hraje významnou roli záměr designéra, 

následně ovlivňující důraz kladený na jednotlivé roviny designu (viscerální, behaviorální 

reflektivní, viz výše kap. 2.3.2 Úrovně designu; Norman, 2004a). Pro designéry je jednou 

z klíčových otázek to, k čemu má daný předmět sloužit, co je jeho záměrem, co má 

vyjadřovat, ať už se jedná o kartáček na zuby nebo křišťálový lustr. Na stanovený záměr 

následně navazují další konkrétní kroky a rozhodnutí. Každý z produktů má své specifické 

rysy, v některých může dominovat jen jedna z rovin designu, v jiných mohou být téměř 

shodně vyzdvihovány všechny tři, což je však komplikováno požadavkem odlišného 

přístupu designérů ke každé z těchto rovin, odlišné práce s nimi a nutností zaměřit se na 

odlišné atributy.  

 

3.3 MATERIALIZACE 

Design je ze sémiotického hlediska procesem materializace významů za pomoci 

sémiotických zdrojů či módů, které jsou sociálně formovanými a kulturně dostupnými 

materiálními způsoby pro utváření významů (Kress, 2014). Tato definice se plně rozvíjí ve 

třetím Rileyho stádiu procesu designu, tedy samotném vzniku produktu, v jeho realizaci. 

Úlohu materializace vyzdvihuje také Kress a van Leeuwen (2006, s. 216): „V našem pojetí 

je materiální vyjádření znaků, a tedy i textu, vždy podstatné; právě toto na jisté rovině utváří 

„označující materiál“, a je tudíž klíčovým sémiotickým rysem. Stejně je tomu i u procesu 

znakové (a proto i textové) produkce. Texty jsou materiální objekty, které jsou výsledkem 

různých praktik reprezentace a produkce, a které využívají celou škálu označujících zdrojů, 

rozlišených jako označující systémy (tzv. „módy“), a různá „média“, - „označující 

materiály“ – produkční povrchy (papír, kámen, plast, textil, dřevo atd.), produkční substance 

(inkoust, zlato, barva, světlo atd.) a produkční nástroje (dláto, pero, štětec, tužky, jehla atd.).“ 
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Ve svém článku Barva jako sémiotický mód (Colour as a semiotic mode, 2002) Kress 

a van Leeuwen uvádějí, že pokud je nějaký zdroj rozvinut natolik, že slouží vytváření nových 

znaků a je dostupný v dané společnosti či komunitě, může být označen za mód (Kress a van 

Leeuwen, 2002, s. 346). V rámci analýzy materializace tak budeme zkoumat jako módy, 

komponenty komplexních znaků, materiál a texturu povrchu, barvu a tvar, které v oblasti 

produktového designu poskytují nástroje materializace specifických významů za pomoci 

využívání odlišných kvalit daných prvků a jejich stupňů. 

S ohledem na rozmanitost módů a možnosti jejich kombinací mohou nabývat 

konkrétní materiální vyjádření mnoha forem. Podobně jako Kress (2014, s. 5) tuto 

rozmanitost ilustruje na nábytku určenému k sezení, my můžeme obdobně a tematicky uvést 

příklad s možnostmi osvětlení. To, co je všem kulturám společné, je vytvoření nástrojů, 

předmětů, které pomáhají zachovávat světlo i mimo venkovní a přirozené podmínky. V 

oblasti umělého osvětlení existuje mnoho variant jejich materializace, například svíčky, 

svícny, lampy, lucerny nebo lustry, přičemž využití různých výsledných forem s jejich 

specifickými charakteristikami konotuje odlišné významy a jejich používání představuje 

různé zkušenosti a prožitky.  

 Designér na základě představ či posouzení rétora (zadavatele, pokud jím není on 

sám), vybírá způsoby, kterými bude význam reprezentovat. Volby konkrétních módů, ze 

kterých se bude skládat výsledný celek, mohou být činěny na základě charakteristik publika, 

respektive potenciálních zákazníků, historických či kulturních zvyků, dostupných 

sémiotických zdrojů a dalších sociálních podmínek. Dnes se tedy designéři pravděpodobně 

neuchýlí k designování tradiční pochodně, ale současného, kulturně a technologicky 

adekvátního osvětlení, odpovídajícího na požadavky a preference trhu. Výběr konkrétních 

sémiotických zdrojů či módů v rámci materializace se uskutečňuje na základě zhodnocení 

jejich potenciálů, s ohledem na účel, příjemce (zákazníky), kulturní kontext, zamýšlené 

způsoby šíření produktu a další aspekty, přičemž všechny prvky musí přispívat ke koherenci 

budovaného celku, výsledného produktu (Kress, 2014, s. 13). 

 Různé aspekty věcí kolem nás disponují významovými potenciály, něco znamenají, 

nějakým způsobem na nás působí, nejsou to jen věci nebo charakteristiky samy o sobě, jsou 

nositeli významu a označujícími znaky. Přestože má design mnohé společné s uměním 

(zejména s ohledem na estetický rozměr), na rozdíl od umění musí být design srozumitelný 

a použitelný (což neplatí u umění, které může zůstat nesrozumitelné a „pouze“ estetické). Je 

však důležité upozornit na skutečnost, že s ohledem na rozmanitost lidských zkušeností 
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a vlastností nebývají tytéž produkty vnímány a interpretovány stejným způsobem, a to 

i v případech stejného zrakového vjemu (Monö, 1997, s. 16-19). 

 

3.3.1 Materiál a textura 

Do oblasti designu jako procesu množství voleb spadají rozhodnutí ohledně použitého 

materiálu a tvaru produktů, o vlastnostech povrchu nebo textury. Různé materiály nabízejí 

odlišné afordance a konotace, stejně jako je tomu u odlišných realizací textur. V souvislosti 

s výtvarnými (uměleckými) i obecnými dějinami se vyvíjelo také používání a preference 

konkrétních materiálů. V minulosti hrála velkou roli zejména dostupnost, nejprve se tedy 

používaly výhradně materiály přírodní (kámen, hlína, dřevo), později se jednotlivé postupy 

opracovávání a využívání materiálů vylepšovaly a rozšiřovaly své potenciály. S rozvojem 

řemesel (například kovářství, sklářství, tkalcovství apod.), technologií a umělých 

a kombinovaných materiálů (slitiny, plasty a další umělé materiály) se rozšířilo portfolio 

dostupných zdrojů. Ruku v ruce s tím šel také zmiňovaný vývoj uměleckých směrů, 

řemeslných škol a převládajících způsobů výroby a používání materiálů, střídala se období 

minimalistických i více dekorativních pojetí.  Podle Kresse a van Leeuwena (2006, s. 223) 

se například od 20. let 20. století uchytil ve společnosti funkcionalistický proud, ve kterém 

hrál (a doposud hraje) významnou roli právě materiál, jeho čistota a absence dekorativnosti, 

na jejíž předcházející aplikování tento směr reagoval. Rozhodnutí ohledně využití 

konkrétního materiálu mohou být založená na přirozenosti, tedy na respektování přirozené 

povahy a kvalit materiálu, mohou také vycházet ze záměru abstrahovat od reálnosti a uchýlit 

se k méně realistickému vyobrazení (Kress a van Leeuwen, 2006, s. 255). 

Volby se u produktového designu nevztahují jen k materiálům, ale také 

k povrchovému zpracování a úpravám. Textura je Djonovem a van Leeuwenem považována 

za jeden ze základních aspektů designu, společně s tvarem, barvou nebo hodnotou, 

a nahlížena jako spoluvytvářející komplexnost znaku co do formy i významu (Djonov a van 

Leeuwen, 2011, s. 543). Autoři dále uvádí dva druhy významových potenciálů textury, a to 

původ a zkušenost (Djonov a van Leeuwen, 2011). První uvedený typ potenciálu odkazuje 

k obeznámenosti s původem označujícího a s asociacemi s ním spojovanými, přičemž tyto 

znalosti nemusí být příliš rozsáhlé nebo uvědomované. Tato vlastnost může konotovat 

specifické hodnoty, které však nelze generalizovat nebo systematizovat. Druhý typ 

významového potenciálu textury je založen na zkušenosti lidí, kteří pak charakteristiky dané 

textury na základě zkušeností interpretují jako pozitivní nebo negativní. Tyto charakteristiky 
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jsou deskriptivní, smyslové povahy a mohou být mezi jednotlivými texturami porovnávány 

(Djonov a van Leeuwen, 2011, s. 545-546). 

Dále Djonov a van Leeuwen (2011, s. 549) rozlišují šest škálových kvalit hmatové 

textury, a to likviditu (pohybující se od suchého po mokré), viskozitu (od lepkavého po 

nelepkavé), teplotu (od horkého po chladné), reliéf (od plochého po reliéfní), hustotu (od 

hustého po řídké) a tvrdost (od měkkého po tvrdé). Každá textura se vyznačuje všemi těmito 

rysy, ale v odlišné míře, přičemž se nejedná o binární opozice, ale škálové, stupňované 

kvality. Tím, že jsou tyto kvality zároveň nositeli významu, jejich kombinací vzniká vždy 

specifická struktura a specifický význam (Djonov a van Leeuwen, 2011). 

Krom míry těchto základních vlastností je možné zkoumat také možné povrchové 

změny, které mohou nastat vlivem okolních podmínek, například koroze, a které mají na 

významový potenciál materiálu také zásadní vliv. Další analyzovatelnou hodnotou je 

homogenita, nebo naopak heterogenita, tedy stejnost nebo odlišnost povrchu v různých jeho 

částech, ať už se jedná o odlišnosti pravidelné nebo nepravidelné. Homogenní povrchy 

mohou asociovat bezpečnost, nebo absenci momentu překvapení či vzrušení, heterogenní 

textury zase nestálost nebo nepředvídatelnost19 (Djonov a van Leeuwen, 2011). 

Kress a van Leeuwen tyto vztahy formy a obsahu, označujícího a konotací, výstižně 

ilustrují na příkladu s možnými podobami hrnků nebo automobilů: „Hrnečky mohou být 

hladké, vyrobené z jemného porcelánu, působící dojmem celkové kvality svou elegancí 

a vytříbeností; nebo mohou být robustní a pevné, vyrobené z cihlové terakoty, působící 

celkovou kvalitou své střízlivé jednoduchosti. Automobily mohou být protáhlé 

a aerodynamické, naznačující sílu a rychlost, anebo, jako u momentálně módního „retro“ 

vzhledu, mohou být oblého a vejcovitého tvaru, jenž budí dojem bezpečného kokonu, 

jakéhosi lůna.“ (Kress a van Leeuwen, 2006, s. 249) 

 

3.3.2 Barva 

Krom materiálu a textury je možné za sémiotický mód využívaný v designu považovat také 

barvu, byť se nevyskytuje sama o sobě, ale jen v kombinaci s jinými módy, například 

materiály, budovami, písmem apod. (Kress a van Leeuwen, 2002, s. 351). Barva je již velmi 

dlouho využívaným sémiotickým zdrojem a má vybudované značné množství pravidel; řada 

z nich je vnímána jako zcela přirozená a běžná a je společensky silně zakořeněna. 

                                                      
19 Tyto aspekty se projevily také v rámci našich rozhovorů – například rozbíjení velkých „nudných“ ploch 

dekorem (Matějka, 2019) nebo význam vytváření podnětů, např. skrze ornamenty (Pollág, 2019). 
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V každodenním životě se například setkáváme s červenou jako barvou upozorňující nebo 

označující nebezpečí, černou jako barvou smutku, bílá je používána pro slavnostní 

příležitosti, svatby apod. Je ale potřeba upozornit na skutečnost, že v různých společnostech 

mohou barvy asociovat odlišné významy20. Zároveň mohou být konkrétní barvy nositeli 

specifických významů v různých užších komunitách, není tak možné představit ucelenou 

a apriorní kategorizaci barev a jejich konotací (Kress a van Leeuwen, 2002, s. 343-345).   

Schopností barev je odkazování k určitým skupinám osob (např. národům, 

zaměstnancům konkrétní firmy, pracovníkům v oblasti služeb apod.), k místům (jako 

v případě map, kde modrá označuje vodu, hnědá hory, zelená lesy apod.), k věcem 

i konceptům obecnější povahy (např. středověký symbolismus) (Kress a van Leeuwen, 

2002, s. 347). Podle řady výzkumů působí barvy na lidskou psychiku, dokáží například 

uklidňovat, vyrušovat, vyvolávat vzpomínky nebo povzbuzovat21. Tento přínos barev je 

dnes využíván zejména v oblasti interiérového designu, jako návod pro používání různých 

barevných schémat; barev je též používáno v některých psychologických testech. 

Významotvorný charakter barvy je založen na konotacích, které dokáže vzbuzovat. Kress a 

van Leeuwen (2002, s. 355) odlišují, podobně jako u textury, dva typy afordancí barev. První 

typ se odvíjí od asociací a zkušeností, tedy od našeho povědomí o tom, jaký je historický 

nebo kulturní rozměr dané barvy, kde a při jakých příležitostech jsme se s ní dříve setkali 

apod. Druhý typ afordancí barev pramení z jejich analyzovatelných škálových kvalit – jasu, 

sytosti, čistoty, modulace, odlišení a barevného odstínu, které fungují jako významové 

potenciály (Kress a van Leeuwen, 2002). 

 

3.3.3 Tvar 

Tvar výsledného produktu (konkrétní finální podoba světla, případně jeho materializované 

koncepce) lze považovat za další z využívaných módů, který má rovněž zásadní vliv na jeho 

vnímání, význam a asociace, které vyvolává. Používané tvary byly v minulosti do velké míry 

ovlivňovány výtvarnými školami a uměleckými styly, které v té době převládaly. Dnes už 

možná než o všeobecném stylu, předepisujícím, jakým způsobem by se co mělo dělat, 

můžeme uvažovat o jedinečných stylech designérů, kteří vytváří svá díla (nebo série 

produktů) volněji, podle svých vlastních motivací a inspirací.  

                                                      
20 Tento příklad ilustrují Kress a van Leeuwen na kulturách, kde je bílá barva znakem pro truchlení, na rozdíl 

od černé, jak je běžné ve většině společností (Kress a van Leeuwen, 2002, s. 343). 
21 Ohledně významu a působení barev pojednával mezi prvními např. Goethe – Goethe, J. W. von, 1970 [1810]. 

Theory of Colours. Cambridge, MA: MIT Press. 
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Mezi základní geometrické tvary patří čtverec, kruh a trojúhelník, které jsou však 

v jejich čisté podobě málokdy k vidění – v této formě jsou výsadou spíše teoretických 

matematických věd než každodenního života. Možná právě proto může být jejich využití pro 

design produktů přínosné a fascinující. Kress a van Leeuwen (2006, s. 54) uvádí, že 

v západních společnostech jsou v rámci každodennosti nejpatrnějšími geometrickými tvary 

čtverec a obdélník, které je možné ve víceméně pozměněných podobách vidět ve městech, 

u budov, silnic i předmětů každodenní potřeby, se kterými lidé přicházejí do styku22.  

Se čtverci jako geometrickými tvary se mohou pojit asociace čistoty, elementárnosti, 

přímosti, upřímnosti, řádu, zároveň ale také nepřirozenosti, racionality, technologie; 

s tvarem kruhu a křivkami věčnost, nekonečnost, ochrana nebo organičnost. Pro trojúhelník 

jsou charakteristické podobné rysy jako pro čtverec, má hrany a vrcholy a v přírodě se 

nevyskytuje a také bývá spojován s mechanickými, technologickými, dynamickými 

a silovými atributy a napětím (Kress a van Leeuwen, 2006, s. 53-55; Dondis, 1973, s. 44; 

Thompson a Davenport, 1982, s. 110).  Kress a van Leeuwen (2006, s. 56-57) v souvislosti 

s geometrickými tvary opět hovoří o dvou jejich významech. Tím prvním je význam 

vycházející z vlastností daného tvaru a hodnot, které jsou s těmito vlastnostmi spojovány 

v rámci specifického kontextu (např. přímost s pozitivními i negativními konotacemi). 

Druhým původem významu jsou společné vlastnosti a asociované hodnoty skupin objektů 

v našem okolí, které můžeme zařadit do kategorií kulaté, čtvercové, obdélníkové apod., 

přičemž opět zde hraje zásadní roli kulturní a sociální prostředí. 

Často je s výše uvedenými základními tvary a jejich konotacemi dále pracováno, 

dochází k jejich úpravám a modelování, na základě kterých vznikají nové tvary. Nemusí se 

jednat vždy o minimalistické, jasně definovatelné a popsatelné formy, ale o organické až 

nadpozemské tvary, uchvacující svou originalitou. V praxi také dochází k vzájemnému 

kombinování rozličných tvarů, designéři mohou rovněž pracovat s kontrasty, a to nejen 

s ohledem na přirozenost nebo nepřirozenost tvarů, ale také barev, materiálů a jiných aspektů 

produktů. 

 

3.4 PREZENTACE A PŘIJETÍ 

Poslední fází designu, které stanovil Riley (2003, 2004), je následný osud vyrobeného 

produktu, který je představen veřejnosti a čelí její interpretaci, hodnocení a posuzování. 

                                                      
22 Příkladem může být tvar knih, dveří a oken, stolu nebo ledničky. Přestože se lze setkat s řadou odlišností a 

využíváním odlišných tvarů i u těchto předmětů, v praxi přetrvává dominance čtvercového nebo obdélníkového 

designu věcí kolem nás. 
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Výsledný znak může být interpretován kýmkoli, kdo s ním přichází do styku, a to v celé své 

komplexnosti. Pokud je produkt veřejně prezentován, není posuzován jen jeho design, 

velkou roli zde hraje také způsob a okolní podmínky jeho prezentace.  

V průběhu předchozích fází procesu si designér může vytvářet mentální obrazy 

potenciálních zákazníků a hodnotitelů svého produktu, může se pokoušet představovat si 

možnosti jejich interpretace, ale nikdy nebude schopný takto posoudit všechny osoby, které 

se s produktem setkají a všechny možné způsoby jeho interpretace (Kress a van Leeuwen, 

2006, s. 114). Něco podobného zažívají také samotní interpreti ve chvíli, kdy se setkávají 

s produktem, ale nedochází při tom k přímému kontaktu s jeho tvůrcem, s designérem.  To, 

co podle Kresse a van Leeuwena umožňuje porozumění produktům i bez vysvětlování 

záměrů jejich tvůrců, jsou určité kompetence, které jsou společné jak designérům, tak 

interpretům (2006, s. 115-116). Na základě těchto sdílených kvalit a dovedností jsou lidé 

schopni rozklíčovat základní sdělení objektů; specifické ohledy, záměry a pozadí tvorby 

však mohou zůstat nepovšimnuté nebo nepochopené. 

 Jak upozorňuje Norman (2009, výše viz kap. 2.1.3 Diskurs, žánr, styl a modalita), 

produkt není ohraničen pouze svou vlastní materiálností nebo povrchovými kvalitami, jeho 

neoddělitelnou součástí je také forma prezentace, propagace, způsob, jakým je s ním po fázi 

vzniku manipulováno a zacházeno. O produktu je tak potřeba uvažovat v jeho komplexnosti, 

jako o celku, jehož vznik pro designéra začíná počátečním zadáním či nápadem a pokračuje 

přes koncepci a materializaci k prezentaci a interpretaci.  

 V rámci produktového designu existuje několik možností, jak mohou být produkty 

prezentovány. Pravděpodobně nejčastěji využívaným prostředím pro prezentaci 

designových objektů jsou různé výstavy, veletrhy, přehlídky designu nebo galerie23. 

Designéři mohou dále vystavovat své produkty v showroomech nebo specializovaných 

prodejnách. Dnes jsou velmi běžným a nejjednodušším způsobem, jakým se mohou lidé 

setkat s daným produkty, webové stránky designérů a designových studií. Forma takto 

prezentovaných produktů je však limitující vzhledem k dvourozměrné povaze fotografií či 

obrázků24.  

 

                                                      
23 V českém prostředí je takovou každoroční oslavou designu například Designblok, Prague International 

Design Festival, konaný každoročně od roku 2011 a těšící se značné oblibě mezi vystavovateli i návštěvníky. 
24 Dochází tak k tomu, o čem hovoří Kress a van Leeuwen jako o situaci, kdy je něco produkováno jedním 

médiem a přijímáno jiným (2006, s. 220). Reflektování této problematiky se objevilo také v rámci našich 

rozhovorů – např. Pollágovy „živé fotky“ nebo Matějkou využívaná videa a animace. 
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3.5 METODOLOGIE 

Cílem praktické části práce bylo podrobněji prozkoumat designérské praktiky a design jako 

proces materializace významů se zaměřením na využívání konkrétních sémiotických zdrojů 

a apelování na konkrétní úrovně designu tak, aby mohl být odhalen předpokládaný vztah 

mezi zájmy designéra a způsoby, jakými je v produktu realizuje. Vzhledem k charakteru 

tohoto záměru a potřeby hlouběji proniknout do prostředí a specifik designérské práce, byla 

vybrána kvalitativní výzkumná strategie ve formě polostrukturovaných rozhovorů.  

Obecně se kvalitativní výzkum vyznačuje zaměřením na malé množství respondentů 

a jeho úkolem je zkoumat konkrétní projevy v rámci určitého kontextu a struktur s cílem 

tomuto chování porozumět. S ohledem na téma práce, věnující se designérským praktikám, 

byla vybrána právě kvalitativní metodologie – pokud bychom využili kvantitativního sběru 

a analýzy dat, nebyli bychom schopni danou problematiku prozkoumat tak důkladně 

a porozumět všem zkoumaným aspektům. Nevýhodu kvalitativní metody, tedy výzkum 

prováděný na malém vzorku s výsledky velmi obtížně zobecnitelnými, zde kompenzují její 

přínosy – možnost porozumět zkoumané oblasti i v širším kontextu a skrze výpovědi 

designérů se blíže seznámit s aplikovanými praktikami a postupy. 

 

3.5.1 Respondenti 

V naší práci figurují designéři jako ti, kteří stojí za designem jako procesem materializace 

významů, tento proces vedou, zodpovídají za něj a ovlivňují jeho charakteristiky. Výsledný 

design je pak celkem všech částí, které ho utváří, přičemž všechny tyto elementy přispívají 

k významům a hodnotám, které produkt konotuje. Designér tak musí disponovat nejen 

základními dovednostmi a znalostmi designu jako řemesla, musí také ovládat umění 

kombinování jednotlivých prvků a mít povědomí o způsobech interpretace a rozumění 

částem i celku produktu z pohledu jeho uživatelů (Monö, 1997, s. 27-32).  

Cílem designérů může být konstrukce produktu, který bude vynikat v různých 

ohledech – v estetice, originalitě, funkčnosti, emotivnosti, cenové dostupnosti, ekologičnosti 

či jiných aspektech. Společně s těmito cíli by měl designér zohledňovat charakteristiku 

potenciálních zákazníků nebo příležitostí, pro které je výsledný produkt určen. Jeho práce je 

zároveň situována v určitém kontextu, historických, kulturních, sociálních podmínkách 

a diskursu, je tak nahlížena optikou dané doby, atmosférou a naladěním soudobé společnosti. 

Celý proces designování produktu ve všech jeho fázích je procesem neustálých voleb, 

v rámci kterých designér zohledňuje všechny výše uvedené aspekty.  
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S ohledem na zvolené téma (produktový design) a specifikaci oblasti na design 

umělého osvětlení, byli k výzkumu vybráni čeští designéři, vystudovaní, kteří se designu 

světel delší dobu věnují a jejich práce je oceňována. Pro rozhovory bylo osloveno přibližně 

patnáct designérů či designových studií, výsledný výběr vycházel z časových možností 

designérů, jejich ochoty takto podrobný rozhovor poskytnout a z náročnosti kvalitativní 

analýzy. Rozhovory využité pro tuto práci byly uskutečněny s Janem Plecháčem (studio Jan 

Plechac & Henry Wielgus), Jakubem Pollágem (studio deFORM) a Karlem Matějkou. 

Jan Plecháč je úspěšným českým designérem a architektem, který společně s Henry 

Wielgusem založil v roce 2012 studio Jan Plechac & Henry Wielgus. Jejich díla se pohybují 

na hranici mezi uměním, architekturou a designem, spolupracují například s Lasvitem, 

Cappellinim, Rossanou Orlandi, Luminaire nebo Menu a pravidelně se účastní 

mezinárodních přehlídek designu. Za své instalace a produkty získali řadu ocenění, ať už 

jako studio nebo jako jednotlivci – např. Elle Deco International Design Awards nebo Czech 

Grand Design. 

Jakub Pollág s Václavem Mlynářem založili v roce 2011 studio deFORM, které 

zaměřuje svou tvorbu na produktový design, architekturu a kreativní reklamu. Zároveň jsou 

od roku 2017 kreativními řediteli českého výrobce světel, firmy Bomma, a jsou také autory 

některých z jejích nabízených produktů. Rovněž založili sesterskou společnost studia 

deFORM, MONUMENT Office a spolupracují například se značkami Nike, Heineken nebo 

Dupont. Získali řadu ocenění, například v rámci Czech Grand Design, Designbloku nebo 

ELLE Deco International Design Awards. 

Karel Matějka je designérem zaměřujícím se zejména na produktový a interiérový 

design. Odmala se pohyboval v prostředí, ve kterém dominovalo zpracovávání dřeva 

a řemeslná výroba, což dále nasměrovalo jeho cestu, nicméně ve své tvorbě často překračuje 

hranice jednotlivých disciplín i materiálů. V roce 2018 získal ocenění v rámci cen 

Designbloku v kategorii Nejlepší kolekce svítidel a byl nominovaný na cenu ELLE Deco 

International Design Awards a Czech Grand Design. 

 

3.5.2 Technika sběru dat 

Samotný sběr dat, ve formě výpovědí vybraných designérů o dané problematice, probíhal 

formou polostrukturovaných rozhovorů. Ty byly zvoleny na základě možnosti podrobného 

prozkoumání oblasti, přičemž dotazování se zakládalo na předem stanovených okruzích 
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otázek a otázkách doplňujících25. Rozhovory neměly fixní a neměnnou strukturu, pořadí 

otázek bylo uzpůsobeno konkrétním situacím a atmosféře rozhovoru. Na počátku byli 

respondenti informováni o tématu práce a účelu dotazování a byl jim předložen dokument 

informovaného souhlasu ujednávajícího míru anonymizace, autorizace i archivace26. 

Rozhovory byly, se souhlasem respondentů, zaznamenávány na zvukové nahrávací zařízení 

za účelem jejich možného přepisu a následné analýzy. 

V rámci přípravy struktury dotazníku byla zohledňována plánovaná obsahová 

analýza, dané okruhy otázek tak sledovaly jednotlivé fáze designu (diskurs, koncepci, 

produkci, prezentaci) s cílem usnadnění obsahové analýzy. Po úvodní seznamovací části 

byly otázky zaměřeny na způsob, jakým je v současné době design společností i designéry 

samotnými vnímán, jaká je jeho pozice i podmínky tvorby. Následně se pokládané otázky 

věnovaly koncepcím, představám o designu, počátkům procesu designu, původům zadání 

projektů či materializacím těchto představ. Pozornost byla v této pasáži upřena také 

k významům jednotlivých atributů produktů a důrazu, který designéři kladnou na jednotlivé 

roviny designu (viscerální, behaviorální, reflektivní). Dále se otázky zaměřovaly na 

samotnou materializaci produktů (znaků), jednotlivé používané módy a jejich potenciály 

(materiály, tvary i barvy). Poslední okruh otázek se věnoval následné manipulaci s produkty, 

způsobu balení a prezentace, zamýšleným interpretacím a dalším aspektům, které přispívají 

k celkovému stylu produktu. 

 

3.6 ANALÝZA  

S ohledem na charakter dat i záměr práce byla pro samotnou analýzu zvolena analýza 

obsahová. V rámci přepsaných rozhovorů byly označeny pasáže odkazující k jednotlivým 

fázím designu, byly v nich identifikovány výroky vztahující se k hodnotám spojovaným 

s produkty, k využívání a volbám jednotlivých módů a k zásadám jejich používání. Využito 

bylo uzavřeného kódování, tedy před samotnou analýzou i sběrem dat stanovených 

podtémat, která se zakládala na teoretických východiscích a zvolené struktuře analýzy. 

Těmito kódy byly diskurs (vnímání podmínek tvorby a interpretace designu, pozice 

designéra a designu v současné době a kultuře, a to v obecném smyslu i se zaměřením přímo 

na design světel), koncepce (počáteční fáze procesu tvorby produktu, přemýšlení nad 

                                                      
25 Struktura rozhovoru je součástí přílohy. 
26 Všichni respondenti souhlasili s uveřejněním svého jména a veškerých informací a nevyžadovali žádnou 

míru anonymizování. Všem respondentům byly přepisy rozhovorů zaslány ke schválení a všechny rozhovory 

byly schváleny. 
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produkty, zvažování různých charakteristik, vnitřní i vnější podoba představ, zadání od 

klientů), materializace (strategie voleb v rámci materializace, využívání a kombinování 

módů, jejich afordance a preference), prezentace (vystavování a distribuce produktu, 

celkový styl produktu, přijetí a hodnocení zákazníky) a záměr (zamýšlený cíl a účinek 

designu v obecné rovině i v souvislosti se světelným designem). 

První zkoumanou oblast představovaly charakteristiky designu a designérů 

v současných podmínkách, vnímání atmosféry a pozice designu z perspektivy designérů, 

zaznamenaným proměnám a tendencím směřování designu v budoucnosti. Pozornost byla 

věnována také pokusu o definování designu samotnými designéry, z jejich úhlu pohledu, 

i vnímání pozice světelného designu v kontextu společnosti a diskursu. Následně byly 

otázky zaměřovány na zmapování představ o designu a o produktech, v obecné 

i konkrétnější rovině, na popsání počátku designu jako procesu, na specifikace v rámci 

externích zadání nebo vlastních projektů a na odlišnou míru zohledňování jednotlivých rovin 

a aspektů designu; prostor byl věnován také materializaci konceptů. Otázky vztahující se 

k samotné materializaci, produkci, měly za cíl odhalit strategie designérů v rámci designu 

jako procesu voleb, upozornit na vztahy mezi jednotlivými módy, jejich podmiňování 

a posuzování jejich afordancí. Na závěr byla pozornost věnována cílům a záměrům 

designérské práce a důležitosti způsobu prezentace produktů, kontextu a dalším 

charakteristikám finálního produktu ve vztahu k přijímání veřejností a úspěchem 

u zákazníků. 

 

3.6.1 Jan Plecháč (studio Jan Plechac & Henry Wielgus) 

 

„Jsem vystudovaný architekt a designér. Tak by se říkalo oficiálně tomu, co dělám nebo čím 

se se svým kolegou zabýváme ve studiu. Když to vezmu pocitově, je to tak, že zhmotňuju 

svoje kreativní myšlenky, které tak různě permanentně probublávají mým myšlením.“  

(Plecháč, 2019) 

 

3.6.1.1 Vnímání designu a role designéra 

V souvislosti s formulováním vlastního pohledu na design a roli designéra Plecháč 

v rozhovoru uvedl, že byť je vystudovaný architekt a designér, svou práci by definoval spíše 

jako zhmotňování kreativních nápadů a vytváření fyzických věcí z myšlenek. Zároveň 

poukázal na množství rolí a funkcí, které se s designem a osobou designéra pojí, tedy že 

nejde jen o samotné vymýšlení návrhů a jejich realizaci v hmatatelné podobě. Design vnímá 
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Plecháč jako harmonizování života, vkládání emocí do fyzických produktů, a to zejména 

s vizí toho, že bude tento rys rozpoznatelný nejen pro okolí, pro interprety těchto znaků, ale 

zejména pro něj samotného. V tom spatřuje smysl a přínos designu: „(…) Důležité je, aby 

to bylo čitelné hlavně pro mě. Protože je to moje práce a musí mě to bavit, a když mě to 

bude bavit, tak se pak ta pozitivní vibrace šíří i na lidi, kteří to mají doma nebo na to koukají, 

a to je můj přínos k designu a přínos designu pro mě.“ (Plecháč, 2019) 

S ohledem na vnímání designu a frekventovaným používáním slova design 

v současné společnosti vnímá Plecháč jisté proměny, zejména v posledních letech, a to nejen 

ve smyslu častějšího používání tohoto pojmu, ale také v souvislosti se zvyšující se 

popularitou a změnou pozice i úloh designérů, které předtím nebyly tak výrazné. Nicméně 

dodal, že se tímto nadužíváním nebo změnou pozice více nezabývá, je pro něj důležité 

především to, jak on sám svou práci vnímá a jak jeho práci vnímají klienti. Na druhou stranu 

však přiznává, že by nadužívání designu mohlo vyvolávat obavy o devalvaci profesionální 

designérské práce. Celkově dnešní doba, podle Plecháče, designu přeje, je více poptávek 

a design se obecně mnohem více řeší, což se odráží například v preferování příběhovosti 

a přidané hodnoty předmětů stran zákazníků: „Myslím, že společnost je nastavená na to chtít 

něco víc, zvlášť teď si myslím, posledních pár let, že se změnila situace, že lidé chtějí mít 

vztah k věci, co mají doma, což mi přijde úplný základ.“ (Plecháč, 2019) Zároveň však 

reflektoval, že navyšování poptávky může být také odrazem jeho vlastní stabilnější pozice 

na trhu vlivem dlouhodobějšího působení a dosažených úspěchů. Je si vědom hranic toho, 

v jakém prostředí se pohybuje a s jakými lidmi se setkává a že situace v jiném prostředí, 

u jiných lidí, může být diametrálně odlišná a zájem o design u nich nemusí být nijak výrazný. 

Další tendenci proměny vnímání designu a pozice designéra zaznamenal Plecháč 

v souvislosti s ekologií a dopady konzumerismu na společnost. Najednou se z designérů 

stávají také ti, kdo by měli společnost v oblasti ekologie vzdělávat, podílet se na osvětě 

a reagovat na tyto společenské tlaky. V této souvislosti Plecháč zmínil nebezpečí jediné 

perspektivy pohlížení na svět a na design, která může být podle něj omezující a zabraňovat 

rozvíjení přemýšlení jakýmkoli jiným směrem. V rozhovoru uvedl aktuální příklad bourání 

budovy Transgasu v Praze, která byť je neekologickou stavbou, má v architektuře a kultuře 

své místo: „(…) Podobné domy už se nestaví a nebude už možnost něco takového stavět. 

Právě z těch ekologických důvodů a dopadů už nikdo nedělá neekologické stavby. Což ať je 

klidně nedělá, ale je škoda bourat ty, co už se udělaly a jsou něčím výjimečné, protože taková 

architektura už se opravdu nestaví a nepostaví.“ (Plecháč, 2019) I zde je tak cítit výrazné 

inklinování respondenta k příběhovosti, k odmítnutí slepého následování jednoho 
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konkrétního proudu, zároveň úcta k architektuře nebo kulturním výtvorům obecně a filosofie 

neodsuzovat a priori. 

O pozici světelného designu Plecháč hovořil ve dvou rovinách. První rovinu 

představuje pozice světel v rámci vybavování interiérů, ve kterých jsou světla často řešena 

až na závěr a mnohdy tak na ně nezbývají finance. Lidé jsou ochotní dočasně využívat 

improvizovaného osvětlení, například žárovek, a plnohodnotná světla si pořizují až později. 

V této rovině tak mají světla podle Plecháče velmi špatnou pozici. V rovině druhé, 

v souvislosti s využíváním skla pro tvorbu světelného designu, se světlům daří velmi dobře, 

jelikož sklářství (včetně toho českého) je opět velmi oblíbené a často využívané nejen 

v rámci světelných objektů, ale v rámci designu obecně. „Těší mě, když navrhneme produkt 

a fouká se na severu Čech, to mi přijde nádherné. Je to z materiálu, který se tady historicky 

dlouho dělá, (…) a zaměstnává to české lidi, je do toho vtisknuté české řemeslo, je to od 

českých designérů, a to mi přijde super spojení.“ (Plecháč, 2019) Tuto tendenci nepozoruje 

pouze v oblasti českého designu, ale i toho světového a poukazuje na oblíbenost českých 

skláren (například v Novém Boru), kam za sklem jezdí designéři a umělci z celého světa. 

 

3.6.1.2 Koncepce a vize  

Už v rámci definování své práce Plecháč zmínil, že neustále nad prací přemýšlí, nápady se 

mu v hlavě objevují a líhnou, až nabydou fyzické podoby. Hovořil o tom, že těch myšlenek 

a nápadů je tolik, že je potřeba nastavit nějaký mechanismus selekce, který filtruje představy, 

které stojí za realizaci a odděluje ty, které za realizaci naopak nestojí. Jako pozitivum (nejen) 

v tomto ohledu vnímá svou spolupráci s Henrym Wielgusem, díky kterému je právě 

například proces selekce (síta nápadů) mnohem snadnější a rychlejší, zároveň Plecháč 

upozornil na skutečnost, že některé nápady, byť se mohou nejprve jevit jako nepříliš plodné, 

mohou ve finále vyústit v úspěšný projekt. „Klasická věta, začnu: „Hele, možná je to úplná 

blbost, ale…“ a řeknu, co mě napadlo. (…) Někdy ty blbosti vlastně můžou být něčím docela 

pokrokové.“ (Plecháč, 2019) 

 Některé myšlenky zůstávají pouze v mysli designéra a nikdy se nezrealizují, jiné 

nabývají podob výkresů a skic a potom se třeba opět vrací do fáze rozmýšlení, přičemž toto 

období může trvat různě dlouhou dobu. Pro skicování používá Plecháč výhradně černou 

tužku a bílý papír, upozorňuje však také na význam převedení koncepcí a výkresů do 3D 

ztvárnění. „(…) Spousta nakreslených věcí vypadá úplně geniálně. Linka vypadá krásně, 

černá na bílém papíře (…), takže ty věci jsou vzrušující samy o sobě (…).“ (Plecháč, 2019) 

Zanesení těchto nápadů do 3D počítačového programu je nicméně velmi důležité, protože 
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se díky němu osvětluje spousta aspektů. Po 3D modelování může přijít fáze prototypování, 

které dříve u Plecháče a Wielguse probíhalo v externích dílnách, což by se mělo 

s dokončením nového prostoru studia změnit a větší část prototypování i samotné výroby by 

měly být přesunuty do vlastní dílny. V rámci celého procesu mají, krom Plecháče a Wielguse 

jako kreativců a designérů, své uplatnění také technologové, samotní řemeslníci (například 

skláři), zcela běžně také probíhá konzultace s klienty a produkt tak prochází schvalovacími 

procesy v různých rovinách.  

 Jak Plecháč uvedl, počátky vzniku designu se mohou různit. Když s Wielgusem 

založili studio, nejprve neměli žádné externí zadavatele a dělali věci sami za sebe, což se 

postupem času začalo měnit. V současné chvíli nicméně cítí potřebu se opět k těmto 

začátkům vrátit, vymanit se z jakýchkoli zadání a omezení, věnovat se vlastním projektům 

a tvořit volněji. Zadání od klientů mohou mít různé specifikace, od obecnějších představ 

(kdy zákazník prakticky nemůže tušit, jaký výsledný produkt má očekávat) po více 

konkretizované aspekty. „Potom za námi přišel třeba Lasvit a u první kolekce mu bylo úplně 

jedno, co uděláme, ale mělo to být plus mínus takhle velké. Teď u nějakých klientů, 

i u Lasvitu, máme třeba zadání, že je tam cena nebo velikost nebo třeba výška stropu (…).“ 

(Plecháč, 2019)  

V odpovědi na otázku, jaké všechny charakteristiky koncových zákazníků jsou při 

designování produktů zohledňovány, Plecháč uvedl, že pro něj není rozhodující koncový 

zákazník, ale klient, zadavatel práce: „(…) Když si představím, že dělám lustr, tak musím 

hlavně trefit klienta (…).“ (Plecháč, 2019) Pokud totiž práce zapadá do portfolia zákazníka 

(např. Lasvitu), zároveň to znamená, že daný produkt odpovídá na potřeby koncových 

zákazníků, respektive zvolené cílové skupiny. V případě tvorby vlastních produktů, bez 

počátečního zadání druhé strany, pak koncový zákazník roli nehraje vůbec. Plecháč v těchto 

případech tvoří výhradně pro sebe, na základě potřeby nebo chuti realizovat své vlastní 

představy: „Udělám stolek, který mi přijde fantastický, a když se to někomu líbí, tak si to 

koupí. Ale nedělám to pro něj.“ (Plecháč, 2019)  

Při otázkách zaměřujících se na zohledňované charakteristiky světelného designu 

Plecháč sice uvedl, že by světlo primárně mělo sloužit jako zdroj světla, mělo by být funkční, 

ale pro něj to takto platí spíše v teoretické rovině a jsou pro něj důležitější jiné aspekty: „(…) 

Když to přesáhnou nějaké emoce, které ti to dá, tak se dá přimhouřit u všech dalších aspektů 

oko.“ (Plecháč, 2019) Cílem produktu pro Plecháče není ani prvoplánová krása, ale spíše 

vize dokonalosti, které třeba nemusí být ve finále ani dosaženo. Jedná se o takový ideál, kdy 

má člověk pocit, že k dané věci nemá ani co přidat, ani jí co ubrat.  Plecháč vnímá jako 
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důležité hodnoty designu pravdivost, estetiku nebo emoce, pohled na originalitu 

v souvislosti s designem se u něj spíše proměňuje: „Někdy mám chuť udělat vlastně úplně 

jednoduchou věc, kterých je stovky, akorát já si v tom najdu ten svůj příběh, udělám to trošku 

jinak, ale nehraju si na to, že jsem vymyslel židli o čtyř nohách.“ (Plecháč, 2019) Jako 

příklad povedeného designu uvedl Plecháč jejich první kolekci světel pro Lasvit, 

Neverending Glory (viz níže Obrázek 4), ve které se podle něj setkalo vše důležité: 

originalita, silný příběh, estetika, nadšení ze strany sklářů, kteří sklo vyfukovali, designérů i 

klienta. Přesto se ale podle Plecháče nejedná o dokonalý design, jelikož funkčnost (tedy 

samotná funkce světla) není primární a pro někoho je možná nedostatečná.  

Podle Plecháče sice mívají s Wielgusem minimalistické tendence, ty ale nejsou 

prvoplánové a stále je podstatný především emotivní rozměr designu, příběh. Význam 

vytváření pozitivních emocí a příjemné atmosféry vyzdvihl Plecháč zejména u realizací 

interiérů, ve kterých jsou pro ně tyto hodnoty stěžejní. V těchto případech designéři usilují 

o to, aby se lidé v daném interiéru hlavně cítili dobře.  V této souvislosti Plecháč uvedl jako 

měřítko dánský koncept hygge: „Já si řeknu, jestli to je nebo není hygge v mojí hlavě, a to 

mám jako takový rozhodovací princip. Když jsem přišel minule k fasádě ve studiu, tak byla 

hygge, teď, když tam dali špatný poměr barvy, tak pro mě hygge prostě není. (…) Předtím 

to mělo strukturu, ta pro mě byla hygge, teď je to až moc hladké a hygge to už není.“ 

(Plecháč, 2019) 

 

 

Obrázek 4: Neverending Glory, Jan Plechac & Henry Wielgus (Zdroj: janandhenry.com/work/detail/id/55) 
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3.6.1.3 Fáze materializace 

To, co stojí na počátku samotného procesu materializace finálního produktu, tedy samotné 

výroby, není vždy jasně dané a nelze to jakkoli zobecnit. U externích zadání se může stát, 

že stejně jako jsou předem dány různé specifikace produktu nebo cílové skupiny, je určen 

také materiál. Jindy může být primární záměr využít konkrétní materiál, který pak následují 

další určení, například tvarová nebo technologická. Přestože podle Plecháče nemají 

s Wielgusem žádné zcela preferované materiály, je možné v rámci jejich dosavadní 

spolupráce rozpoznat určitá období, ve kterých vždy dominuje konkrétní materiál (např. kov, 

mramor nebo sklo). Dá se říci, že podobná stádia zažívá tato dvojice i s tvary, tento trend 

však není v jejich tvorbě tak výrazný. Podle Plecháče je zajímavé, že byť jsou všechny jejich 

produkty rozmanité tvarem i materiálem, všechny se k sobě dokonale hodí.  

V souvislosti s designem světel a využívání skla jako dominujícího materiálu 

Plecháč uvedl, že sklo je vhodný materiál pro vyvolávání emocí, což koresponduje s jeho 

primárním záměrem vytvářet objekty, které v jejich uživatelích nebo v divácích vyvolávají 

emoci, něco sdělují nebo navozují atmosféru. Dále ale upozornil také na limity skla, 

například pokud je využito v broušené, čiré podobě, skoro vždy bývá viditelný zdroj světla, 

což nemusí být pro lidské oko příjemné; či tvarová omezení. Někdy je materiál podmíněn 

tvarem, jindy mohou designéři vycházet z materiálu. To Plecháč v rozhovoru ilustroval na 

příhodě, kdy se Wielgus setkal s kameníky pracujícími s čerstvým mramorem. Ten je 

mnohem tvárnější a snadněji zpracovatelný oproti tvrdému a v jistém ohledu křehkému 

staršímu mramoru. Na základě tohoto setkání se pak Wielgus rozhodl pro využití mramoru 

pro design světla a v tomto případě tedy materiál předcházel tvar. 

Pravdivost, jako klíčový aspekt designu pro Plecháče, se odráží také v praktikách, 

které v rámci designu s Wielgusem uplatňují – například preferování odkrývání povrchů 

místo zakrývání, využívání filosofie wabi-sabi, ukazování dokonalosti v její nedokonalosti, 

a používání kontrastů. „Hra těch nedokonalých a dokonalých věcí je prostě nádherná, 

protože tam najednou vidíš interakce.“ (Plecháč, 2019) Protikladné vztahy působí v emoční 

i estetické rovině, ošklivé může být krásné, krásné ještě krásnější. S tím souvisí také práce 

s barvami, které Plecháč s Wielgusem spíše nepoužívají, nechávají materiály v jejich 

přirozenosti a pravdivosti, v původní podobě, naopak mnohdy věci odbarvují a v tomto 

ohledu jsou tedy spíše minimalisty (výjimku pro Plecháče představují klasické české cihly, 

které pak v rámci interiérů většinou přetírají, jelikož se s barvou cihel příliš neztotožňují, 

není pro ně hygge). Často tito designéři pracují s bílou a černou barvou, které doplňují 

dalšími materiály (například mosazí či mramorem) a přirozenost vztahují také na reliéfy 
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a struktury povrchů, u kterých se zpravidla brání úplné plochosti a spíše využívají jejich 

potenciální hloubky: „A to mi přijde, že je hezké, že ten povrch dává věcem ještě něco 

k sobě.“ (Plecháč, 2019) 

 

3.6.1.4 Prezentace, kontext a záměr designu 

Plecháč v průběhu celého rozhovoru často poukazoval na skutečnost, že mnohem více než 

hodnocení a názor okolí, je pro něj zásadní jeho vlastní pocit z dané věci, radost z práce, 

s čímž souvisí také používání měřítka hygge. „Starám se spíš o sebe, aby mě věci bavily, 

abych je dělal s radostí.“ (Plecháč, 2019)  

Dále Plecháč uvedl, že není jeho záměrem evokovat žádnou konkrétní představu 

u člověka, v rozmanitosti lidí a lidského vnímání spatřuje krásu a nepociťuje je jako pro 

design limitující: „(…) Každý jsme jiný a já, když udělám kelímek nebo světlo nebo svícen, 

tak v každém to stejně evokuje něco jiného a v tom je to vlastně fajn. Hlavně nemít 

představu, co by to mělo evokovat.“ (Plecháč, 2019) To však neznamená, že by jeho 

předměty nebo projekty neměly v lidech vyvolávat nic – klíčové je navození příjemné 

atmosféry (zejména pro interiérový design je stěžejní to, aby se lidé v daném prostoru cítili 

dobře), zanechání nějakého pocitu, byť ne předem definovaného. „Co to úplně je nebo jakou 

máš představu, to už nechávám na lidech.“ (Plecháč, 2019) 

U světel je podle Plecháče zcela zásadní vytvoření příjemné, ideálně intimní 

atmosféry, funkčnost (samotné to světlo) není na předním místě, byť je bezpochyby 

důležitým parametrem. Plecháč s Wielgusem ale v praxi nevytváří běžná světla, často se 

jedná spíše o „skleněné kuriozity kolem žárovky“ (Plecháč, 2019), které nemusí být nutně 

zdrojem kvalitního svícení (viz kolekce Neverending Glory). Mnohem důležitější je 

vtiskávání emocí, které ve všech jejich projektech hrají hlavní roli.   

Když Plecháč zodpovídal otázky ohledně významu kontextu vystavování jejich 

produktů, zmínil velký význam prostředí a dalších prvků, jež dané věci obklopují, jelikož se 

u nich osobně jedná zpravidla o expresivní kusy, které při nevhodné kompozici nemusí 

vypadat dobře. I z toho důvodu jsou výtvory Plecháče a Wielguse k vidění ve specifických 

prostorách, galeriích, kde je kladen důraz na uspořádání jednotlivých prvků, a které zároveň 

korespondují se záměrem designérů tvořit tyto objekty pro lidi, kteří mají interiéry zařízené 

podobně jako tyto galerie. „To je pár vybraných kusů na žití a s nimi tam v tom obýváku 

trávíš čas. Není to tak, že si do přecpaného bytu dáš náš stolek. To je vlastně i nesmysl.“ 

(Plecháč, 2019) O instalace věcí v galeriích se pak už starají konkrétní galeristé, kteří jsou 

podle Plecháče zodpovědní za prodej věcí v tom ohledu, že způsob vystavení ovlivňuje 
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jejich následný prodej. Mělo by tedy být cílem vystavovatelů prezentovat předměty tak, aby 

vypadaly pro zákazníka atraktivně a on si je koupil. V Čechách je možné se se světly z dílny 

Plecháče a Wielguse setkat v řadě prodejen designových svítidel, co se týká ostatních 

produktů, jsou spíše na poptávku, žádný showroom v současné době tito designéři nemají. 

Je to i z toho důvodu, že oproti jiným zemím mají u nás malý odbyt produktů, což Plecháč 

přisuzuje vysoké ceně a odlišným preferencím bohatých lidí, kteří peníze utrácí spíše za jiné 

komodity. Jejich produkty jsou úspěšné zejména v Londýně, ke koupi jsou také v Miláně 

nebo přes webové stránky.  

Z cenového hlediska jsou produkty Plecháče a Wielguse drahé, což je dáno zejména 

klienty, pro které jsou tyto věci vytvářeny. Designové věci do galerií podle Plecháče není 

možné vyrábět levně, jelikož se jedná o kusovou výrobu a důkladnou řemeslnou práci. 

Velkou roli zde hrají marže, které posouvají cenu výš. V rámci strategie nastavování 

prodejní ceny figuruje také přidaná hodnota – pokud pro zákazníka určitý produkt nemá 

přidanou hodnotu, je ochotný za něj utratit méně peněz – tolik, kolik má pro něj hodnotu 

jako fyzický, spíše užitný objekt. Přidaná hodnota ale dodává věcem další rozměr a pokud 

je v produktu rozpoznána, je zákazník ochotný za danou věc zaplatit mnohem více. Tato 

tendence se zpravidla následně odráží v tržní ceně. Rozhodujícím faktorem ohledně koncové 

ceny je tedy kupní síla, zákazníci, kteří mohou preferovat přidanou hodnotu (ve formě 

příběhovosti, emotivnosti nebo atmosféry produktu) nad funkčností. V hlavě má Plecháč 

zároveň nastavené, že nesmí dělat věci příliš drahé, protože by byly neprodejné, neměly by 

odbyt.  

S vystavováním produktů, a zejména se zasíláním objektů Plecháče a Wielguse po 

celém světě, souvisí také způsob a vnímání balení, které sice Plecháč považuje za důležité, 

ale zároveň uvedl, že vysoká estetická hodnota obalu by neměla být preferována za cenu 

neadekvátně vysokých výrobních nákladů. U vlastních věcí využívají zejména přepravních 

boxů, které jsou funkční, byť pro někoho nemusí být příliš estetické (nicméně pro Plecháče 

svou estetiku mají, využívá je například i v interiérech). V této rovině s Wielgusem 

zohledňují také ekologický aspekt a snaží se minimalizovat množství odpadu, a to i v rámci 

instalací pro různé klienty. Například ve spolupráci s Tonem se jim daří opakovaně (po čtyři 

roky) využívat stejný materiál, byť ho modulově různě obměňují, a šetřit tak životní 

prostředí i peníze.  
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3.6.1.5 Shrnutí: Příběhy, emoce, pravdivost a hygge 

Během rozhovoru s Janem Plecháčem jsme často naráželi na jeho subjektivní pojetí designu, 

které se do velké míry vztahuje k němu osobně. Pro Plecháče je zásadní, aby ho práce bavila, 

aby se mu dobře pracovalo, aby se výsledky jeho práce líbily primárně jemu. S tím souvisí 

také používání měřítka hygge, které doprovází a ovlivňuje Plecháčovy (nejen) designérské 

postupy a metody. Některá rozhodování tedy nemají racionální základ, byť zejména co se 

materiálu týká, vychází Plecháč z afordancí, kterými materiál disponuje. Zcela zásadní je 

u výsledného produktu jeho příběhovost, přidaná hodnota (ve formě něčeho navíc, emoce, 

atmosféry), ta ale není prvoplánová a Plecháčem jasně definovaná – interpretaci a hodnocení 

svých výtvorů nechává designér čistě na jednotlivých interpretech. Proces designování je 

u Plecháče také spojen s pravdivostí, která se projevuje u způsobu práce s materiálem, 

barvami i povrchem. Záměrem zde není vytvořit originální nebo v první řadě funkční 

produkt, ale takový, který v člověku něco zanechává. „Co to úplně je, nebo jakou máš 

představu, to už nechávám na lidech. Ale něco v tobě zapustit, jako když máš inkoust a pustíš 

ho do vody, tak aby to něco v tobě zanechalo.“ (Plecháč, 2019) 

 

3.6.2 Jakub Pollág (studio deFORM) 

 

„Myslím si, že možná prvotní nebo provoplánový cíl byl vylepšit věci a udělat svět lepším 

místem. To je asi stále v podstatě správné. Ale důležité je to, že lidé si neuvědomují, že 

každý vidí ten svět nějak jinak, takže na to, aby design mohl zachránit svět, musel by být 

unikátní a individuální pro každého člověka.“ 

(Pollág, 2019) 

 

3.6.2.1 Vnímání designu a role designéra 

Podle Pollága se studio deFORM zaměřuje na produktový a interiérový design, zároveň jsou 

klienty oslovováni k vytváření eventů a reklamních prostor za účelem prezentace dané 

značky. Jejich práce tak podle něj spočívá v komunikování s lidmi skrze prostor nebo 

produkt. V rámci těchto projektů vytvářejí jedinečná řešení na míru konkrétním zákazníkům; 

nejde tedy jen o výběr a uspořádávání dříve vytvořených prvků, ale jejich nové vymýšlení 

a přizpůsobování daným účelům a klientům. Podle Pollága je na celém procesu zábavná 

právě různorodost a to, že každý projekt je jiný a vyžaduje jiný přístup. V rámci své práce 

se často setkává s nutností obhajovat a vysvětlovat jednotlivé kroky, které jako designéři 

a kreativci s Václavem Mlynářem podnikají. Pollág upozorňuje na to, že z jeho pohledu jsou 
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najímáni pro to, aby zákazníkovi pomohli s něčím, čemu on úplně nerozumí, a že je design 

oborem, který vyžaduje jisté schopnosti a kvalifikaci. „Ale nebezpečí právě u designu je, že 

lidé mají pocit, že to dokážou. (…) Ale k doktorovi si to člověk úplně nedovolí. Myslím, že 

je tam určitý problém toho, že design je takový hmatatelný a že každý má pocit, že by tomu 

mohl rozumět.“ (Pollág, 2019) Pollág vnímá používání slova design v současné době 

v souvislosti s marketingem a jeho módním charakterem. Je pro něj však obtížné design jako 

takový definovat, pojímá ho jako subjektivní pojem, který může pro každého představovat 

něco trochu jiného. „Design je skoro až efemérní slovo, které se nedá uchopit.“ (Pollág, 

2019) Podle něj design není pouhým výběrem funkčních principů a jejich umělé sestavení. 

Měl by být spojením estetických i funkčních kvalit se záměrem naplnit očekávání zákazníka, 

zároveň by neměl opomíjet ani ekologický nebo ekonomický rozměr produktu. K tomu, aby 

mohlo dojít k vytvoření takového produktu, považuje Pollág za zásadní zaměření na 

konkrétní trh tak, aby bylo možné zohlednit veškeré okolnosti, charakteristiky a specifika. 

„Ale když řeknu, že chci udělat dobrý mobilní telefon pro celý svět, tak to už se nedá udělat, 

protože ty vstupy jsou tak různorodé, že se nedá vyhovět všem.“ (Pollág, 2019) 

Z Pollágova pohledu v dnešní době ještě lidé nedokáží ocenit přidanou hodnotu, 

kterou design přináší, nesetkává se u nich s porozuměním, což může pramenit 

z nedostatečně rozvinutého povědomí a zavedení designu. To souvisí také s již zmiňovaným 

zpochybňováním specializace designérů, s tím, že lidé nemají moc ponětí o tom, co všechno 

tato práce obnáší a nedokáží ji tedy adekvátně ocenit. „(…) Opravdu dobrý design je strašně 

dlouhodobý proces, který trvá, bolí a člověk se nad tím musí zamýšlet a je možná trošku 

smutné, že to je taková neviditelná hodnota, kterou lidé mnohokrát, když jí nerozumí, ta ji 

nedokáží ocenit.“ (Pollág, 2019) Soudobým trendem je v oblasti designu podle Pollága boj 

proti plastům, za životní prostředí, nicméně upozorňuje na to, že prvoplánová ekologizace 

nemusí být vždy jediným a správným řešením, což ilustruje na možném nedomýšlení 

a nezohledňování veškerých faktorů (například viz toxicita baterií u „ekologických“ 

elektroautomobilů). Pollág v rozhovoru uvedl, že možná byl prvotní cíl designu vylepšit 

svět, ale upozorňuje na subjektivní vnímání světa, a tedy na subjektivní vnímání a hodnocení 

všeho, s čím se lidé setkávají, včetně produktů. S tím souvisí také poptávka po designu 

v současnosti, která je ovlivněna inklinováním k individualitě, čímž se podle Pollága vrací 

do minulosti, kdy byly věci personalizované, vyráběné na míru vždy tomu danému 

zákazníkovi. Dnes je dle Pollága zároveň patrný nárůst poptávky po silné značce, po 

hodnotách a výjimečnosti. Někdo tak může preferovat spíše značku než dobrý design. Opět 

zde hraje zásadní roli individualita a subjektivita lidí a tyto procesy nelze generalizovat. 
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V této souvislosti Pollág upozornil také na vnímání designu a odlišnosti konzumního 

chování u různých společenských vrstev. „Člověk, když si kupuje design, tak očekává 

nějakou kvalitu, nějakou nadčasovost, něco výjimečného. Ale když je člověk v nižší sociální 

vrstvě, tak neřeší nic jiného než cenu.“ (Pollág, 2019) Podobné tendence predikuje Pollág 

také pro budoucí vývoj designu, který bude pravděpodobně následovat touhu po unikátnosti, 

která by mohla vyústit ve vytváření produktů vždy pro konkrétního člověka, na míru, bez 

nutnosti činění jakýchkoli voleb z jeho strany. Pro každého by pak byl produkt jiný, jelikož 

by byl sestaven přesně podle potřeb a charakteristik zákazníka. 

Světlu přisuzuje Pollág pozici jedné z nejdůležitějších věcí v životě člověka, a to 

nejen ve smyslu funkčního prvku, ale také objektu vytvářejícího atmosféru. Je tak možné 

rozpoznat dvě linie světelného designu: funkční a estetickou, které přitom nemusí jít úplně 

ruku v ruce. Podle Pollága je v privátní sféře výraznější estetická rovina, v komerční sféře 

pak ta funkční, zároveň však hranice mezi těmito sférami jsou často překračovány a oba 

druhy světel mají svá uplatnění v obou těchto oblastech. Světlo tedy může být podle Pollága 

dekorativní, v němž hraje hlavní roli atmosféra nebo emoce a to, jak svítí, je odsunuto na 

vedlejší kolej; a pak může být světlo zaměřeno na funkci, na praktičnost. Pollág a studio 

deFORM se zaměřují zejména na estetické, dekorativní světlo, což je dáno také jejich 

působením ve firmě Bomma. 

 

3.6.2.2 Koncepce a vize 

Podobně jako rozdělil Plecháč dva druhy počátku procesu designu na externí zadání 

a realizaci vlastních nápadů, také u Pollága a studia deFORM je tomu tak, že někdy (a nutno 

podotknout, že převážně) jsou oslovováni klienty, jindy dávají průchod svým vlastním 

představám a vytvářejí produkty sami za sebe. Když dostanou zadání, snaží se dle Pollága 

s Mlynářem pochopit zákazníka, pochopit trh, definovat si, čeho má být novým produktem 

dosaženo a snaží se to posunout o kousek dál. U svých vlastních „zadání“ se řídí pocitově, 

míří na nezaplněná místa na trhu nebo se snaží vytvořit to, co jim samotným v každodenním 

životě chybí. Jak ale Pollág uvádí, na takové vymýšlení je potřeba dostatek volného času 

a chuti pustit se do vlastního nového projektu.  

I Pollág v rozhovoru zmiňuje určité aspekty designérské práce, které jsou nedílnou 

součástí, ale představují pro něj spíše nutné zlo. Patří mezi ně administrativa, ale také 

komplikovaná komunikace. „Je nutné ty svoje nápady dostat na papír a komunikovat je 

s jinými lidmi, ať už to jsou výrobci komponentů nebo nábytku nebo jsou to zákazníci.“ 

(Pollág, 2019) Někdy práce jejich studia spočívá ve vytvoření konceptu a hrubého nástinu 
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řešení a následné průběžné konzultaci výroby (u technologicky zdatných zadavatelů), jindy 

stojí studio za celým procesem, od zpracování počátečního zadání přes optimalizaci výroby, 

prototypování, nasměrování na trh, marketing nebo úpravy brandingu, až po vystavení 

a prezentaci produktu. Pollág dodává, že tento proces je často velmi náročný na čas i energii. 

Krom samotných zadavatelů hrají v procesu designu roli také inženýři a technologové, dále 

marketingové a obchodní oddělení, přičemž všichni tito lidé mají svůj podíl na úspěchu 

produktu: „(…) Pokud je to všechno dobře nastavené, tak všichni participativně pomáhají 

formovat ten design a designér by měl být ten, kdo sebere všechny tyto podněty a řekne 

finální slovo.“ (Pollág, 2019) V případě, že v průběhu procesu dochází k iniciování změn ze 

strany zákazníka, je podle Pollága důležité vysvětlit důvody, proč jsou zvoleny dané prvky 

tak, jak jsou zvoleny, je potřeba komunikovat a brát v potaz roli psychologie, která má za 

následek ne vždy racionální rozhodování lidí. „Ale je to šíleně náročný proces, protože my 

vlastně ve všech fázích různým lidem musíme vysvětlovat všechny naše kroky, proč děláme 

to, co děláme, takže ta komunikace je šíleně náročná a vyčerpávající.“ (Pollág, 2019) 

V souvislosti s materializací konceptů využívají zejména modelování 

v počítačových 3D programech, jejichž předností je možnost otestování různých funkcí, 

komponentů a plánovaných řešení. Po vymodelování ve virtuálním prostředí přichází na 

řadu prototypování za pomoci 3D tisku nebo konkrétních materiálů tak, že se další a další 

prototypy stále více blíží zamýšlené finální podobě produktu. „Například když je ten produkt 

sklo a mosaz, tak si to nejprve zprototypujeme ve 3D tisku a železe, potom si to 

zprototypujeme ve skle a železe, protože jsou to levnější materiály, se kterými se dá rychleji 

pracovat, a až následně to uděláme v surové mosazi a například čirém skle. A ve finále to 

bude už krásná mosaz s povrchovou úpravou a sklo v barvě, kterou chceme, s povrchovou 

úpravou, kterou chceme.“ (Pollág, 2019) I když Pollág přiznává, že v rámci tohoto procesu 

je možné natrefit na řadu slepých cest, které dál nikam nevedou i to je důležitým aspektem 

designu a může to mít vliv na neočekávaný a výjimečný charakter výsledného výrobku.  

Společně s Mlynářem se považují za spíše technicky založené a restriktivní charakter 

externích zadání vnímají pozitivně, jako kritérium pro následné vylučování a výběry prvků; 

za nejhorší práci považují tu nad čistým papírem. „Jakmile má člověk volnost, většinou se 

nikam nerozběhne, žádným směrem.“ (Pollág, 2019) A přestože se někdy jedná o metodu 

pokus-omyl, Pollág i v tomto spatřuje určitý posun, který může vést k nasměrování 

správným směrem.  Zadání mohou být obecnějšího charakteru, kdy si designéři následně 

dohledávají informace, nebo přesné a do detailu popsané, s konkrétními specifikacemi 

velikostí nebo technických parametrů. 
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Pro Pollága hraje koncový zákazník velkou roli, protože je pro něj tím, kdo ve finále 

rozhoduje o úspěchu či neúspěchu daného produktu. „My vlastně nenavrhujeme pro tu firmu 

nebo pro nás. My navrhujeme pro toho člověka, který si to koupí, a my chceme, aby si to 

koupil a on ještě neví o tom, že ten produkt chce. Takže je to trošku hra s emocemi 

a s nějakou psychologií a my se snažíme pochopit právě to, co by oslovilo tohoto 

zákazníka.“ (Pollág, 2019) Cílovou skupinou pro Pollága a deFORM, zejména v souvislosti 

s designem světel, jsou architekti, kteří svým klientům vybírají světla do interiérů. V rámci 

cílení se tak architektům snaží designéři nabídnout něco víc, dávají jim možnost skrze 

variabilitu prvků definovat produkt a vyvolat v nich pocit, že oni jsou vlastně těmi, kdo 

produkt vytváří: „Ten architekt má pocit, že má neuvěřitelnou volnost, ale my mu jen 

dovolíme pohybovat se na šachovnici 10x10 a on už tím, že má sto různých možností na 

výběr, tak má pocit, že má nekonečně možností a že on je strůjcem toho designu (…).“ 

(Pollág, 2019) Na základě toho pak může architekt svou volbu před svým klientem obhajovat 

naprostou unikátností daného produktu.  

V souvislosti s představou ideálního světla Pollág vyzdvihl kvality extrémní 

funkčnosti, schopnost vytvořit atmosféru a estetičnost objektu. Přitom příjemná atmosféra 

nemusí nutně pramenit z vysoké estetiky nebo funkčnosti, jelikož i na pohled nehezké věci 

mohou vytvářet krásné prostředí a působivou atmosféru. Funkčnost vnímá Pollág ve dvou 

rovinách.  Jedna rovina je primární funkčnost, tedy to, jak daný předmět jako takový funguje 

a jak se používá. Druhá rovina je emotivní či estetická: „Když máš vidličku, která je úplně 

skvěle ergonomická, dá se s ní skvěle jíst, a vidličku, která je úplně extrémně nefunkční, ale 

dala ti ji tvoje babička a máš k ní velký emocionální vztah, tak která z těch vidliček je lepší 

nebo funkčnější? Protože ten emoční prvek je identicky funkční a je identicky důležitý (…).“ 

(Pollág, 2019) Pollág dodává, že ta druhotná, emoční funkčnost může převyšovat tu 

primární, protože souvisí se vztahem a preferencí s touto věcí pracovat.  Dále upozorňuje na 

významnou roli subjektivity, která souvisí právě i s definicí funkčnosti. Když si člověk něco 

kupuje, posuzuje podle Pollága různé aspekty produktu, přičemž důležitá je buď jeho 

vyváženost, nebo dominance jedné z hodnot, které jsou pro tohoto zákazníka zásadní a ve 

finále rozhodující. Funkčnost tedy představuje jeden z nástrojů, jak docílit dobrého designu, 

dobrého produktu, klíčovou roli zde hraje ale také účel dané věci.  

Podle Pollága je otázka originality v dnešní době diskutabilní. Na jedné straně 

existuje množství již zavedených a standardizovaných postupů a pokud je naším záměrem 

zachovat funkčnost, pak zde v tomto ohledu není velký prostor pro inovace, na druhé straně 

má v dnešní době člověk pocit (zejména vlivem sociálních sítí a obecně internetu), že už 
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všechno viděl, byť se s tím třeba nesetkal tváří v tvář. Co se jednoduchosti designu týká, 

podle Pollága sice s Mlynářem vyrůstali v době, kdy bylo populárním pravidlem, že 

v jednoduchosti je krása, ale dnes už to považují za přežitek a spíše cítí potřebu vytvářet 

podněty, které mohou mít podobu i nefunkčních prvků, jenž přispívají ke 

specifickému charakteru předmětu. Význam ornamentů Pollág dokládá na příkladu 

historické architektury v centru Prahy, kde vytvářejí neobyčejnou atmosféru budov 

a vyvolávají emoce. S ohledem na technické zaměření studia deFORM vyzdvihuje Pollág 

funkčnost, nicméně upozorňuje na odlišné cesty, kterými se design může ubírat.  „My se 

snažíme, aby věci byly funkční, aby měly nějakou přidanou hodnotu, aby měly něco navrch 

oproti ostatním běžným produktům, které se v tomto segmentu pohybují.“ (Pollág, 2019) 

 

3.6.2.3 Materializace 

Při samotném vytváření produktů je pro Pollága zásadní dostat do objektu něco navíc. Tuto 

přidanou hodnotu ilustruje na světlech Orbital pro Bommu (viz Obrázek 5), kdy to „něco 

navrch“ vytváří použití zavedené technologie nezvyklým způsobem, využití asymetrie, 

vícebarevnosti a variability prvků. „Ta přidaná hodnota je právě v tom, že jsme 

jednoduchým principem nevytvořili vysoké 

výrobní náklady, protože používáme zažitou 

technologii, ale použili jsme ji trochu jinak 

a vznikla nějaká další variabilita. Takže ta 

přidaná hodnota je v tom kreativním 

přemýšlení nad tím, jak se dá 

z jednoduchých principů vytvořit něco víc 

než běžný produkt.“ (Pollág, 2019) 

Důležitým aspektem je tedy vyvolání pocitu 

produktem, který už na první pohled působí 

jinak než běžná věc. V této souvislosti 

Pollág zmiňuje také roli tvaru při působení 

na mysl člověka. Tvarem je podle něj možné 

komunikovat, ovlivňovat emoce (například 

oblým tvarem vyvolávat příjemné pocity, 

ostrým naopak evokovat konotace 

agresivity apod.). 

 

Obrázek 5: Orbital, Studio deFORM 

(zdroj: www.studiodeform.com/orbital-1) 
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Samotný materiál se podle Pollága často odvíjí od firmy, se kterou deFORM 

spolupracuje a která má většinou nějaké preferované výrobní technologie, na základě 

kterých pak designéři vybírají materiál tak, aby bylo pro firmu jeho použití komfortní. Vliv 

na výběr materiálu má také samotný charakter produktu, podle Pollága jsou některé 

materiály více spojovány s určitými produkty než jiné. Toho se dá také využít z druhé strany, 

když je záměrem designérů určitým způsobem šokovat použitím nečekané věci nebo prvku 

(to Pollág ilustroval na stole s masivní dubovou deskou, který má skleněné nohy). „Takže 

ten prvotní záměr je určitě důležitý pro výběr materiálu. Chci vyvolat nějakou emoci možná 

nepříjemnou, možná příjemnou, chci lidi šokovat, nebo chci udělat něco, co je hodně 

nenápadné – materiál je jen nástroj, jak se vrhnout nějakým směrem.“ (Pollág, 2019) 

Materiál se dá využít dobře i špatně, například když se měkký plast dostává do kontaktu s 

horkým, může to vyvolat nepříjemnou emoci. Materiál má také tvarová omezení, některý 

materiál nedovoluje určitý tvar, a často ho tak definuje tím, jak se s ním dá pracovat. Pollág 

uvedl, že často pracují se sklem, ale zároveň rádi experimentují a testují materiály. Nedávno 

například jeli do Itálie, aby se naučili pracovat s mramorem, zkoumali jeho vlastnosti 

a možné techniky opracovávání i jeho limity, aby tyto znalosti následně využili v praxi.  

Pro volbu tvaru je opět zásadní to, čeho chce designér dosáhnout. Stejně jako je 

materiál nástroj, je jím také tvar. Hlavní tvar je podmiňován konkrétními výrobními procesy, 

detailní tvary jsou pak podle Pollága spíše záležitostí stylingu a estetiky. Tvar může být dále 

ovlivněn také dalšími komponenty, které jsou nutnými funkčními prvky produktu (např. 

mechanismus zavěšení světla). Podle Pollága může tvar vyvolávat emoce a při jeho 

definování je důležité usilovat o harmonii. Posloupnost materializace Pollág v rozhovoru 

pospal tak, že první v pořadí je funkčnost, pak následují výrobní procesy a na závěr je 

zohledňována celková harmonie a estetika. To však nemusí být pokaždé nutně naplněno. 

„A někdy se nám to nepodaří, někdy je ta věc divná, trošku disproporční, ale to je zase ta 

emoce, že někdy člověk naschvál produkt zdeformuje tak, aby působil trošku divně. Je to 

zase nástroj na to, jak oslovit člověka.“ (Pollág, 2019) 

Co se týká povrchové úpravy, ta se podle Pollága opět odvíjí od toho, čeho chce 

designér dosáhnout, co má daný produkt komunikovat. Zejména u dekorativního osvětlení 

často pracují s barvami, které tvoří silný „selling point“, u užitných předmětů podle Pollága 

až tak významné být nemusí, záleží tedy na konkrétní situaci. Vzhledem k orientaci na 

lidskou psychiku si hraje deFORM často také s kontrasty (ať už barevnými, povrchovými 

nebo materiálovými, které mohou tvořit další z nástrojů designéra). Nezřídka ale podle 

Pollága nechávají materiály čisté a přirozené. „Když pracujeme se sklem, máme rádi křišťál, 
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ten čistý materiál, který je nejběžnější. Když pracujeme se železem, máme rádi tu šedou toho 

železa a necháme ho jen naolejované. Když pracujeme s mosazí, musí být zlatá.“ (Pollág, 

2019) Proces vytváření finálního produktu, materializace, je tak doprovázen množstvím 

specifik, které vycházejí z využívaných materiálů, zamýšlených tvarů a konkrétních záměrů 

produktů. To Pollág ilustruje na příkladu osvětlení, kdy při využití LED zdrojů, které jsou 

sice funkční a opticky dokonalé, je nutné zohledňovat potřebu jejich chlazení, napájení nebo 

zakomponování funkčních prvků, což může komplikovat záměr vytvořit estetický objekt.  

 

3.6.2.4 Záměr a prezentace 

Podle Pollága nejsou věci univerzální a existuje mnoho perspektiv, ze kterých lze na daný 

objekt pohlížet. Proto je důležité zohledňovat danou cílovou skupinu a ideálně na ni ostře 

mířit (čímž se ve studiu deFORM řídí). Když se pak takový člověk na produkt podívá, měl 

by v něm vyvolat pocit, že je to přesně to pravé pro něj. Zároveň však podle Pollága není 

cílem mířit pouze na jednu určitou cílovou skupinu, ale vytvářet i dostupnější věci, které 

zákazníky osloví právě onou přidanou hodnotou, kterou do svých výtvorů v deFORM 

záměrně vkládají. „Chtěl bych věřit tomu, že pochopí náš záměr, že jsme tomu chtěli dodat 

něco extra.“ (Pollág, 2019) Smysl přitom ale nevidí ve vytváření dalších věcí, které už 

vytvořené jsou. Zároveň reflektuje, že některé jejich produkty lze považovat za úspěšné, jiné 

byly naprostými propadáky, což však nemusí být nutně hodnoceno pouze negativně, pro 

Pollága může být i samotná cesta cílem, který nemusí být primárně představován odbytem. 

Každopádně jejich cílem je vytvářet věci pro koncového zákazníka, případně klienta, který 

od nich dané produkty kupuje. 

S produkty deFORMu je možné se setkat v digitálním světě, na různých webových 

stránkách, kde jsou produkty prezentovány jak ve formě fotografií, tak videí („živých fotek“, 

které představují dané produkty v reálnější podobě, v pohybu, tak, aby měl člověk možnost 

vnímat například lom světla a celkový charakter objektu), na veletrzích, výstavách, 

v galeriích. Podle Pollága je ale nadále nejlepším prodejním kanálem přímý kontakt 

s produktem, zejména v rámci designu světel. „(…) Ručně vyrobené barevné sklo je opravdu 

strašně důležité vidět naživo. Ta emoce z toho je úplně jiná, než když to vidíš na fotce.“ 

(Pollág, 2019) 

Podle Pollága tvoří kontext prezentace 50 % úspěchu produktu: „(…) Stejně jako 

v galerii vlastně všechno vypadá jako umění, tak když bys dala produkt mimo galerii nebo 

umělecký kus mimo galerii a dala ho vedle popelnice, tak bude velmi pravděpodobně působit 

jako kus odpadu.“ (Pollág, 2019) Ne vždycky mají designéři formu vystavování svých 
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produktů pod kontrolou, ale co se týká výrobků pro Bommu, řeší to, vzhledem ke své funkci, 

značně. Náplní jejich práce pro Bommu je totiž také vedení celkového vizuálu a prezentace 

firmy. 

  Se způsobem balení produktů se potýkají také v odlišné míře, zpravidla podle 

požadavků klienta, který specifikuje míru komplexity spolupráce. Samotný obal ale dle 

Pollága velmi často následuje firemní vizuál, měl by být dostatečně rozpoznatelný, zejména 

funkční a splňovat předepsané atestace. Dále by měly být zohledňovány ekologické 

a ekonomické aspekty – u dobrého obalu by mělo jít o balanc všech těchto charakteristik. 

V souvislosti s balením a prezentací produktů Pollág doplnil, že součástí zabaleného 

produktu je také poděkování za zakoupení právě jejich produktu a základní specifikace, že 

se jedná o český, ručně vyrobený produkt. 

Cenovou politiku ilustroval Pollág na společnosti Bomma mířící na upper middle 

class (vyšší střední třídu), přičemž však zdůraznil kulturní odlišnosti v tom, co je kde 

považováno za upper middle class. Jejich produkty cílí zejména na zahraniční západní trh, 

ale i v českém kontextu mají svůj odbyt, byť jsou zde jejich produkty považovány spíše za 

luxusnější zboží. Finální cena se pak odvíjí od výrobních nákladů a následného markupu, 

cena je tedy ovlivňována trhem.  Nicméně je podle Pollága nutné zohledňovat také případné 

nedokonalosti produktu, kdy je k zamyšlení snížení ceny a marže v případě, že produkt 

nedosahuje tabulkově stanovené finanční hodnoty. 

 

3.6.2.5 Shrnutí: Komunikace, psychologie, subjektivita a přidaná hodnota 

U Jakuba Pollága byl patrný více technický přístup k designu, zároveň však apelující na 

subjektivitu a psychologii klientů a potenciálních koncových zákazníků. Svou práci 

v průběhu rozhovoru spojoval s množstvím času, energie i s neustálou komunikací, která 

provází kompletně celý proces, od počátečního zadání, sbírání informací, konzultování, 

obhajování konkrétních kroků a voleb, až po pojetí výsledného produktu nebo projektu jako 

umožňujícího komunikaci mezi značnou (klientem) a zákazníky. Pro Pollága je koncový 

zákazník velmi důležitý, je tím, kdo rozhoduje o úspěchu produktu, a proto je na něj, 

a zejména na jeho psychologii, ostře cíleno. Funkčnost vnímá jako zásadní, ale vidí ji ve 

dvou možných rovinách – primární užitné a druhotné, která je spojena s emocemi. Klíčovou 

je pro jeho práci také vytváření přidané hodnoty produktů, působení na mysl, vyvolání 

emoce. „My se snažíme, aby věci byly funkční, aby měly nějakou přidanou hodnotu, aby 

měly něco navrch oproti ostatním běžným produktům, které se v tomto segmentu pohybují.“ 

(Pollág, 2019)  
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3.6.3 Karel Matějka 

 

„Já myslím, že design je z mého pohledu něco mezi službou, řemeslem a uměním. Všechny 

tyhle věci dohromady. Když se spojí, můžeš těmi svými dovednostmi zákazníkovi nebo 

koncovému klientovi přinést něco, co mu může zlepšit život. A není to jenom z pohledu 

estetického, ale může to být i z pohledu funkčního nebo můžeš vymyslet i něco úplně 

nového, co tady nebylo.“ 

(Matějka, 2019) 

 

3.6.3.1 Vnímání designu a pozice designéra 

Podle svých slov se Matějka věnuje obecně navrhování předmětů, důležité je pro něj to, že 

tato práce nemusí mít moc limity a že jako designér může přivést na svět něco, co tu ještě 

nebylo, může být tedy jakýmsi „basic vynálezcem“ (Matějka, 2019). Jako obtížné vnímá 

v oblasti designu zejména počáteční prosazování v oboru a vytváření renomé, které je ale 

důležité pro to, aby se designem mohl člověk živit. Příležitosti dnes sice jsou, ale je také 

velká konkurence a nabídka tak převyšuje poptávku, což však Matějka nevnímá jako znak 

toho, že by dnešní doba byla pro design špatná. Naopak mu spíše přeje a design má i díky 

množství komunikačních kanálů a dosahů sociálních sítí mnohem lepší a snadnější možnosti 

prezentace. Design Matějka v rozhovoru z vlastního pohledu definoval jako spojení služby, 

řemesla a umění; výsledkem pak může být věc, která zlepší lidem život nebo je třeba 

jedinečná. S ohledem na současné vnímání designu uvedl, že má pocit, že se z designu dělá 

až příliš umění, kterým design do takové míry není. Cílem designu by podle Matějky mělo 

být zlepšování věcí kolem nás, což souvisí také s ekologií a etickou rovinou.  

Proměny pozice designu Matějka vnímá v souvislosti se svou vlastní pozicí, nicméně 

uvedl, že například období kolem roku 2008 nebylo v souvislosti s krizí designu příliš 

nakloněné. „(…) Vnímám to tak, že to spíš nesouvisí s časem, co se děje ekonomicky, ale 

s tím, jestli člověk má co nabídnout.“ (Matějka, 2019) Z toho důvodu se Matějka snaží 

posouvat dál, což se mu daří, má za sebou ocenění i výstavy, nicméně pořád ho ještě spousta 

milníků čeká a jde tak spíše o neustálou činnost zdokonalování schopností, upevňování 

sebedůvěry a budování renomé a stabilnější pozice na trhu produktového designu. „Snadné 

to není, ale myslím si, že když už se s někým potkám, tak je potom snazší ho přesvědčit, než 

to bylo před pěti lety nebo hned po škole, kdy jsem měl jen školní práce nebo něco málo 

navíc.“ (Matějka, 2019) 
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 Podle Matějky jsou v oblasti designu výrazné zejména segmenty věnující se 

nábytku, doplňkům a průmyslovému designu, respektive pro naše účely zjednodušeně 

nábytku a světlům, která tak mají poměrně významnou pozici. V souvislosti se 

soudobým designem světel Matějka vnímá jako vlivný trend používání LED diody, byť se 

jedná o starší vynález, nadále však dochází k jeho využívání, rozvíjení a vylepšování. Dále 

je pozornost věnována například odfiltrovávání modrého světla, tedy simulování 

přirozených světelných cyklů tak, aby nebylo světlo agresivní a následovalo běžný 

denní/noční rytmus. 

 

3.6.3.2 Koncepce a vize 

Podobně jako uváděli Plecháč i Pollág, také pro Matějku může mít počátek procesu designu 

dva hlavní impulsy. Pokud stojí na počátku zadavatel, který přijde s nabídkou spolupráce, 

často je toto zadání doprovázeno různým množstvím limitů a specifik, od materiálových po 

finanční. Pokud ale pracuje na vlastních produktech, podle Matějky existuje víc limitů v jeho 

hlavě. Většinu jeho tvorby představuje právě realizace vlastních projektů, svobodných 

a nekomerčních, prostřednictvím kterých se také prezentuje a na základě kterých může být 

oslovován firmami a klienty. Volná tvorba pro něj představuje způsob, jakým může ukázat, 

co ho baví a co umí. Pokud zadání vychází od zákazníka, respektive zadavatele projektu, 

zadané parametry se často navzájem podmiňují a ovlivňují následná rozhodování. Designér 

musí zohledňovat materiál a finanční náročnost nejen samotného materiálu, ale také 

například způsobu jeho zpracování. Zadání nemusí mít příliš restriktivní charakter 

(například ve formě přesně definovaného a podrobně sestaveného marketingového profilu 

koncového zákazníka, zejména u průmyslového designu), může být volnější, což bývá podle 

Matějky častější v oblasti umělečtějších objektů, skla či světla. 

 I v případě vzniku vlastních produktů stojí dle Matějky na začátku procesu zadání, 

byť se nejedná o konkrétní specifikace ohledně materiálů, tvarů nebo koncových zákazníků, 

ale je potřeba vytyčit alespoň určitou oblast zájmu, od které se mohou následné kroky 

odvíjet. Možný proces tvorby vlastního designu ilustroval Matějka na příkladu vzniku 

němého sluhy. Celé to začalo tím, že Matějku poprosila jeho sestra o pomoc s výběrem 

němého sluhy pro svého manžela. Nejprve přišly na řadu rešerše, kdy Matějka zjistil, že se 

tomuto tématu moc designérů nevěnuje a že takové produkty v zásadě ani nemívají takovou 

funkci, kterou on by si představoval (možnost přehazování a vrstvení oblečení na sebe, bez 

zbytečných poliček nebo ramínek), a tím vznikl celý ten nápad. „Pak ale trvalo poměrně 

dlouho, než vznikl tvar, i když hned na začátku jsem dostal nápad, že když je to sluha, tak 
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by se měl kývat, protože živý sluha – ten z Batmana, Alfred – se uklání. Slušně vychovaný 

sluha se ti ukloní.“ (Matějka, 2019) Následoval dlouhý proces vymýšlení a rozvíjení této 

myšlenky, kreslení, upravování v počítači, vizualizace, modely, úpravy a opětovné 

vizualizace, až nakonec vznikl němý sluha v podobě, k jaké je nyní k vidění a zakoupení. 

 „Většinou, když si zadám téma sám, tak tu věc nosím v hlavě, dělám si rešerše, 

občas si něco skicnu a pak najednou to tam uzraje a vím, jak by to mělo vypadat nebo jakou 

by to mělo mít funkci.“ (Matějka, 2019) Designér přitom vyzdvihuje zejména dlouhodobý 

charakter procesu přemýšlení o dané věci, uzrávání. Materializace mentálních koncepcí 

obvykle zahajuje skica (nebo spíše „čmáranice“ kombinující kresbu a písmo nebo čísla), 

potom následuje vypracování ve 3D programu, vizualizace, popřípadě animace, které jsou 

důležité pro dořešení tvarových záležitostí i detailů. Na závěr může být vyroben prototyp (ať 

už dílčí nebo 1:1), případně vytištěné obrysy věci v reálné velikosti, což kompenzuje absenci 

měřítek v počítačových 3D programech. „Ale nedělám to kvůli svojí představivosti. 

Teoreticky by mi stačilo, kdyby ta věc zůstala v hlavě, kdybych mohl lusknout prsty a bylo 

by to na světě (…). Nechci tvrdit, že si dokážu představit každý detail, ale většinou si dost 

podrobně dokážu představit tu věc už v hlavě a ty ostatní techniky moc nepotřebuju.“ 

(Matějka, 2019) 

 Kromě Matějky se obvykle na procesu vytváření předmětů podílí ještě konstruktér, 

se kterým designér řeší technicky složitější záležitosti (např. konkrétní provedení 

naklápěcího mechanismu v lampě One Zero – viz níže) a Matějkův otec, který má truhlárnu 

a pomáhá s fyzickou realizací produktů. Zároveň poskytuje designérovi zázemí, které může 

využívat jako prototypovou dílnu. Dále využívá pomoci tvůrců webových stránek, skrze 

které se prezentuje, a lidí, kteří sepisují texty k produktům. Matějka své role shrnul 

v rozhovoru následovně: „Na web mám kamarády, kteří jsou profíci, a texty mi někdo píše, 

ale na druhou stranu jsem ve finále markeťák, obchodník a designér v jedné osobě.“ 

(Matějka, 2019) 

 V souvislosti s otázkami směřujícími k reflektování míry zohledňování různých 

aspektů designu Matějka uvedl, že u jeho vlastních návrhů hrají koncoví zákazníci 

minimální roli, jelikož se v těchto případech jedná o autorské projekty. Zároveň je ale 

nevytváří pro sebe samotného, byť z něj pochází. Důležitějším faktorem je pro něj zadání 

typu člověka, pro kterého je produkt určen, například zda se jedná o dítě či dospělého; gender 

zde však není nijak zásadním ohledem. Tyto praktiky nicméně nejsou všeobecně platné 

a mohou nabývat různých podob dle konkrétních situací a okolností tvorby. „(…) Když 

vznikal němý sluha, byl primárně pro švagra a říkal jsem si, že je to klučičí němý sluha, 
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protože my nepotřebujeme různé šuplíčky a jedno dvě tři ramínka, která jsou pod sebou. 

Tenhle sluha byl jen na vrstvení oblečení, takže to je „chlapácký“ němý sluha.“ (Matějka, 

2019) Záhy však Matějka dodal, že má sluha svůj odbyt také u žen, takže to primární určení 

pro mužského zákazníka není tolik striktní.  

Co se týká designu světel, zde dokáže Matějka charakterizovat zákazníky pouze jako 

spíše movité. Jeho produkty bývají určovány pro užší skupinu lidí a firem, které jsou schopné 

a ochotné tyto objekty vyrábět a prodávat, přičemž vysoké náklady jsou zde dané drahou 

výrobou, nikoli primárním záměrem designéra. „Nehledám klienta ve formě koncového 

zákazníka, ale v podobě partnera na výrobu.“ (Matějka, 2019) Jak Matějka vysvětluje, vyšší 

cena vychází spíše z finální podoby produktu, než že by se jednalo o zamýšlený prvek.  

Pro design světel je podle Matějky důležitá jistá překvapivost, samotná funkce 

svícení, nadčasovost a pak ještě „něco navíc“. „Ještě bych dodal slovo chytrost, smart, 

protože pro mě to znamená, že ta věc má několik rovin. Jedna rovina je, jak vypadá, druhá 

to, co dělá a třetí, že každá věc v sobě může skrývat překvapení (…).“ (Matějka, 2019) Tento 

moment překvapení se může vztahovat jak k používání daného produktu, tak k nějakému 

jeho prvku, který není na první pohled očekávaný nebo patrný. Matějka to ilustruje na 

uklánějícím se pohybu němého sluhy a naklápěcí lampě One Zero27, jejíž základnu tvoří 

koule, a lampu je tak možné naklopit do jakékoli polohy, ve které následně drží. 

Mechanismus je skrytý uvnitř, není na první pohled patrný, ale už samotný tvar koule 

k naklápění vybízí. 

Funkčnost je pro Matějku těžko zobecnitelný rys a je silně podmíněna specifiky 

daného produktu. Nicméně je podle něj možné rozlišit předměty, které mají užitnou hodnotu 

a kde je funkčnost zásadní, a pak předměty, u kterých jde spíše o estetickou stránku. Ani 

v oblasti světel nelze říct, která z těchto rovin převažuje. Zde uvádí Matějka jako příklad své 

světlo Amplifier (Obrázek 6) a lampu One Zero (Obrázek 7). One Zero představuje vysoce 

funkční svítidlo, které dokáže dobře svítit, je uživatelsky přívětivé, je možné ho nasměrovat 

různým směrem a naklonit. Světlo Amplifier nemá takové světelné možnosti, má jen 

ambientní a zdrojový mód a funkčnost je zde značně diskutabilní. Podle Matějky představuje 

něco mezi objektem a světlem. Za naprosto funkční produkt považuje Matějka například 

lampičku Tolomeo od Artemidy, která dokáže držet ve všech možných polohách, nepadá, 

neuvolňují se jí šroubky, tedy dobře drží, dobře svítí, dobře směřuje světlo, a navíc má 

                                                      
27 U lampy One Zero Karla Matějky jsou patrné paralely s naklánějící konvičkou, o níž hovoří Norman (2004a), 

která je uzpůsobena k efektivnímu louhování sypaného čaje a díky své funkčnosti ilustruje behaviorální rovinu 

designu. 



 80 

nadčasový design. Jak Matějka shrnuje: „(…) Funkčnost hraje roli u určitého typu světla.“ 

(Matějka 2019) Pro Matějku zároveň estetika nepředstavuje hodnotu, která by byla 

zásadnější než funkčnost produktu: „(…) Nedokážu si představit, že bych navrhl věc, která 

má být funkční a kvůli estetice potlačím funkčnost natolik, že to sice bude krásný objekt, ale 

nebude moc funkční. To si myslím, že je špatně.“ (Matějka, 2019) V této souvislosti uvedl 

také známý příklad odšťavňovače od Philippa Starcka (viz Norman, 2004a, s. 112-114), 

který je sice krásným objektem, ale není dostatečně funkční, což je u takového typu produktu 

zásadní nedostatek. 

 

 

 

 

Co se týká aspektu originality, ten je pro Matějku naprosto klíčový. Zároveň však 

upozorňuje na to, že dosáhnout originality, která ale není jediným a zcela dominujícím 

atributem produktu, není jednoduché. „Znám spoustu lidí, kteří se snaží dělat jenom 

originální věci, což jde, ale pak jsou to dost často nesmysly. (…) Nesnáším originalitu za 

každou cenu, protože většinou je to nonsense.“ (Matějka, 2019) S ohledem na využívání 

principu jednoduchosti se sám Matějka považuje za moderního minimalistu, ale nejde mu 

o plochost v puristické minimalistické podobě, cítí potřebu obohacovat objekty nějakým 

prvkem navíc, který sice nepřidává na funkčnosti ani estetice, ale má zábavný charakter, 

emoci, překvapení, přináší jistou přidanou hodnotu. Všechny zmiňované atributy designu 

Obrázek 6: One Zero, Karel Matějka (zdroj: 

www.karelmatejka.com/projects/one-zero/) 

Obrázek 7: Amplifier, Karel Matějka (zdroj: 

www.karelmatejka.com/project/amplifier/) 



 81 

považuje Matějka za zcela zásadní, těžko oddělitelné a upozorňuje na to, že při zanedbání 

některé z těchto rovin, může dojít k zásadní devalvaci předmětu. 

 

3.6.3.3 Materializace 

Co se týká samotné výroby produktu, opět se zde setkáváme s nemožností stanovit jeden 

obecně platný princip a postup. Podle Matějky existují jisté limity, které mohou být dané 

výrobními možnostmi či finančními možnostmi nebo materiálem, ve tvaru jako takovém ale 

omezení v podstatě neexistují. Přesto je finální tvar zpravidla ovlivněn technologií 

zpracování materiálu, které vychází z jejich specifik. To Matějka ilustruje na příkladu 

vstřikovaného plastu, kde jsou limity dané používanou formou, ze které se následně hmota 

vyndává, což je možné pouze pod určitým úhlem, a proto tento materiál nedovoluje 

například 100% kolmé stěny. Oblíbenou výrobní technologií je pro Matějku frézování 

z duralu: „Mně přijde, že to je pro mě svobodné v tom, že můžu vymyslet skoro jakýkoli 

tvar, který si můžu zrealizovat v jednom kuse i ve více a nejsem moc ovlivněný tvarem. 

A navíc, jak je ten materiál relativně pevný, unese spoustu věcí, které by dřevo nezvládlo, 

a je exaktní.“ (Matějka, 2019) 

Dalším ovlivněním tvaru může být druh dané věci, ale ne vždy se jedná o naprosto 

racionální rozhodnutí. U němého sluhy například byl primárním nápadem designéra 

charakteristický pohyb, uklánění, a z toho následně vzešel tvar základny tak, aby vyhovoval 

tomuto požadavku. Podle svých slov si ale Matějka nesnaží práci jakkoli ulehčovat: „Snažím 

se, když už mám nějaký nápad, najít pro to vhodný materiál, pokud je to reálné, ale u té 

firmy to do jisté míry ovlivní materiál a pak funkce té dané věci. To je asi nejzásadnější 

ovlivnění tvaru.“ (Matějka, 2019) V souvislosti s preferencí tvarů ještě Matějka přiznal 

inklinování k využívání základních geometrických tvarů, včetně jejich negování 

a kombinování, a zejména pak zakulacených prvků asociujících harmonii.  

V rámci externích zadání tedy bývají obvykle materiály specifikované a následně 

jdou materiál a tvar ruku v ruce. U sluhy měl Matějka jasno, že by mělo jít o dřevo, které 

mu pro dané účel připadalo jako naprosto vhodný materiál, u lampy One Zero zohledňoval 

funkce jednotlivých částí: „Tam, kde je světlo, LED diodový zdroj, tak se to dělalo z duralu, 

protože tam byly potřeba mechanismy a bylo potřeba věc jako takovou, ten LED diodový 

panel, uchladit. (…) Tu tyčku jsem potřeboval pevnou, takže se udělala v jedné firmě na 

zakázku z uhlíku, a koule, protože jsem potřeboval kouli a takovou si nekoupíš, tak jsem si 

ji zalaminoval.“ (Matějka, 2019) 
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Také povrchová úprava je pro Matějku důležitá, má roli mezi funkcí a estetikou. 

Přestože jsou u tohoto designéra patrné minimalistické tendence, nebrání se využívání 

reliéfu nebo dekoru v případě, kdy je jeho záměrem naopak rozbít velké nudné plochy 

a potlačit přehnaný minimalismus. Podobně jako povrchová úprava, také barvy mohou 

podtrhnout tvar a výraznost objektu. Mohou být vybírány buď čistě pocitově, nebo prakticky 

(například s ohledem na funkci a prostředí používání produktu), nebo zcela záměrně, 

například u zadání od klientů (firemní barvy apod.). Podle Matějky se někdy už v hlavě 

přiřadí barva k objektu, už samotná představa může vznikat v konkrétní barevné variantě, 

někdy se zase barva musí hledat v průběhu tvorby. „U lampy jsem věděl, že má být černá 

a u sluhy jsem věděl, že chci, aby byl vícebarevný – aby bylo vidět, že je ze dřeva, tak 

přírodní, pak černý (tam jsem přemýšlel, že zákazník by mohl chtít černý, že má rád tmavší 

doplňky) a pak nějaká další barva, aby byl veselý.“ (Matějka, 2019) Zároveň u Matějky 

barvy často vychází z použitého materiálu: „Většinou ctím materiál, u dřeva mám nejradši 

přírodní variantu, plast má být podle mě černý (…).“ Nicméně ani zde nemá zavedené a 

přísně standardizované postupy a zvyky (například nenásledování přirozenosti materiálu, ale 

pokovování skla, následně odrážejícího světlo). 

 

3.6.3.4 Prezentace, záměr 

Podle Matějky může být impulsem pro pořízení jeho produktů rozeznání přidané hodnoty 

zákazníkem. Tuto přidanou hodnotu u Matějkovy tvorby nejlépe charakterizuje zmiňovaná 

hravost, nadčasovost, originalita nebo vtip, které ale nemusí být prvoplánové, na první 

pohled patrné ani všemi rozeznatelné. „(…) Chci, aby každá věc měla to plus navíc, jak jsem 

říkal, že buď je to smart nebo clever nebo je to prostě vtipné. Ta ambice pro mě není v tom, 

aby si z toho člověk sednul na zadek a byl to „wow efekt“, prvoplánový. Mám radši, když 

se nad tím lidé pousmějí, pobaví. Nechci říkat, že se budou za břicho popadat, že se němý 

sluha ukloní, na druhou stranu je to věc, která je tam navíc, nemusí tam být, funkčnost to 

nijak nezmění, a přitom je to taková zábavná věc. Takže ta emoce je pro mě určitý prvek 

překvapení a zábavy.“ (Matějka, 2019) 

 S Matějkovou tvorbou je možné se setkat na výstavách nebo v digitálním prostředí 

například na jeho webových stránkách, kde jsou některé produkty k zakoupení. Když je jeho 

práce vystavovaná, má tyto instalace na starosti on sám a kontext prezentace vnímá jako 

důležitý, stejně jako zohledňuje ostatní předměty, které dané objekty obklopují. „Každou 

instalaci, kterou dělám, nebo prezentaci, tak mám dotažené, aby ty věci vynikly, protože 
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blbou instalací můžeš zabít dobrou věc.“ (Matějka, 2019) Krom výstav a webových stránek 

o sobě dává vědět na sociálních sítích, v časopisech nebo rozhovorech. 

Své produkty Matějka ohodnotil jako cenově dražší, což je dáno ze dvou hlavních 

důvodů. Prvním je malosériová výroba, například u němého sluhy, kde jsou vysoké výrobní 

náklady a jejich snížení by se dosahovalo obtížně. Druhým důvodem je cílení produktů na 

dražší firmy, což je zase příklad lampy One Zero: „To je jediné, že ta věc, konkrétně 

naklánějící lampa, je navržená třeba pro deset, dvacet firem na světě, které jsou schopné, 

podle mě, věc v takovém designu prodávat, aby to mělo nějakou cenu. Ta věc nebude nikdy 

úplně levná na výrobu kvůli mechanismu a tomu, jak je udělaná. Takže jediné, co vím, že 

když to bude lampa, která stojí čtyřicet tisíc, tak by bylo super, kdyby ji vyráběli Flos nebo 

Artemide. Tím to kastuje společnost, kdo si to může dovolit a kdo je ochotný za to zaplatit.“ 

(Matějka, 2019) Podle Matějky se ale nejedná o primární záměr, spíše o následek finální 

podoby produktu. 

Balení produktů sice Matějka dosud řešit nemusel, teď ho to prý ale rozhodně čeká 

s němým sluhou. Zohledňuje přitom různé aspekty, například míru propracovanosti obalu, 

velikost produktu, a tedy i rozměry balíku, úroveň estetiky, ekonomické i ekologické 

aspekty, zároveň je zde patrná tendence pokračovat v hravosti a „chytrosti“: „Rozhodně by 

to bylo z kartonu, pořád to musí být relativně levná věc, recyklovatelná, ale chtěl bych, aby 

to bylo nějak chytré. Nějak dobře složitelné, ale pořád to bude kartonová krabice.“ (Matějka, 

2019) Součástí balení bude pravděpodobně místo manuálu jakýsi manifest toho, co si 

zákazník pořídil. 

 

3.6.3.5 Shrnutí: Překvapivost, chytrost, hravost a originalita 

Stejně jako u předešlých designérů, také u Karla Matějky bylo v průběhu rozhovoru 

evidentní, že zobecňovat jakékoli postupy či praktiky v široké a proměnlivé oblasti designu 

je prakticky nemožné a volby jsou vždy podmiňovány konkrétní situacemi a záměry 

produktu. Matějka vyzdvihoval význam všech zásadních rovin designu, zejména pak 

originality, nadčasovosti, funkčnosti nebo emotivnosti, jež může být u jeho produktů 

spojována s jistý momentem překvapení, který daná věc v jeho uživateli vyvolává, přičemž 

nemusí být vždy na první pohled patrná. Tato překvapivost může mít charakter hravosti, 

zábavnosti, vtipu, nějakého chytrého prvku. „Ještě bych dodal slovo chytrost, smart, protože 

pro mě to znamená, že ta věc má několik rovin. Jedna rovina je, jak vypadá, druhá to, co 

dělá a třetí, že každá věc v sobě může skrývat překvapení, ať ve smyslu toho, jak svítí, nebo 
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toho, jak to funguje, nebo co dokáže, co člověk na první dobrou nečeká, že to bude dělat.“ 

(Matějka, 2019) 

 

3.6.4 Srovnání 

Porovnáme-li výpovědi jednotlivých designérů, odhalíme jak podobné (nebo dokonce takřka 

totožné) pasáže, i odlišná vnímání určitých aspektů designu. Předně je potřeba upozornit na 

skutečnost, že všichni respondenti považovali za velmi těžké formulovat své názory 

a odpovědi na otázky, které byly obecnějšího charakteru (například vystižení stěžejních 

kvalit designu, popřípadě designu světel, co ovlivňuje výběr jednotlivých módů, jak jsou 

důležité jednotlivé roviny designu, především funkčnost nebo estetika apod.). I když byly 

otázky často vztahovány k oblasti světelného designu, stále se pro designéry jednalo o příliš 

široké pole. Další tendencí, se kterou jsme se v rámci rozhovorů setkali, byly často ne vždy 

racionálně odůvodňované kroky a volby (například koncept hygge u Plecháče, pocitové 

řízení v rámci vlastní tvorby u Pollága či pocitové přiřazování barev ke konceptům 

u Matějky). Zároveň bylo evidentní, že během procesu materializace sice dochází 

k množství rozhodovacích procesů, prakticky je však nelze od sebe oddělit a určit jim 

jakoukoli hierarchii, jelikož se navzájem podmiňují, ovlivňují, přičemž ne vždy je možné 

tato rozhodnutí obhájit čistě rozumově. Podobnou tendenci jsme zaznamenali také 

u prolínání úrovní designu, jejich obtížné oddělitelnosti a zpravidla nemožnosti separátního 

zkoumání. Přesuňme se nyní k porovnání jednotlivých okruhů otázek, respektive fází 

procesu designu. 

 

3.6.4.1 Diskurs 

Co se týká oblasti diskursu, vnímání pozice designu a designéra v podmínkách současnosti, 

každý z designérů pojal definici designu trochu jinak. Podle Plecháče jde svým způsobem 

o zhmotňování kreativních nápadů, což koresponduje s naším pojetím designéra jako toho, 

kdo materializuje reprezentace; Pollág uvedl rozměr komunikace skrze projekty nebo 

produkty, což zase odpovídá našemu pojetí materializovaného produktu jako prvku 

komunikace, nositele určitého sdělení, které má být interpretováno a je designéry záměrně 

utvářeno. Plecháč i Matějka vnímají, že současná doba designu přeje, podle Pollága lidé 

dnes ještě úplně neumí přidanou hodnotu vytvářenou designem ocenit, ale touží po nějaké 

výjimečnosti, po silné značce, podle Plecháče jde o inklinování k příběhovosti produktů. Jak 

reflektoval Matějka, sílu poptávky vnímá spíše v souvislosti se svou vlastní pozicí na trhu 

než s ohledem na nějaké společenské proměny. Totéž zmínil také Plecháč, který dodal, že 
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velké množství poptávek může souviset s jeho vybudovaným renomé a tím, že člověk vždy 

žije v určitých bublinách, a tedy nelze pozitivní naladění společnosti u designu 

generalizovat. Všichni se shodli, že oblast světel tvoří důležité a rozsáhlé pole designu, 

kterému je věnována značná pozornost, podle Plecháče ale nemají světla dobrou pozici 

s ohledem na to, že zákazníci, kteří si zařizují interiéry, vybírají světla na poslední chvíli 

a často využívají dlouhodobých provizorních řešení. 

 

 

Jan Plecháč 

(Jan Plechac & 

Henry Wielgus) 

Jakub Pollág 

(studio deFORM) 
Karel Matějka 

Vnímání/ 

definice 

designu 

Zhmotňování 

kreativních nápadů, 

vytváření fyzických 

objektů z myšlenek 

Naprosto subjektivní 

pojem, efemérní, 

estetické a funkční 

kvality, naplnění 

očekávání 

Pozice mezi službou, 

řemeslem a uměním 

Pozice a 

úkol 

designéra 

Harmonizování 

života, vkládání 

emocí do fyzických 

produktů.  

Dnes zvyšující se 

popularita designéra, 

změna pozice i úloh 

(např. edukace). 

Specializovaný obor a 

povolání, ale časté 

zasahování do oboru 

„laiky“, kteří nemají 

potřebné znalosti; 

nutnost neustálého 

obhajování kroků 

Basic vynálezce, 

vytváření 

jedinečného, 

zlepšování života, 

ekologická i etická 

rovina; 

markeťák, obchodník 

a designér v jedné 

osobě 

Naladění 

společnosti 

a atmosféra 

spojená s 

designem 

Společnost designu 

přeje, více poptávek, 

design se více řeší, 

preferování 

příběhovosti a 

přidané hodnoty; 

souvislost se 

stabilnější pozicí 

designéra na trhu a 

vybudovaným 

renomé 

Nedoceňování přidané 

hodnoty, design ještě 

v plenkách; boj proti 

plastům, 

biodegradovatelnost (ale 

nemělo by to být slepé); 

dnes inklinování 

k individualitě, silné 

značce, výjimečnosti 

Obtížné prosazování 

v oblasti designu a 

budování renomé, 

nabídka převyšuje 

poptávku, poptávka 

spíše závislá na 

vybudované pozici, 

konkurence 

Pozice 

světel 

Ne jedné straně 

špatná pozice (světla 

se řeší vždy až 

naposledy, často na 

ně nezbývají peníze), 

na druhé straně 

skvělá (s ohledem na 

celosvětový zájem o 

sklářství a oblibu 

skla) 

Světlo jako jedna 

z nejdůležitějších věcí 

v životě, rozdělení na 

funkční a estetické 

(dekorativní) osvětlení 

Výrazný segment, 

rozsáhlá a zajímavá 

oblast, trend LED 

diody, odfiltrovávání 

modrého světla, 

simulování přírodních 

cyklů 

Tabulka 1: Srovnání – oblast diskursu 
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3.6.4.2 Koncepce 

Všichni designéři se shodli na tom, že počátek tvorby designu může mít dvě východiska. 

Jedním je práce pro klienta (role rétora), na zakázku, se kterou se pojí do různé míry 

specifická zadání, která se mohou týkat nejen charakteristiky koncového zákazníka, ale také 

voleb výrobní technologie, materiálu, tvaru či barvy. Druhou možností je tvorba designérů 

(sloučení role rétora a designéra), v rámci které zhmotňují své vlastní představy, přičemž 

tento proces omezení příliš nemá (Matějka například uvedl, že v těchto případech existují 

limity v zásadě jen v jeho hlavě). Designéři zároveň zmínili, že přemýšlení o designu je často 

velmi dlouhodobý proces. S ohledem na používané metody materializace koncepcí byly 

shodně uváděny výkresy či skici (prvotní a rychlé převedení myšlenek do materiální 

podoby), dále modelování ve 3D počítačových programech (které nabízejí možnost 

testování různých funkcí a prvků objektu) a následně prototypování (reálné rozměry, 

podobné materiály). Všichni designéři také zmínili asistenci dalších osob v rámci procesu, 

například technology a řemeslníky, u Pollága se jednalo také o marketingové nebo obchodní 

oddělení.  

Při otázkách zaměřujících se na roli koncového zákazníka Plecháč s Matějkou 

uvedli, že u jejich vlastních „zadání“ nehrají prakticky vůbec žádnou roli, u zadání externích 

se pak soustředí zejména na klienta (u Matějky oslovování spíše partnera na výrobu, 

u Plecháče trefování se do portfolia klienta). Pollág uvedl, že koncový zákazník je pro něj 

zcela stěžejní, jelikož je tím, kdo rozhoduje o úspěchu či neúspěchu daného produktu. 

Zároveň upozornil na potřebu zohledňování specifik konkrétních koncových zákazníků, na 

nutnost nesnažit se o univerzální předmět, ale reflektovat charakteristiky cílové skupiny 

a individualitu. Funkčnost byla všemi označena za důležitou, ale ne zcela primární, shodli 

se také na zohledňování kontextu, ve kterém o funkčnosti přemýšlíme. Pro Pollága má 

funkčnost rovinu také emoční, vztahovou, která může být zásadnější než funkčnost primární. 

Pro Plecháče je estetika důležitá s ohledem na emotivnost, podle Matějky by neměla zcela 

zastiňovat ostatní atributy designu a Pollág ilustroval význam estetiky s ohledem na podíl 

dalších charakteristik s využitím příměru přesýpacích hodin: „Když si kupuješ židli, tak 

posuzuješ, a teď řekněme jen dva ohledy, aby se nám s tím jednodušeji pracovalo, že je to 

hezká věc a je funkční. Když je ta židle strašně hnusná, tak ta funkčnost je strašně důležitá, 

protože to je aspoň něco, co dokáže oslovit toho koncového zákazníka. Ale když je židle 

extrémně krásná, tak ta funkčnost skoro není důležitá. Jsou to takové přesýpací hodiny. 

Funkčnost je jen jeden z nástrojů, jak udělat dobrý produkt.“ (Pollág, 2019) Originalita je 

pro Plecháče i Pollága diskutabilní a pro design ne tolik důležitá, naopak pro Matějku je 
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klíčová, nicméně upozorňuje na to, že se nesmí jednat o originalitu za každou cenu, protože 

takové věci jsou často ve finále nesmysly. Plecháč i Matějka shodně uvedli, že mají 

minimalistické tendence, ale zásadnější je pro ně to, aby jejich výtvory měly hlubší rozměr, 

přidanou hodnotu. Pollág na druhou stranu považuje minimalismus spíše za přežitek a vnímá 

jako důležité poskytovat lidem skrze produkty podněty. Emoční rovinu ohodnotili všichni 

designéři jako důležitou, související s přidanou hodnotou, kterou jejich design musí 

obsahovat. 

 

 

 

Jan Plecháč 

(Jan Plechac & Henry 

Wielgus) 

Jakub Pollág 

(studio deFORM) 
Karel Matějka 

Koncepce a 

představy 

Neustálé probublávání 

myšlenek, spousta 

nezrealizovaných – 

nutné síto, aby 

nedocházelo 

k zahlcování, selekce 

myšlenek a nápadů, 

sebereflexe a nastavení 

zrcadla 

Komplikovaná 

komunikace myšlenek 

navenek, nejhorší 

práce nad čistým 

papírem, důležitá je i 

cesta (pokus-omyl) → 

posun, jiná nová cesta 

Různě dlouhý proces 

přemýšlení, nutné 

nastavení tématu, 

následné uvažování 

o možnostech, 

rešerše, všímání si 

Materializace 

koncepcí 

Skici a výkresy (černá 

tužka na bílém papíře), 

3D programy, 

prototypy 

Modelování ve 3D, 

prototypování, 3D 

tisk, stálé přibližování 

k finálním materiálům 

Skici, 3D program, 

vizualizace, 

animace, prototyp, 

dílčí modely/1:1, 

potřeba reálného 

měřítka 

Další osoby 

procesu 

designu 

Technologové, 

řemeslníci, klienti 

(schvalovací procesy) 

Zadavatelé, inženýři, 

technologové, 

marketingové a 

obchodní oddělení 

Konstruktér, pomoc 

s fyzickou realizací, 

pomoc s webem, 

copywriter 

Vlastní zadání 

/ projekty 

Bez omezení, 

nezohledňování 

koncových zákazníků, 

dělání designu pro sebe 

samého 

Řízení pocity, nutný 

volný čas a impuls; 

věci, které v životě 

člověku chybí nebo 

volné místo na trhu 

Limity spíše jen 

v hlavě a finanční, 

většina tvorby, 

svoboda, ukázání 

vlastní cesty, nutné 

zadání (téma) 

Externí 

zadání / 

projekty 

Restrikce, různá míra 

specifikace, nyní spíše 

touha po vlastní 

volnější tvorbě 

Snaha pochopit trh, 

zákazníka, definovat 

cíl, někdy komplexní 

práce od začátku do 

konce (množství času 

a energie), restrikce 

vnímány pozitivně 

Různé množství 

limitů a specifikací – 

často zadán materiál, 

finanční limity, 

různě podrobné 
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Role 

koncového 

zákazníka 

Nezohledňování; záměr 

trefit portfolio klienta, 

u vlastních produktů 

absence 

Velká role (rozhoduje 

o ne/úspěchu 

produktu) → ostrý 

targeting, hra 

s emocemi a 

psychologií; cílová 

skupina např. 

architekti 

U vlastních návrhů 

minimální role, 

zaměření spíše na 

výrobního partnera 

než koncového 

zákazníka 

Funkčnost 

Důležitá, ale ne 

primární (např. u 

světla) 

Dvě roviny: primární 

(ergonomie, účel) a 

emocionální, role 

subjektivity; jeden 

z nástrojů, jak docílit 

dobrého produktu 

Významná, ale nelze 

zobecnit; zásadní u 

užitných předmětů, 

záleží na konkrétním 

produktu – role u 

určitého druhu světla 

Estetika 
Důležitá s ohledem na 

emotivnost 

Význam dle míry 

ostatních atributů 

Neměla by přebít 

funkčnost 

Originalita 

Spíše nedůležitá, 

proměny vnímání 

samotným designérem 

(střídání období, 

manýry) 

Diskutabilní, dnes 

spíše menší prostor 

pro inovace, člověk 

má dnes pocit, že už 

vše viděl 

Zcela zásadní, ale 

nelehká disciplína, 

ne originalita za 

každou cenu 

Jednoduchost 

Minimalistické 

tendence, ale ne 

prvoplánové – nutný 

emoční rozměr, 

příběhy, atmosféra 

Heslo, že 

v jednoduchosti je 

krása spíše přežité, 

důležité jsou podněty 

(i nijak funkční prvky) 

Moderní 

minimalista, ale ne 

ortodoxní, věc musí 

mít něco navíc 

Emoce 

Důležité, atmosféra, u 

světla primární 

vtisknutí emocí, rozměr 

vztahu k předmětu, 

příběhovost 

Důležité, význam 

přidané hodnoty, 

působení na 

psychologii lidí, 

rozpoznání 

výjimečnosti produktu 

Důležité, forma 

překvapivosti, 

určitého vtipu, 

smart, clever, něco 

navíc, prvek 

překvapení či zábavy 
Tabulka 2: Srovnání – oblast koncepce 

 

3.6.4.3 Materializace 

V souvislosti se samotnou produkcí designéři shodně konstatovali, že v případě externího 

zadání, spolupráce s klientem, může být mnoho voleb učiněno na základě jím stanovených 

mantinelů. Zároveň uvedli, že materiál je často podmíněn zejména charakterem daného 

produktu a účelem, který by měl plnit. Při volbách materiálu hrají velkou roli jeho afordance, 

kterých si jsou designéři vědomi a které se pojí také s tvarovým omezením. Zpravidla je to 

tedy tak, že tvar je podmíněn materiálem a možnými způsoby jeho opracovávání 

a zpracovávání (výrobními postupy). Plecháč například sklo považuje za vhodné pro 

vytváření atmosféry, proto jej pravidelně využívá u designu svítidel, zároveň se jedná 

o materiál se světlem tradičně spojovaný. Podle Pollága se vhodnosti materiálu pro určité 
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předměty dá využít také opačným způsobem, šokováním, vyvoláním emoce netradičním 

využitím materiálu (např. skleněné nohy stolu s masivní dubovou deskou). Matějka uvedl, 

že v současné době rád pracuje s duralem – představuje pro něj exaktní materiál, takřka bez 

limitů, byť finančně náročnější.  

Tvar je tedy do velké míry ovlivňován materiálem a druhem produktu, přičemž si 

jsou designéři vědomi konotací spojovanými s geometrickými tvary a liniemi (např. kulatost 

spojená s dokonalostí a harmonií, oblé linie vyvolávající příjemné emoce, ostré linie 

vyvolávající agresivnější pocity). Všichni designéři dle výpovědí u barev inklinují 

k přirozenosti, Plecháč v této souvislosti hovoří o pravdivosti, která se pojí jak 

s odbarvováním, tak s respektováním povrchů; u Matějky jsou barvy často voleny 

z praktických důvodů nebo pocitově (přiřazení barvy k určité věci už v mysli); pro Pollága 

může barva představovat další nástroj, který má designér k dispozici a může jím ovlivnit 

atraktivitu produktu. Pollág i Plecháč poukázali na význam kontrastů (barevných, 

materiálových i povrchových), které působí na lidskou psychiku, upoutávají pozornost, 

dávají věcem jiný rozměr. Úprava povrchu se opět odvíjí od charakteru a účelu produktu, 

pro Matějku je spojena s funkcí i estetikou, Pollág ještě přidává rozměr emoční. Je patrné, 

že práce s jednotlivými módy je komplexní disciplína, jejíž prvky se vzájemně do velké míry 

ovlivňují a proměňují dle charakteru dané věci. U materiálu jsou nejčastěji zohledňovány 

odlišné afordance, u tvaru, barvy i povrchu hrají významnou roli emoce a celková filosofie 

designérů v jejich přístupu k designu a tvorbě. 

 

 

Jan Plecháč 

(Jan Plechac & Henry 

Wielgus) 

Jakub Pollág 

(studio deFORM) 
Karel Matějka 

Materiál 

Různá období a 

záliby v různých 

materiálech, sklo jako 

vhodné pro vytváření 

atmosféry, ale limity 

Vliv klienta, role 

charakteru produktu, 

některé materiály 

primárnější než jiné (ale 

lze i šokovat) – 

vyvolávání emocí, 

materiál jako další z 

nástrojů 

Zohledňování specifik, 

často konkretizované u 

zadání, ruku v ruce 

s tvarem, zohledňování 

účelu použití, afordance, 

oblíbený dural 

Tvar 

Role technologie, 

využívání různých 

tvarosloví, ale 

všechny produkty 

obsahují nějakou 

společnou linku, hodí 

se k sobě 

Tvarem působení na 

emoce (oblé/ostré hrany), 

omezení materiálem, vliv 

druhu produktu, výrobní 

procesy, estetika, 

harmonie 

Vliv materiálu, 

technologie, druhu 

produktu (funkce), 

kulaté prvky 
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Barva 

Pravdivost, 

odbarvování, 

odkrývání, role 

kulturního prostředí, 

hygge 

Může být výrazným 

selling pointem, dle 

druhu produktu, hra 

s kontrasty nebo 

přirozenost 

Často pocitové nebo 

z praktických hledisek, 

často vychází 

z materiálu, přirozenost 

Povrch 

Pravdivost, 

nezakrývání → 

odkrývání, využívání 

hloubky materiálů 

Dle záměru designéra, 

hra s povrchovými 

kontrasty, působení na 

emoce 

Role mezi funkcí a 

estetikou, může 

podtrhnout tvar a 

výraznost objektu, někdy 

k potlačení minimalismu 
Tabulka 3: Srovnání – oblast materializace (produkce) 

 

3.6.4.4 Prezentace 

U všech tří designérů byla patrná společná tendence a záměr vytvářet předměty, které 

nebudou běžné, ale budou něčím vynikat, budou speciální ve své přidané hodnotě, dalším 

rozměru, díky kterému si je zákazníci pořídí. Tato přidaná hodnota může být něčím, co 

zákazníka upoutá na první pohled, vyvolá v něm nějakou emoci, bude vyjadřovat 

výjimečnost. Matějka tento rozměr posouvá více k hravosti, chytrosti nebo překvapivosti 

a dodává, že se nemusí jednat o zajímavost na první pohled; Plecháč se zase brání jakékoli 

definici toho, co by měl daný předmět v člověku evokovat, nechává to zcela na něm 

a spatřuje v tom krásu a rozmanitost interpretace; pro Pollága je vyvolávání určitých hodnot 

opět spojeno se subjektivitou konkrétních zákazníků, s potřebou specifikovat cílovou 

skupinu a zohledňovat její charakteristiky i širší kontext. Všichni respondenti uvedli jako 

zcela zásadní, v jaké formě a v jakém prostředí se lidé s jejich produkty setkávají, protože 

to, čím jsou dané věci obklopeny, ovlivňuje jejich vnímání a rozhoduje o případné koupi 

zákazníkem. Všichni také využívají prodejních možností v rámci digitálního prostředí 

a výstav či veletrhů, Plecháč s Pollágem prezentují svá díla zejména v zahraničních galeriích 

a míří na zahraniční trh. Plecháč v rozhovoru uvedl, že Češi pravděpodobně preferují 

utrácení peněz za jiné komodity, než je design; podle Pollága je u nás vnímání designu ještě 

na začátku a lidé ho zatím nejsou schopni dostatečně ocenit. Všichni designéři své produkty 

řadí mezi dražší, což je dáno jak klienty a maržemi (tedy zpravidla trhem), tak finanční 

náročností ruční řemeslné kusové výroby; není to tedy tak, že by jejich výrobky byly 

prvoplánově drahé. Zároveň zde velkou roli hraje právě přidaná hodnota, která upravuje 

finální cenu zboží. Co se týká způsobu balení produktů, všichni respondenti vyzdvihli 

zejména roli funkčnosti a ekologické i ekonomické faktory (tedy názor, že náklady na 

výrobu obalu by neměly být neúměrně vysoké). Pollág dále uvedl, že by měl být obal 

rozpoznatelný a uživatelsky příjemný, přehledný. 
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Jan Plecháč 

(Jan Plechac & Henry 

Wielgus) 

Jakub Pollág 

(studio deFORM) 
Karel Matějka 

Záměr 

designu/ 

produktů 

Vize dokonalosti, 

pravdivosti, estetiky; 

všechny produkty 

musí něco vyjadřovat, 

nějakým způsobem na 

člověka působit, 

zaujmout; hygge 

Vkládání přidané 

hodnoty, něco extra, 

vytváření věcí pro 

koncového zákazníka, 

popř. klienta 

Vytváření věcí, které 

budou mít nějaké plus 

navíc, smart, clever, 

ne prvoplánově; 

přidaná hodnota, 

zábavnost, emoce, 

překvapení 

Evokování 

hodnot 

Hlavně nemít žádnou 

představu, co by měly 

produkty evokovat, 

ale musí něco 

zanechat (jako 

inkoust ve vodě) 

Věci nejsou univerzální, 

mnoho perspektiv, dle 

cílové skupiny („To je 

přesně pro mě!“) 

Přidaná hodnota, 

prvek hravosti, 

nadčasovosti, 

originality 

Prezentace 

Zásadní kontext, 

kuriozita a 

expresivnost produktů 

→ charakter 

výstavních prostor a 

galerií 

Web (fotografie a videa 

produktů), veletrhy, 

výstavy, galerie, nejlepší 

prodejní kanál přímý 

kontakt (emoce), kontext 

50 % úspěchu 

Web, výstavy, 

důležitost okolí 

produktů, dotažení do 

detailů 

Odbyt 

Zahraniční trhy, u nás 

bohatí lidé utrácí 

spíše za jiné věci 

Zahraniční trhy, západ, 

upper middle class, u nás 

luxusní produkty 

Dražší firmy, partneři 

na výrobu 

Cenová 

politika 

Drahé produkty, role 

také přidané hodnoty 

Vliv markupů, trhu, 

zohledňování přidané 

hodnoty či nedokonalostí 

Cenově dražší 

produkty, malosériová 

výroba 

Role a 

způsob 

balení 

Funkční, ekonomické, 

ekologické 

Dle komplexity 

spolupráce s klientem, 

následování firemní 

identity, rozpoznatelnost, 

funkční, ekonomické, 

ekologické; poděkování 

Kartonová krabice, 

přibalení manifestu, 

chytrý obal, 

ekologické, 

ekonomické 

Tabulka 4: Srovnání – oblast prezentace (přijetí) 
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4 ZÁVĚR 

Tématem této práce byla sémiotika designu, úžeji pak produktový design pojímaný jako 

selektivní proces materializace, tedy proces doprovázený množstvím voleb, za kterými stojí 

designéři. Ti v této práci figurují jako producenti znaků, materializovaných představ, které 

získávají svou konkrétní hmatatelnou podobu v komplexním procesu designu. Cílem práce 

bylo za pomoci kvalitativní metodologie, polostrukturovaných rozhovorů, z pozice 

designérů prozkoumat a ověřit několik v úvodu stanovených hypotéz vztahujících se 

k designérským praktikám (podrobněji viz níže).  

Již na základě východisek a myšlenek představených v teoretické části práce je 

evidentní, že sociální sémiotika, multimodalita a produktový (emoční) design jsou velmi 

blízké a propojené disciplíny, ve kterých se dokonce často objevují totožné pojmy nebo 

koncepty s obdobným významem (viz např. sémiotický zdroj a mód, afordance a potenciál). 

Zároveň se prolínají s množstvím dalších tradičních oborů, například lingvistikou, 

sociologií, psychologií nebo s oblastí marketingu a společně pak poskytují nástroje pro 

zkoumání soudobých multimodálních vyjádření. Tyto nástroje jsme následně využili 

v praktické části práce v souvislosti se zkoumáním povahy procesu tvorby produktového 

designu (respektive designu světel) z pohledu samotných designérů. 

Předpokládali jsme, že designéři v rámci výběru konkrétních podob módů 

(materiálu, tvaru či barvy) vědomě reflektují zamýšlený význam, záměr produktů, a že 

s tímto záměrem souvisí také akcentování odlišných rovin designu (viscerální, behaviorální, 

reflektivní). Dále jsme předpokládali provázanost těchto dvou aspektů, tedy jednotlivých 

rovin designu a využívání konkrétních podob módů. Také jsme vyvozovali, že principy, na 

základě kterých jsou designéry činěny konkrétní volby ohledně módů a daných rovin 

designu, jsou ovlivňovány specifickými afordancemi, potenciálními interprety (zákazníky) 

a kontextem tvorby (přístupu společnosti k designu nebo okolnostmi vzniku). 

V průběhu rozhovorů se ukázalo, že prakticky žádné strategie a rozhodnutí designérů 

nejsou zobecnitelné, a to ani se zaměřením na oblast světelného designu; některé otázky tak 

byly pro designéry těžko zodpověditelné. Každé zadání či spolupráce jsou v různých 

ohledech odlišné a doprovází je různá specifika, což se odráží také v charakteru celého 

procesu i finálního produktu. Dalším prvkem prostupujícím rozhovory, který nebyl na 

počátku brán v potaz, byly ne vždy racionálně odůvodněná rozhodnutí. Zároveň se ukázala 

vysoká komplexnost a provázanost všech voleb, kroků a prvků v rámci procesu designu, což 

prakticky znemožnilo jejich separování a oddělené komentování. Předpoklad, že budou 

designéři v rozhovorech schopní konkrétně formulovat odpovědi na otázky ohledně 
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využívání odlišných podob módů nebo akcentování odlišných rovin designu, tak nebyl zcela 

naplněn. Považujeme však za důležité upozornit, že závěry, ke kterým jsme v rámci 

případové studie dospěli, neaspirují na obecné závěry, spíše ilustrují možné způsoby 

přístupů k praktikám v rámci produktového designu.      

Jednu velkou oblast zkoumání představovala vzájemná provázanost záměru designu, 

volených módů a akcentovaných rovin designu (jinými slovy jsme předpokládali, že se 

designéři uchylují k výběru konkrétních podob módů – materiálu, tvaru, barev – a důrazu na 

jednotlivé roviny designu s ohledem na stanovený záměr či význam produktů). Z rozhovoru 

s Janem Plecháčem vyplynulo, že je pro něj důležité, aby byly jeho produkty estetické, 

pravdivé, nějakým způsobem na člověka působily, aby ho zaujaly a něco v něm zanechaly 

(je zde tedy patrný důraz na emoce, atmosféru, příběhovost). To koresponduje 

s akcentováním role estetiky a emotivnosti, zejména reflektivní roviny designu 

a upozaděním funkčnosti, originality i prvoplánové jednoduchosti. Tyto preference se odráží 

také ve volbách materiálů, které dokáží pocity vyvolávat (např. sklo jako vhodné pro 

vytvoření atmosféry; používání kontrastů působících na lidské emoce) a v tendencích 

k odbarvování, nezakrývání, až odhalování povrchů (aspekt pravdivosti a přirozenosti). 

U Plecháče se tak naše hypotéza potvrdila – záměr vytvořit design s přidanou hodnotou, 

který bude pravdivý a něco v člověku vyvolá, byl podpořen důrazem kladeným na 

emotivnost a příběhovost designu (reflektivní rovina) a volbu módů, které dokáží působit na 

lidské emoce. Nejlépe je toto možné ilustrovat na kolekci svítidel Neverending Glory 

(Příloha č. 2), se kterou se podle Plecháče pojí silný příběh, je zde výrazná emotivní 

i estetická hodnota (viscerální a reflektivní rovina), naopak mírně potlačená je funkčnost 

(behaviorální rovina). 

Jakub Pollág podobně zhodnotil, že je pro něj zásadní, aby jeho produkty vyjadřovaly 

přidanou hodnotu, něco navíc, co bude zákazníkem rozpoznáno a bude důvodem pro 

pořízení dané věci. Design by podle něj měl být estetický i funkční a měl by naplňovat 

očekávání zákazníků. V rozhovoru Pollág také uvedl, že pracuje s emocemi a psychologií 

lidí, což odpovídá důležitosti, kterou Pollág přisuzuje podnětům (upozaďuje jednoduchost, 

strohost) a emocím (využívání psychologie, působení na emoce skrze kontrasty, emotivnost 

tvarů a materiálů). I u Pollága je patrné akcentování reflektivní roviny designu, a i zde se 

ověřil předpoklad, že záměr produktu jde ruku v ruce s apelováním na určitou rovinu 

designu a volbou módů, které jsou této rovině a záměrům vlastní. Příkladem zde může být 

kolekce světel Orbital (Příloha č. 3), která díky volbám technologického zpracování, 
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materiálu, tvaru, asymetrie a neobvyklosti evokuje neobvyklost, přidanou hodnotu a má silně 

vybudovanou emotivní rovinu. 

Pro Karla Matějku je také záměrem vytvářet věci, které budou mít něco navíc, budou 

mít přidanou hodnotu, budou originální, něčím překvapivé nebo zábavné. To koresponduje 

s vyzdvihováním rozměru originality (reflektivní rovina), která by ale neměla být zcela 

prvoplánovou „originalitou za každou cenu“ – důležitá je také funkčnost (behaviorální 

rovina) a emotivnost ve smyslu překvapivosti nebo vtipu. To Matějka ilustruje na příkladu 

naklánějící lampy One Zero (Příloha č. 4), která je vysoce funkční, zároveň má vyvinutý 

originální mechanismus umožňující naklánění lampy, který není patrný na první pohled 

a nabízí uživateli další rozměr, překvapivost i zábavnost s ohledem na možnost jejího 

libovolného naklápění. I zde je tedy patrná provázanost záměru, rovin designu i voleb módů. 

Druhou výraznou oblast zkoumání představovaly předpokládané souvislosti mezi 

volbami designérů a afordancemi módů, kontexty materializace a charakteristikami 

předpokládaných příjemců, zákazníků. Co se týká potenciálů módů, ty byly designéry vždy 

zohledňovány v případech, kdy nedocházelo k pocitovým volbám. Materiály byly voleny 

(nebyly-li specifikované v počátečním zadání klientem) dle jejich vlastností, možností jejich 

opracování, technologických zpracování nebo vhodnosti pro daný předmět (tedy dle účelu 

daného produktu a primárnosti použití konkrétního materiálu). U tvarů hrál primární roli 

materiál a jeho afordance, tedy jakých tvarů je možné s daným materiálem dosáhnout, 

dalším zohledňovaným aspektem byla emotivnost, estetika, harmonie a funkce daného 

produktu. Co se barev týká, ty hrály překvapivě malou roli, alespoň coby umělé barvení 

produktů. Všichni designéři se shodli na inklinování k přirozenosti materiálů, a tedy i barev, 

zároveň reflektovali možnost (nejen) barevnými kontrasty vyvolávat emoce. 

U Pollága i Plecháče se jasně potvrdil předpoklad, že vnímání designu společností 

souvisí s praktikami designérů, záměry produktů i konkrétními volbami a akcentovanými 

rovinami designu. Podle Plecháče lidé začínají vyžadovat v souvislosti s designem 

a produkty příběhy, chtějí mít k věcem vztah, obdobně Pollág uvedl, že lidé touží po 

výjimečnosti. Zároveň bylo cílem těchto designérů vytvářet produkty s určitou přidanou 

hodnotou, s „něčím navíc“, co daného člověka upoutá a rozhodne o výběru produktu. 

V případě externích zadání se vznik designu vždy odehrával v podmínkách nastavených 

klienty, s ohledem na specifikace či omezení (technologická, materiálová, velikostní, 

ekonomická apod.). 

Předpokladem dále bylo, že designéři při své práci do velké míry zohledňují povahu 

potenciálních zákazníků, těch, pro které je produkt zamýšlen. To se neprokázalo v případě 
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realizace vlastních nápadů designérů, které se nezakládají na zadáních pocházejících od 

klientů. V těchto situacích pro některé designéry (Plecháče a Matějku) nehrál potenciální 

zákazník prakticky žádnou roli, Pollág na druhou stranu uvedl obecně velký význam 

zákazníka ve smyslu jeho role v rozhodování o úspěchu či neúspěchu produktu. V případech 

externích zadání se náš předpoklad potvrdil, byť v mírně rozdílných pojetích toho, kdo je 

jako potenciální příjemce vnímán. Plecháčovou strategií bylo vytvářet produkty, které 

zapadají do firemního portfolia, jenž odráží požadavky a potřeby zákazníků, pro které jsou 

tyto produkty určeny. Pro Pollága byli hlavní cílovou skupinou u světel architekti, od čehož 

se odvíjely praktiky tvorby designu (zejména nabízená variabilita, na základě které byly 

v architektech vyvolávány pocity, že oni jsou těmi, kdo světlo utváří a mohou ho pak svým 

klientům prezentovat jako unikátní a vytvořené speciálně jim na míru). Matějka přenesl roli 

potenciálního zákazníka do roviny partnerství na výrobu. Dalo by se tedy shrnout, že 

v případě vlastních návrhů designérů potenciální zákazník roli nehrál, v případech externích 

zadání byl důležitým aspektem, nicméně u každého z designérů pojímaným trochu odlišně. 

Pokusíme-li se zhodnotit přínos této práce a případové studie, v jistém smyslu 

objevnější a podnětnější by pro nás (a možné směrování budoucího zkoumání) mohly být 

spíše nenaplněné předpoklady a další poznatky, které byť nebyly primárně zkoumané, 

vyplynuly z odpovědí designérů v průběhu rozhovorů. Předně bychom upozornili na 

možnost neracionální povahy rozhodování, role pocitů a subjektivního vnímání různých 

aspektů designu stran designérů, dále odlišných charakteristik procesů v případech, kdy 

vycházely z externího zadání a kdy pocházely z iniciativy designérů (zejména v souvislosti 

s minimální rolí potenciálních zákazníků).  

Na úplný závěr bychom poukázali na možnost pohlížet na design jako na jistý druh 

životního stylu. V průběhu rozhovorů bylo patrné, že design u designérů neprostupuje pouze 

pracovní sféru, ale zrcadlí jakousi filosofii a přístup k životu. Možná i v tomto prolínání 

a ovlivňování životní filosofie a designu tkví úspěch designérů a jejich produktů, které 

nejsou jen vhodně a racionálně sestavenými prvky, ale jsou materiálním vyjádřením jich 

samotných. 
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Příloha č. 1 – Struktura rozhovoru 

Tento rozhovor je součástí diplomové práce zabývající se sémiotikou designu. Jejím cílem 

je zmapovat praktiky designérů s ohledem na zamýšlený význam produktů. Důraz je kladen 

zejména na způsoby, kterými je tento význam konstruován, s přihlédnutím k důrazům 

kladeným na konkrétní charakteristiky produktu.  

Rozhovor bude uskutečněn pouze v případě Vašeho souhlasu, můžete ho také v jakékoli 

chvíli přerušit. Pro účely následné analýzy bude pořízena jeho zvuková nahrávka. Připravila 

jsem pro Vás informovaný souhlas, jehož podpisem udělíte souhlas s rozhovorem a zároveň 

specifikujete míru anonymizace a autorizace rozhovoru. 

 

1. Úvodní část 

a. Jak byste obecně popsal to, čemu se v rámci své práce věnujete? 

b. Co Vás na Vaší práci nejvíc baví? 

c. Je něco, co Vás naopak nebaví? 

d. Co pro Vás znamená design? 

i. Zkuste design stručně definovat  

ii. Co podle Vás design není? 

e. Co vnímáte jako cíl designu? 

2. Design v širším kontextu a podmínkách současnosti 

a. Jak je v současné době podle Vás design ve společnosti vnímán? 

b. Jaká je v současné době poptávka po designových produktech? 

c. Vnímáte v tomto smyslu nějaké proměny v čase? 

d. Kam myslíte, že bude směřovat budoucí vývoj této oblasti? 

Zaměřme se nyní na designování světel. Pokud se Vám bude na otázky lépe odpovídat, 

představte si nějaký Váš konkrétní produkt. 

e. Jakou pozici v rámci designu mají dnes světla? 

f. Jaké kvality nebo vlastnosti jsou podle Vás pro design světel stěžejní? 

3. Koncepce a vnímání produktu 

Nyní se zaměříme na design jako proces, v rámci kterého vzniká produkt.  

a. Odkud se bere počáteční zadání? 

b. Jakou roli hraje v celém procesu zadavatel? 

c. Jaká specifika má realizace vlastních myšlenek? 

d. Jaký je postup tvorby designu? 

e. Jaké všechny fyzické podoby dáváte svým myšlenkám? 
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f. Kdo všechno se na procesu designu podílí? 

g. Co všechno hraje roli u tvorby konkrétního produktu? 

i. Jakou roli v procesu hraje potenciální zákazník? 

ii. Jak je pro Vás důležitá funkčnost produktu? 

iii. Jak je pro Vás důležitá estetika produktu? 

iv. Jak je pro Vás důležitá originalita designu? 

v. Jak je pro Vás důležitá jednoduchost? 

vi. Kterou z výše uvedených hodnot považujete za stěžejní (funkčnost, estetika, 

originalita, jednoduchost)? 

h. Co by měly Vaše produkty evokovat? 

i. Jak poznáte, že je daný produkt ve finální podobě? 

4. Materializace 

Přikročme nyní k samotné produkci, k výrobě produktu. 

a.  Co ovlivňuje výsledný tvar? 

i. S jakými tvary nejraději pracujete? 

b. Podle jakých kritérií je vybírán materiál? 

i. S jakými materiály nejraději pracujete? 

c. Jak pracujete se strukturou povrchu? 

d. Podle čeho se odvíjí používání barev? 

i. Jaké barvy nejraději používáte? 

5. Prezentace 

a. Z jakých důvodů si, podle Vás, lidé kupují Vaše produkty? 

b. Dostáváte nějakou zpětnou vazbu? 

c. Jak je pro Vás důležité prostředí, ve kterém se lidé s Vašimi produkty setkávají? 

d. Kde je možné Vaše produkty vidět a zakoupit? 

e. Věnujete se způsobu zabalení produktu? 

f. Do jaké cenové kategorie byste Vaše produkty zařadil? 

i. Proč nejsou dražší? 

ii. Proč nejsou levnější? 

g. Jak jsou potenciální zákazníci o Vás a Vašich produktech informováni? 

 

Moc děkuji za Váš čas a odpovědi, pokud Vás napadá cokoli, co dosud nezaznělo a máte 

pocit, že by mělo, teď je prostor na jakékoli doplnění. Pokud by Vás výsledná práce zajímala, 

ráda Vám ji v elektronické verzi zašlu. 
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Příloha č. 2 – Neverending Glory (Jan Plechac & Henry Wielgus) 

 

 

 

Zdroj: www.plechacwielgus.com/work/detail/id/55 
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Příloha č. 3 – Orbital (studio deFORM) 

 

 

 
 
 

Zdroj: www.studiodeform.com/orbital-1 
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Příloha č. 4 – One Zero (Karel Matějka) 

 

 

 

Zdroj: www.karelmatejka.com/projects/one-zero/ 
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