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TEXTOVÁ	ČÁST		

ÚVOD	
Farba	hrá	 v	 živote	 človeka	 veľkú	 rolu,	 je	 sSmulantom	s	dlhou	históriou,	 ktorá	ukazuje,	 ako	

ovplyvňuje	ľudské	emócie	v	každom	momente	bySa.	Jej	kombinácie	sú	využívané	v	reklame	

aby	 generovali	 impulzívnu	 chuť	 nakupovať,	 v	 obrazoch,	 aby	 v	 divákovi	 vyvolali	 vášeň	 či	 v	

dizajne,	aby	dotvorili	atmosféru.	

Diplomová	práca	skúma	ako	farebné	svetlo	ovplyvňuje	náš	život,	pracovný	výkon	či	spánkový	

režim	 a	 svoje	 poznatky	 ďalej	 využíva	 v	 dizajne	 svieSdla.	 Jej	 cieľom	 je	 vytvorenie	 návrhu	

inteligentného	 svieSdla	 pre	 detského	 užívateľa.	 Samotný	 produkt	 v	 sebe	 kombinuje	 nočné	

smart	svieSdlo	a	detský	monitor	spánku.	

Autorku	 k	 vytvoreniu	 tejto	 práce	 moSvovala	 jej	 vlastná	 generácia,	 generácia	 mileniálov.	

Generácia,	 ktorá	má	o	300%	väčší	 študentský	dlh	 [1]	 ako	 tá	minulá,	 generácia,	 ktorá	má	o	

50%	nižšiu	šancu	vlastniť	nehnuteľnosť	[2]	než	generácia	pred	nami.	Sme	generáciou,	ktorá	

pri	súčasných	trendoch	nárok	na	dôchodok	dosahuje	vo	veku	75	rokov	[2]	a	tak	máme	dve	

práce,	 aby	 sme	 splaSli	 dlhy	 a	 zabezpečili	 seba	 a	 svoju	 budúcu	 rodinu.	 Rodinu,	 ktorú	

plánujeme	 značne	neskôr,	 než	 ktorákoľvek	 generácia	pred	nami.	Dalo	by	 sa	poukazovať	na	

ekonomiku.	 Hoci	 od	 recesie	 uplynulo	 už	 viac	 ako	 desaťročie.	 TakSež	môže	 existovať	 trvalá	

ekonomická	neistota,	ktorá	spôsobuje,	že	mladí	budúci	rodičia	rozmýšľajú	dvakrát	predtým,	

než	sa	začnú	o	rodinu	vôbec	usilovať.	Ak	sa	už	však	rodinu	rozhodneme	mať,	snažíme	sa	ju	

vSsnúť	medzi	stabilné	zamestnanie,	o	ktoré	si	nemôžeme	dovoliť	prísť,	medzi	vlastné	koníčky	

a	 starostlivosť	 o	 sebe	 sama.	 Využívame	 tak	 možnosi,	 ktoré	 nám	 ponúka	 doba	 plná	

inteligentných	 zariadení	 a	 pojmov	 ako	 well-being	 a	 gentle	 parenSng.	 Žijeme	 s	 diárom	 či	

kalendárom	 neustále	 po	 ruke	 a	 inteligentné	 zariadenia	 sú	 našim	 neustálym	 spoločníkom.	

Kalendáre	s	 rozvrhom	na	minútu	presným	tak	organizujú	náš	život	a	my	tú	 istú	organizáciu	

vyžadujeme	 po	 našich	 partneroch	 a	 deťoch.	 Sme	 generáciou,	 ktorá	 chce	 mať	 poriadok	

dokonca	aj	v	spánku.	

ZADANIE	
Diplomová	 práca	 nesie	 názov	 Dizajn	 svieSdla,	 ktoré	 je	 nosnou	 témou	 celého	 projektu.	

SvieSdlo	môžeme	bližšie	špecifikovať	ako	večerné	či	nočné	ambientné	osvetlenie.	 	Poznatky	

vyplývajúce	 z	 výskumu	 v	 nasledujúcich	 kapitolách	 tejto	 práce,	 budú	 využité	 v	 dizajne	
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svieSdla,	 ktoré	 zohľadňuje	 vplyv	 farebného	 svetla	 na	 zmeny	 v	 ľudskom	 správaní,	

predovšetkým	v	spánku.	Práca	sa	užšie	zameriava	na	deS	od	narodenia	až	do	predškolského	

či	 skorého	 školského	 veku,	 a	 profiluje	 tak	 svieSdlo	 ako	 detské	 s	 ohľadom	 na	 dlhodobú	

využiteľnosť.	Ďalej	využíva	inovaivne	inteligentné	technológie,	ktoré	radia	výsledký	produkt	

do	kategórie	inteligentných	zariadení.		

Autorka	sa	zaoberá	vplyvom	modrého	svetla	na	človeka	vo	večerných	a	nočných	hodinách	a	

jeho	 následkoch,	 ktoré	 z	 veľkej	 časS	 môžu	 za	 nedostatočnú	 kvalitu	 a	 takSež	 množstvo	

spánku.	 U	 detského	 užívateľa	 sa	 tak	 už	 v	 nízkom	 veku	 vyvinie	 spánková	 porucha,	 ktorá	

ovplyvňuje	 nielen	 jeho	 ale	 aj	 jeho	 rodičov.	 Výsledný	 produkt	 by	 mal	 napomôcť	 kvalite	 a	

množstvu	spánku,	ktoré	dieťa	dostáva	a	vyvinúť	u	neho	zdravé	spacie	návyky.	

SVETLO	A	JEHO	DEFINÍCIA	
Aby	 sme	 mohli	 porozumieť	 danej	 problemaSke,	 je	 nutné	 sa	 pozrieť	 na	 svetlo	 samotné.	

Dôvodom	definície	je	teda	ucelený	pohľad	z	oblasS	vedy	ale	aj	spoločenských	vied.	V	knihe	

Světlo	 a	 Osvětlení	 od	 Jiřího	 Habela,	 je	 svetlo	 definované	 ako	 viditeľná	 časť	

elektromagneSckého	 žiarenia,	 ako	 elektromagneScké	 vlny	 s	 vlnovými	 dĺžkami	 približne	

390-790	nm	(Obr.	1).	Vlnová	dĺžka	pre	nás	viditeľného	svetelného	spektra	je	medzi	vlnovými	

dĺžkami	 ultrafialového	 žiarenia	 a	 infračerveného	 žiarenia.	 V	 niektorých	 oblasSach	 vedy	 a	

techniky	je	možné	vidieť	svetlo	a	elektromagneScké	žiarenie	z	širšieho	hladiska,	ovplyvňujúc	

infračervené	a	ultrafialové	žiarenie.	Svetlo	môže	byť	charakterizované	niekoľkými	aspektmi.	

Medzi	 najzákladnejšie	 patria	 fotometrické	 charakterisSky	 (napr.	 svieSvosť	 alebo	 svetelný	

tok),	 kolorimetrické	 (frekvenčné	 spektrum,	 farba),	 koherencia	 a	 polarizácia.	 Na	 týchto	

charakterisSkách	 závisí	 chovanie	 svetelného	 odrazu,	 lomu,	 prechodu	 svetla	 prostredím	 a	

ohýbanie	svetla	[3].	

Rôzne	 frekvencie	 svetla	 vidíme	 ako	 farby,	 od	 červeného	 svetla	 s	 najnižšou	 frekvenciou	 a	

najdlhšou	 vlnovou	 dĺžkou,	 po	 fialové	 svetlo	 s	 najvyššou	 frekvenciou	 a	 najkratšou	 vlnovou	

dĺžkou.	Hneď	vedľa	viditeľného	svetelného	spektra,	je	pre	nás	okom	neviditeľné		ultrafialové	

(UV)	 žiarenie,	 s	 kratšími	 vlnovými	 dĺžkami	 a	 infračervené	 (IR)	 žiarenie,	 s	 dlhšími	 vlnovými	

dĺžkami	[3].	Hoci	ľudia	IR	nevidia,	v	jeho	blízkosS	cíSa	zmeny	teploty.	UV	sa		zase	odráža	späť	

k	človeku	zvýšením	pigmentácie	kože,	známej	ako	opálenie	[3].		
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Farba	je	vlastnosťou	svetla,	je	vyjadrením	dojmu,	ktorý	sa	vytvára	na	sietnici	oka	viditeľným	

elektromagneSckým	 žiarením.	Na	 sietnici,	 kde	 je	 vysielaná	 látka	 pozorovaná,	 odráža	 sa	 od	

nej,	 alebo	 ňou,	 v	 prípade	 priehľadných	 materiálov	 ako	 sú	 určité	 kvapaliny,	 plyny	 a	 sklo	

prechádza.	 Farebný	dojem	 tak	 závisí	od	prichádzajúceho	 svetla	a	 intenzity	 svetla	na	pozadí	

oka.	 V	 sietnici	 ľudského	 oka	 sa	 nachádzajú	 svetlocitlivé	 bunky,	 ktoré	 nazývame	 tyčinky	 a	

čapíky,	 Se	 sú	 zodpovedné	 za	 farebné	 videnie	 ľudského	 oka.	 Čapíkov	 sú	 v	 ľudskom	 oku	 tri	

druhy,	 ktoré	 sprostredkúvajú	 videnie	 troch	 primárne	 farby	 -	 červenej,	 zelenej	 a	 modre.	

Tyčinky	 nám	 umožňujú	 vnímať	 odSene	 šedej	 a	 dovolujú	 nám	 vidieť	 v	 noci	 a	 za	 zníženej	

viditeľnosS	[4].	

V	prípade,	keď	svetlo	všetkých	troch	primárnych	farieb	žiari	na	jeden	bod	na	bielom	povrchu,	

naše	oko	ho	vníma	ako	intenzívne	biele	svetlo	(Obr.	2).	Toto	miešanie	farieb	na	sietnici	nášho	

oka	nazývame	adiivne	miešanie	farieb	a	je	dôvodom,	prečo	naše	oko	pri	inej	než	vyváženej	

intenzite	primárnych	farieb	dokáže	rozlíšiť	viac	ako	10	miliónov	farieb.	

Adiivne	 miešanie	 farieb	 si	 dokážeme	 najlepšie	 predstaviť	 na	 príklade	 reflektorov	

premietajúcich	tri	primárne	farby	-	červenú,	zelenú	a	modrú	(RGB)	(Obr.	3).	Pomocou	týchto	

troch	 sveSel	môžete	 vytvoriť	 Seň	 siedmich	 rôznych	 farieb.	 Blokovaním	 rôznych	 kombinácií	

sveSel	 dostaneme	 primárne	 farby	 ako	 modrú,	 červenú,	 zelenú	 a	 sekundárne	 či	

komplementárne	farba	ako	čiernu,	azúrovú,	purpurovú	a	žltú.	Blokovaním	primárnych	farieb	

dostaneme	 svetlo	 komplementárnej	 farby.	 Keď	 zablokujeme	 dve	 svetlá,	 uvidíte	 Seň	 tretej	

farby	-	napríklad	blokujte	červené	a	zelené	svetlo	a	dostanete	modrý	Seň.	Ak	zablokujete	iba	

jedno	zo	sveSel,	dostanete	Seň,	ktorého	farba	je	zmes	ďalších	dvoch.	Blokujte	červené	svetlo	

a	modrú	a	zelenú	zmes	svetla,	aby	ste	vytvorili	azúrovú;	zablokovať	zelené	svetlo	a	červené	a	

modré	svetlo	vytvára	purpurovú	farbu;	blokovať	modré	svetlo	a	červené	a	zelené,	aby	žlté.	Ak	

zablokujete	 všetky	 tri	 svetlá,	 dostanete	 čierny	 Seň	 (Obr.	 4).	 Kombinácie	 dvoch	 základných	

farieb	 adiivneho	 miešania	 vytvárajú	 farby,	 ktoré	 sú	 základnými	 v	 opačnom,	 teda	

subtrakivnom	systéme	miešania	farieb	(CMY)	[5,6].	

FARBY	A	ICH	VNÍMANIE	
Najdôležitejším	 aspektom	 farby	 v	 každodennom	 živote	 je	 pravdepodobne	 ten,	 ktorý	 je	

najmenej	 definovaný	 a	 najviac	 variabilný.	 Jej	 vnímanie.	 Vnímanie	 farby	 zahŕňa	 esteScké	 a	

psychologické	reakcie	na	farbu.	Ovplyvňuje	nielen	fyzické	a	emocionálne	cítenie	človeka,	ale	

aj	 spoločenské	 javy	 ako	 vývoj	módnych	 trendov,	 či	 obchod.	 Jedným	 z	príkladov	prepojenia	
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medzi	 farbou	 a	 emóciami	 je	 západnou	 kultúrou	 ustanovené	 spoločenské	 vnímanie,	 že	

červené,	 oranžové,	 žlté	 a	 hnedé	 odSene	 sú	 „teplé“,	 zaSaľ	 čo	 modré,	 zelené	 a	 šedé	 sú	

„studené“	(Obr.	5).		

Červené,	oranžové	a	žlté	odSene	sú	vnímané	ako	Se,	ktoré	vedia	vyvolať	vzrušenie,	veselosť,	

sSmuláciu	a	agresiu;	modré	a	zelené	zase	bezpečnosť,	pokoj	a	mier;	a	hnedé,	šedé	a	čierne		

smútok,	depresiu	a	melanchóliu.	Treba	však	pamätať	na	to,	že	psychologické	vnímanie	farby	

je	 veľmi	 subjekivne	 a	 je	 možno	 urobiť	 len	 všeobecné	 závery	 o	 jeho	 vlastnosSach	 a	

použiSach.	

Podobne	ako	farebná	terminológia,	farebná	harmónia,	preferencie	farieb,	farebná	symbolika	

tak	aj	psychologické	aspekty	 farby	sú	kultúrne	podmienené	a	značne	sa	 líšia	v	závislosS	od	

miesta	a	historického	obdobia.	Jedna	medzikultúrna	štúdia	ukázala,	že	americké	a	 japonské	

koncepty	teplých	a	studených	farieb	sú	v	podstate	rovnaké,	ale	v	Japonsku	sú	modré	a	zelené	

odSene	 vnímané	 ako	 „dobré“	 a	 červeno-fialové	 odSene	 ako	 „zlé“.	 ZaSaľ	 čo	 v	 Amerike	

červeno-žlto-zelená	 škála	 sa	 považujú	 za	 „dobrú“	 a	 oranžovo-červeno-fialová	 za	 „zlú“.	 Ako	

farba	 smútku	 je	 západnou	 kultúrou	 ustanovená	 čierna,	 avšak	 iné	 kultúry	 na	 tento	 účel	

používajú	bielu,	fialovú	alebo	zlatú	farbu.		

Mnohé	 jazyky	 obsahujú	 výrazy,	 ktoré	 používajú	 farbu	 metaforicky,	 napríklad	 “zozelenel	

závisťou”;	 či	 hovoria	 o	 stavoch	 a	 činoch	 pomocou	 farieb,	 “modré	 dni”,	 “zniesť	 aj	modré	 z	

neba”	 či	 “mať	 modrú	 krv”,	 a	 preto	 nemôžeme	 vždy	 prekladať	 ustálené	 slovné	 spojenia	

doslovne,	 pretože	 farba	 môže	 straSť	 svoj	 symbolický	 význam.	 Farebná	 symbolika	 plní	

významnú	 úlohu	 nielen	 v	 umení,	 náboženstve,	 poliSke	 a	 obradoch,	 ale	 aj	 v	 každodennom	

živote.	 Silné	 emocionálne	 konotácie	 môžu	 ovplyvniť	 vnímanie	 farieb,	 takže	 napríklad	

výstrižok	 v	 tvare	 jablka	 alebo	 srdca,	 vyrezaný	 z	 oranžového	 papiera,	 sa	 môže	 zdať	 ako	

červenší,	než	geometrický	obrazec	vyrezaný	z	toho	 istého	papiera,	práve	kvôli	špecifickému	

psychologickému	významu,	spojenému	s	týmto	tvarom.	

Okrem	emocionálnych	asociácií,	faktory	ovplyvňujúce	vnímanie	farieb	zahŕňajú	napríklad	vek	

pozorovateľa,	 jeho	náladu	 a	duševné	 zdravie.	 Ľudia,	 ktorí	 zdieľajú	 rôzne	osobné	 vlastnosS,	

často	 zdieľajú	 vnímanie	 farieb	 a	 preferencie.	 Napríklad	 ľudia	 trpiaci	 schizofréniou	 majú	

abnormálne	silné	vnímanie	farieb	a	veľmi	malé	deS,	ktoré	sa	učia	rozlišovať	farby,	zvyčajne	
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uprednostňujú	 červenú	 alebo	 oranžovú.	 Mnohí	 psychológovia	 sa	 domnievajú,	 že	 analýza	

jednotlivcovho	 použiSa	 farby	 a	 odozvy	 na	 ňu	 môže	 odhaliť	 informácie	 o	 jeho	 fyzickom	 a	

psychickom	 stave.	 Hoci	 Seto	 zdravotné	 prínosy	 sú	 stále	 otázkou,	 ukázalo	 sa,	 že	 farba	

spôsobuje	 určité	 fyzické	 a	 emocionálne	 reakcie	 u	 ľudí	 a	 u	 niektorých	 zvierat.	MiestnosS	 a	

objekty,	ktoré	sú	biele	alebo	vo	svetlých	odSeňoch	„chladných“	farieb,	sa	môžu	zdať	väčšie	

ako	Se,	 ktoré	 sú	 v	 intenzívnych	 tmavých	 alebo	 „teplých“	 farbách.	Aby	 sa	 dosiahol	 rovnaký	

pocit	 tepla,	 „chladná“	 miestnosť	 vymaľovaná	 bledomodrou	 vyžaduje	 vyššie	 nastavenie	

termostatu	 ako	 „teplá“	 miestnosť	 natretá	 svetlo	 oranžovou	 farbou	 [7].	 Ľudia	 vystavený	

nezvyčajnému	zobrazeniu	farieb	vytvorených	špeciálnym	osvetlením,	môžu	pociťovať	bolesS	

hlavy	a	nervové	poruchy;	za	týchto	podmienok	sa	aj	chutné	zdravé	jedlo	javí	ako	odpudivé	a	

môže	 dokonca	 vyvolať	 nevoľnosť.	 Opačným	 príkladom	 je	 farba	 asociovaná	 s	 poziivnym	

pocitom	 vnímaná	 po	menej	 príjemnej	 farbe.	 Napríklad	 červená	 v	 odSeňoch	 jahodovej,	 sa	

nám	bude	javiť	oveľa	chutnejšie.	V	takejto	situácií	“poziivna”	farba	produkuje	viac	potešenia	

ako	pri	pohľade	na	ňu	samostatne,	tento	efekt	je	známy	ako	afekivne	zvýraznenie	kontrastu	

[7].	

Vplyv	kombinácií	farieb	na	pozorovateľa	závisí	nielen	od	individuálnych	účinkov	farieb,	ale	aj	

od	 harmónie	 kombinovaných	 farieb	 a	 zloženia	 vzoru.	 Umelci	 a	 dizajnéri	 študovali	 účinky	

farieb	 už	 celé	 stáročia	 a	 vyvinuli	 množstvo	 teórií	 o	 používaní	 farieb.	 Počet	 a	 rôznorodosť	

týchto	teórií	však	dokazuje,	že	neplaSa	žiadne	všeobecne	prijímané	pravidlá;	vnímanie	farby	

závisí	od	individuálnej	skúsenosS.	

FARBA	NA	POZADÍ	VEDY	
I	keď	sa	štúdium	kalkulu	v	súčasnosS	na	umeleckých	školách	príliš	nevyskytuje,	jeho	objaviteľ	

sir	Isaac	Newton	ovplyvnil	nielen	matemaSku	ale		aj	vnímanie	a	teóriu	farieb.	Farebné	koleso	

(Obr.	6),	tak	ako	ho	poznáme	dnes	má	svoj	pôvod	v	polovici	16.	storočia,	kedy	Newtona	práca	

s	bielym	svetlom	priviedla	k	objaveniu	viditeľného	spektra	svetla.	Aj	keď	sa	zdá,	že	farebné	

koleso	 je	 viditeľné	 spektrum	 farieb	 umiestnených	 na	 kruhu,	 skutočný	 základ	 pre	 farebné	

koleso	 je	 zakorenený	 v	 experimentoch	 sira	 Isaaca	 Newtona	 s	 hranolmi.	 Jeho	 experimenty	

viedli	 k	 teórii,	 že	 červené,	 žlté	 a	modré	boli	 primárne	 farby,	 z	 ktorých	 sú	odvodené	 všetky	

ostatné	farby.	Aj	keď	dnes	vieme,	že	toto	tvrdenie	nie	je	úplne	pravda,	malo	vplyv	na	farebné	

kolesá	vyvinuté	na	začiatku	18.	 storočia.	Základom	pre	koleso	sú	primárne	 farby	 -	červená,	

zelená	 a	modrá.	 Pridajme	 k	 nim	 sekundárne	 farby	 -	 fialovú,	 oranžovú	 a	 zelenú	 -	 Se,	 ktoré	

vyplývajú	z	miešania	primárnych	farieb,	a	farebné	koleso	sa	začína	formovať.	Farebné	koleso	
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občas	 dopĺňajú	 aj	 terciárne	 farby	 žltooranžové,	 červenoranžové,	 červenofialové,	

modrofialové,	 modrozelené	 a	 žltozelené.	 Ak	 sa	 v	 ňom	 však	 Seto	 farby	 nachádzajú,	 je	 to	

preto,	 že	 koleso	 je	 podobné	 Munsellovmu	 kruhovému	 systému	 (Obr.	 7)	 zahŕňajúcemu	

odSene	farieb,	teda	farby	s	prímesou	šedi.	

S	 rozvojom	 vedy	 a	 techniky	 prichádza	 aj	 rozvoj	 teórie	 farieb.	 Z	 pozorovania	 prírody,	 opisu	

vzorov	 videnia	 a	 “skúsenosi	 s	 farbou”	 vydáva	 Johann	Wolfgang	 von	 Goethe	 v	 roku	 1810	

svoju	Teóriu	Farieb	[8].	Goetheho	koncept	sa	stáva	základom	pre	fyziologické	a	psychologické	

vnímanie	 farieb,	 Goethe	 argumentoval,	 že	 všetky	 farby	 pochádzajú	 zo	 svetla	 a	 tmy,	 že	 ich	

pomer	je	konečný	farebný	tón.		

Goetheho	vyvinutý	farebný	trojuholník	(Obr.	8),	ktorého	vrcholy	sú	farebné	nasledovne	-	žltý	

(z	 ľavého	 dolného	 rohu	 k	 vrcholu),	 modrý	 (z	 pravého	 dolného	 rohu	 k	 vrcholu)	 a	 červený	

(vrchol).	 Počas	 svojho	 výskumu	 teórie	 farieb	 pracoval	 s	 šesť	 farebným	 kolesom	 (Obr.	 9).	

Popísal	 paobraz,	 komplementaritu	 farieb,	 indukciu	 farieb	 a	 poukázal	 na	 „mocenské“	 farby	

pôsobiace	na	ľudskú	dušu	[8].	

Nemenej	 dôležité	 sú	 aj	 objavy	 významného	 českého	 fyziológa,	 lekára	 a	 entomológa	 Jana	

Evangelisty	 Purkyně,	 ktorý	 sa	 zaslúžil	 o	 dva	 zásadné	 objavy	 v	 oblasS	 vnímania	 farieb.	

Purkyňov	Jav	a	Purkyňove	obrázky.	Purkyňov	Jav	definujeme	ako	posun	maximálnej	citlivosS	

oka	pri	 zmene	 svetelných	podmienok.	 Za	 jasného	 svetla	 ľudské	oko	najviac	 využíva	 čapíky,	

ktoré	sú	najcitlivejšie	na	vlnovú	dĺžku	približne	540	nm,	oko	 je	 teda	najcitlivejšie	na	zelenú	

farbu.	 S	 ubývajúcim	 svetlom	 začína	 však	 oko	 využívať	 viac	 tyčiniek,	 ktoré	 majú	 najvyššiu	

citlivosť	na	vlnovú	dĺžku	500	nm	a	menej.	Citlivosť	sa	teda	posúva	ku	kratším	vlnovým	dĺžkam	

-	 prestávame	 rozlišovať	 červenú,	 naopak	 pre	 nás	 začína	 byť	 najvýraznejšia	modrá.	 Čo	 však	

neznamená,	že	za	šera	vidíme	lepšie.	Tento	jav	ilustruje	adapSvitu	na	okolité	podmienky	a	na	

funkčnú	 súčinnosť	 tyčiniek	 a	 čapíkov.	 Purkyňove	 obrázky	 sú	 husto	 usporiadané	 sústredné	

kružnice	a	hviezdice	tvorené	priamkami,	ktoré	sa	preinajú	v	jej	strede	(Obr.	10).	Purkyňove	

obrázky	slúžia	na	diagnosSkovanie	očných	vád	a	chorôb	oka.	
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FAREBNÉ	SVETLO	A	JEHO	ÚČINOK	NA	ČLOVEKA	
Až	 do	 príchodu	 umelého	 osvetlenia	 bolo	 slnko	 hlavným	 zdrojom	 osvetlenia	 a	 ľudia	 trávili	

svoje	 večery	 v	 takmer	 úplnej	 tme.	 V	 súčasnosS,	 vo	 veľkej	 časS	 sveta,	 sú	 naše	 večery	

osvetlené	a	jednoduchý	prístup	k	svetelným	zdrojom	je	pre	nás	samozrejmosťou.	Avšak	tento	

jednoduchý	prístup	by	nás	mohol	vyjsť	draho.	V	nočných	hodinách	má	toSž	svetlo	negaivny	

účinok	na	náš	cirkadiánny	rytmus	-	na	naše	biologické	hodiny.	Avšak	nie	všetky	farby	svetlá	

majú	na	cirkadiánny	 rytmus	 rovnaký	účinok.	Svetlá	modrej	vlnovej	dĺžky	 -	ktoré	sú	pre	nás	

prospešné	počas	dennej	doby,	pretože	 zvyšujú	pozornosť,	 reakčné	časy	a	náladu	 -	 sa	 zdajú	

byť	 v	 noci	 najviac	 rušivé	 a	 v	 súčasnosS	 extrémne	 rozšírené	 používanie	 elektronických	

zariadení	zvyšuje	naše	extrémne	vystavenie	modrým	vlnovým	dĺžkam.	

Každý	človek	má	mierne	odlišný	cirkadiánny	 rytmus,	ale	 jeho	priemerná	dĺžka	 je	24	a	 štvrť	

hodiny.	Cirkadiánny	 rytmus	 ľudí,	 ktorí	 zostávajú	hore	v	nočných	hodinách,	 je	o	niečo	dlhší,	

zaSaľ	 čo	 rytmus	 ranných	 vtákov	 nedosahuje	 ani	 24	 hodín	 [9].	 Charles	 Czeisler	 z	 Harvard	

Medical	School	v	roku	1981	poukázal	na	to,	že	denné	svetlo	udržiava	naše	vnútorné	hodiny	v	

súlade	s	prostredím.	Preto	napríklad	silne	pociťujeme	výraznú	zmenu	prostredia	a	pri	prelete	

viacerých	 časových	 zón	 sa	 u	 nás	 prejavuje	 jet-lag	 [9].	 Niektoré	 štúdie	 takSež	 naznačujú	

súvislosť	medzi	vystavením	svetlu	v	noci	a	niektorými	typmi	rakoviny,	cukrovkou,	srdcovými	

chorobami	a	obezitou.	Avšak	pre	Seto	 tvrdenia	 zaSaľ	nie	 sú	 jasné	dôkazy;	ani	nie	 je	 jasné,	

prečo	 by	 to	 pre	 nás	 mohlo	 byť	 zlé.	 Vieme	 však,	 že	 vystavenie	 svetlu	 potláča	 vylučovanie	

melatonínu,	hormónu,	ktorý	ovplyvňuje	cirkadiánny	rytmus	a	spánkový	režim.	

Dokonca	 aj	 slabé	 svetlo	 môže	 rušiť	 cirkadiánny	 rytmus	 človeka	 a	 vylučovanie	 hormónu	

melatonínu	[9].	Len	osem	luxov	-	úroveň	jasu	prekročená	väčšinou	stolových	lámp	a	približne	

dvojnásobne	prekročená	nočným	osvetlením	 -	má	vplyv	 [10].	Vystavenie	 svetlu	 v	priebehu	

noci	je	jedným	z	dôvodov,	prečo	veľa	ľudí	trpí	na	nedostatok	spánku	prípadne	na	jeho	nízku	

kvalitu.	 Krátky	 spánok	 sa	 spojuje	 so	 zvýšeným	 rizikom	 depresie,	 ako	 aj	 cukrovky	 a	

kardiovaskulárnych	 problémov.	 Keďže	 svetlo	 akéhokoľvek	 druhu	 potlačuje	 vylučovanie	

melatonínu,	 účinok	 modrého	 svetla	 v	 noci	 sa	 javí	 ako	 najsilnejší.	 Výskumníci	 z	 Harvard	

Medical	 School	 uskutočnili	 experiment	 porovnávajúci	 účinky	 spôsobené	 vystavením	

modrému	a	zelenému	svetlu	porovnateľného	jasu	po	dobu	6,5	hodiny.	Modré	svetlo	potlačilo	

vylučovanie	 melatonínu	 asi	 na	 dvakrát	 tak	 dlho	 ako	 zelené	 svetlo	 a	 posunulo	 cirkadiánne	

rytmy	o	dvakrát	viac,	na	3	hodiny	oproS	1,5	hodinám	[10].	
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Nie	 všetko	 svetlo	 však	 na	 náš	 cirkadiálny	 rytmus	 vplýva	 negaivne.	Osvetlenie	 v	 odSeňoch	

červeno-oranžovej	 je	 ideálne	pre	večery,	pretože	má	veľmi	nízku	teplotu	 farby,	oveľa	nižšiu	

ako	 bežné	 denné	 osvetlenie,	 len	 1800	 -	 2500	 K.	 Červené	 svetlo	 tak	 nezabraňuje	

prirodzenému	 spánkovému	 režimu,	 nenarúša	 cirkadiálny	 rytmus	 človeka	 a	 zároveň	

podporuje	 tvorbu	melatonínu.	 Tvorba	melatonínu,	 hormónu	 spánku,	 je	 kľúčová	 pre	 ľudí	 s	

poruchami	spánku	a	u	malých	dei,	trpiacich	na	časté	nočné	vstávanie.	Červené	svetlo	pôsobí	

ako	 sSmulant	 a	 krátko	 po	 prebudení	 opäť	 navodzuje	 pocit	 ospalosS	 a	 zabraňuje	 tak	

nechcenému	nočnému	vstávaniu.	

Ak	 má	 modré	 svetlo	 nepriaznivé	 účinky	 na	 zdravie,	 potom	 environmentálne	 problémy	 a	

snaha	 o	 energeScky	 účinné	 osvetlenie	 môžu	 byť	 v	 rozpore	 s	 osobným	 zdravím	 človeka.	

Moderné	kompaktné	žiarivky	a	LED	svieSdlá	sú	oveľa	energeScky	účinnejšie	ako	staromódne	

žiarovky,	 s	 ktorými	 sme	vyrastali,	 ale	majú	Sež	 tendenciu	produkovať	 viac	modrého	 svetla.	

Fyzika	 fluorescenčných	 sveSel	 i	 napriek	 všetkej	 snahe	 nemôže	 byť	 zmenená,	 ale	 povlaky	

vnútri	žiaroviek	zmenené	byť	môžu.	Následkom	zmeny	je	potom	znížená	produkcia	modrého	

svetla	 a	 zvýšená	 produkcia	 toho	 teplého.	 Z	 čoho	 vyplýva,	 že	 po	 prípadnej	 zmene	 je	 LED	

svieSdlo	najvhodnejším	svetelným	zdrojom	nielen	pre	planétu	ale	aj	pre	človeka	[10].	

Z	výskumu	uvedeného	vyššie	vyplýva,	že	červené,	prípadne	červeno-oranžové	svetlo	pomáha	

produkovať	melatonín,	hormón,	ktorý	prirodzene	spôsobuje	pocit	ospalosS.	Podporiť	tvorbu	

melatonínu	je	teda	možné	umiestnením	svieSdla	v	červeno-oranžových	tónoch	do	miestnosS	

určenej	 na	 spanie	 a	 pred	 spaním	 tak	 telu	 nasimulovať	 pocit	 stmievania.	 Obklopenie	 sa	

červeným	svetlom	pred	spaním	teda	podporí	produkciu	melatonínu	a	uľahčí	tak	zaspávanie	a	

spánok.	

HISTORICKÝ	VÝVOJ	
Digitálne	technológie	zmenili	spôsob,	akým	žijeme	-	a	ovládanie	bezdrôtového	osvetlenia	nie	

je	 výnimkou.	 Vo	 veku	 smar�ónov,	 bezdrôtovej	 komunikácie	 a	 vysokorýchlostného	

internetového	 pripojenia,	 spôsob,	 akým	 kontrolujeme	 svetlá,	 prechádza	 revolúciou.	 V	

tabuľke	(Tab.1)	sa	zameriame	na	kľúčové	míľniky	vo	vývoji	 inteligentných	ovládacích	prvkov	

osvetlenia,	od	prvého	vypínača	až	po	Internet	of	Things.	
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Tab.1:	Stručný	prehľad	kľúčových	míľnikov	[11]	

Ovládanie	 osvetlenia	 prešlo	 za	 posledných	 niekoľko	 desaťročí	 dlhú	 cestu.	 Avšak	 väčšina	

dnešných	systémov	 je	stále	založená	na	starých	štandardoch.	Štandardne	používaný	systém	

DALI	bol	koncipovaný	pred	viac	ako	20	rokmi	vo	svete,	keď	bol	výpočtový	výkon	obmedzený,	

internet,	ako	ho	poznáme,	sotva	existoval,	a	smar�óny	boli	stále	desaťročia	vzdialené.		

Bluetooth	Low	Energy,	ktorý	začal	svoj	život	v	roku	2006	ako	Wibree,	bol	pôvodne	vyvinutý	

spoločnosťou	 Nokia	 a	 neskôr	 integrovaný	 s	 existujúcim	 štandardom	 Bluetooth.	 Bluetooth	

Low	Energy	je	dnes	zabudovaný	do	každého	smar�ónu,	tabletu,	notebooku	a	smartwatch,	čo	

z	neho	robí	jasnú	voľbu	pre	aplikácie	rôzneho	typu	[11].		

Rok Udalosť

1884 Patentovanie	moderného	vypínača,	vo	forme	ako	ho	poznáme	dnes

1959 Patentovanie	stmievacieho	vypínača

1989 Vývoj	technológie	krátkych	rádiových	vĺn,	neskôr	známych	ako	Bluetooth

1992 Shuji	Nakamura	vyvinul	modré	LED	svetlo	a	odštartoval	tak	revolúciu	
digitálneho	osvetlovania

1998 DALI	(Digital	Addressable	Lighting	Interface)	rozhranie	slúžiace	k	ovládaniu	
osvetlenia	v	domácej	automatizácií	bolo	kodifikované

1999 Bol	zavedený	pojem	Internet	of	Things	(IoT),	ktorý	označuje	pripojenie	
vstavaných	zariadení	na	vlastnú	internetovú	sieť

2006 Nokia	spúšťa	technológiu	Wibree,	ktorá	je	označovaná	aj	ako	Bluetooth	Low	
Energy

2007 Apple	spúšťa	iPhone	prvej	generácie,	pojem	Internet	of	Things	sa	stáva	
mainstreamom

2010 Apple	spúšťa	iPad	prvej	generácie,	technológia	Bluetooth	Low	Energy	
nachádza	svoje	uplatnenie

2011 Založenie	spoločnosti	Casambi	s	cieľom	používať	technológiu	Low	Energy	
Bluetooth

2012 Prvý	smartphone	s	technológiou	Bluetooth	Low	Energy	prichádza	na	trh

2015 Počet	ľudí	v	západnej	Európe	vlastniacich	smartphone	prekračuje	50%

2016 Počet	pripojených	zariadení	na	svete	presahuje	päť	miliár	(nepočítajú	sa	
telefóny		a	tablety)
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PRIESKUM	TRHU	
Oblasť	smart	svieSdiel	využívajúcich	zmenu	farebného	spektra	je	na	trhu	len	pomerne	krátku	

dobu	 a	 tento	 úzky	 profil	 výrobkov	 vyrába	 len	 veľmi	 malé	 množstvo	 výrobcov.	 Oblasť	

produkcie	by	sa	dala	rozdeliť	na	dve	hlavné	časS.	Prvou,	je	por�ólio	renomovaných	výrobcov,	

ktorý	 popri	 smart	 technológiách	 iného	 typu	 či	 produktoch	 z	 oblasS	 svieSdiel	 zaradili	 do	

svojho	por�ólia	aj	smart	svieSdlá.	Druhou	je	potom	oblasť	svieSdiel	vychádzajúcich	zo	start-

upových	projektov	a	projektov	na	crowdfundingových	portáloch.	

Jedným	z	výrobcov	týchto	svieSdiel	 je	spoločnosť	Xiaomi.	Čínska	spoločnosť,	ktorá	vznikla	v	

roku	 2010	 sa	 sústreďuje	 na	 výrobu	 smartphonov,	 aplikácií	 a	 spotrebnej	 elektroniky	 [12].	

Medzi	 produkty	 spadajúce	 do	 tejto	 kategórie	môžeme	 zaradiť	 svieSdlo	 Xiaomi	Mi	 Bedside	

Lamp	 (Obr.	 11).	 Výrobca	 uvádza,	 že	 Xiaomi	 Mi	 Bedside	 Lamp	 je	 inteligentná	 lampa	

podporujúca	 technológiu	Bluetooth	s	možnosť	výberu	z	palety	16	miliónov	 farieb.	Zdrojom	

svetla	je	LED,	s	teplotou	od	1700K	do	6500K	a	maximálnu	svieSvosťou	300	lm.	Telo	lampy	je	

vyrobené	 z	 hliníku	 a	 plastu	 s	 finálnou	 hmotnosťou	 680	 g	 [12].	 Produkt	 sa	 vyznačuje	

nenápadným,	 nerušivým	 dizajnom,	 ktorý	 iba	 dotvára	 atmosféru	 spálne	 a	 svojho	 užívateľa	

nezavádza	množstvom	do	očí	bijúcich	technologických	detailov,	ktoré	sú	skryté	vo	vnútri.	

Opačný	prístup	zvolil	spoločnosť	Koninklijke	Philips	Electronics	N.V.,	známa	ako	Philips,	ktorá	

vznikla	roku	1891	v	Holandsku	a	v	súčasnosS	sa	okrem	spotrebiteľskej	elektroniky	sústreďuje	

aj	 na	 svieSdlá,	 medicínsky	 systémy,	 domáce	 spotrebiče	 a	 elektroniku	 z	 oblasS	 osobnej	

starostlivosS	 [13].	 Široké	 por�ólio	 divízie	 Philips	 LighSng	 zahŕňa,	 rovnako	 ako	 u	 Xiaomi,	 aj	

smart	 svieSdlá.	 Napriek	 tomu	 sú	 v	 súčasnosS	 oveľa	 známejšie	 a	 populárnejšie	 produkty	 z	

rady	Hue.	Produktová	rada	Hue,	zahŕňa	tri	typy	LED	žiaroviek	v	rôznych	typoch,	veľkosSach	a	

modeloch.	 Najvyšší	 model	 rady	 Hue,	 model	 Hue	White	 and	 Color	 Ambience	 (Obr.	 12),	 je	

stmievateľná	 smart	 LED	 žiarovka	 schopná	 generovať	 biele	 aj	 farebné	 svetlo	 ovládaná		

napríklad	 pomocou	 aplikácie	 a	 zariadenia	 Hue	 Bridge	 (Obr.	 13).	 Medzi	 ďalšie	 možnosS	

ovládania	patria	napríklad	inteligentné	virtuálne	asistenčné	systémy	od	spoločnosi	Amazon,		

Apple	a	Google,	ale	takSež	systém	IFTTT	(If	This	Then	That),	ktorý	umožňuje	tvorbu	pravidiel	

a	 podmienok.	 Tento	 systém	 pracuje	 v	 závislosS	 na	 ostatných	 produktoch	 a	 aplikáciách	 a	

dovoľuje	svojmu	užívateľovi	vytvorenie	rôznych	scenárov	pre	rôzne	momenty.  
 
Výrobca	uvádza,	že	žiarovka	patrí	do	energeSckej	triedy	A+,	s	teplotou	od	2000K	do	6500K	a	

maximálnu	 svieSvosťou	 800	 lm	 [13].	 Výhodou	 tohto	 riešenia	 oproS	 konkurencií	 je	 vysoká	
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variabilita	a	primeraná	cenová	dostupnosť.	Žiarovka	je	dostupná	v	rôznych	rozmeroch	a	je	tak	

možné	použiť	je	do	takmer	každého	typizovaného	priemyselne	vyrábaného	svieSdla.	

Do	druhej	kategórie	teda	spadajú	produkty,	ktoré	vznikli	buď	ako	projekty	študentov	 	alebo	

produkty,	ktoré	za	sebou	nemajú	silného	investora	či	renomovanú	spoločnosť	a	hľadajú	tak	

podporu	na	crowdfundingových	portáloch	ako	je	HitHit	či	Kickstarter.		

Start-upovým	konkurentom	spoločnosS	Xiaomi	 je	projekt	Sleepie	z	roku	2018.	Sleepie	(Obr.	

14)	kombinuje	svetlo,	zvuk	a	vôňu	s	cieľom	navodiť	svojmu	užívateľovi	ideálne	podmienky	na	

spánok	 a	 zobúdzanie	 sa.	 Výrobok	 v	 sebe	 kombinuje	 difuzér	 esenciálnych	 olejov,	 vysielač	

zvukov	vysokých	a	nízkych	frekvencií	a	LED	svieSdlo.	Produkt	je	schopný	napojiť	sa	pomocou	

technológie	Bluetooth	na	akýkoľvek	smartphone	využívajúci	operačný	systém	Android	alebo	

iOS.	 Hlavným	 cieľom	 tohto	 produktu,	 je	 pomocou	 modrého	 svetla,	 zvuku	 a	 vyparovania	

esenciálneho	oleja	zobudiť	svojho	užívateľa	v	ten	správny	moment	a	predísť	tak	rannej	únave	

[14].	

Na	 portáli	 Kickstarter	 sa	 takSež	 objavuje	 aj	 produkt	 podobný	 tým	 od	 spoločnosS	 Philips.	

Smart	LED	žiarovka	The	Up	Light	(Obr.	15),	o	ktorej	jej	výrobca	tvrdí,	že	je	najinteligentnejšou	

žiarovkou	na	trhu	[15].	Žiarovka	rovnako	ako	Se	z	rady	Hue	využíva	technológiu	Bluetooth,	je	

nízkoenergeScká	 a	 viacfarebná,	 s	 teplotou	 do	 6500K.	 Produkt	 neprináša	 akékoľvek	 nové	

inovaivne	riešenie	oproS	bežne	dostupným	smart	LED	žiarovkám.	

Produkt	MELLA	 (Obr.	 16),	 ktorý	 je	 takSež	 jedným	 zo	 start-upových	 projektov,	 je	 jedným	 z	

mála,	 ktorý	 cieli	 na	 rodičov	 a	 deS	 [16].	MELLA	 v	 sebe	 kombinuje	 smart	 svieSdlo	 a	 budík.	

Hlavným	cieľom	tohto	produktu	je	dopriať	dieťaťu	doporučené	množstvo	spánku	a	udržať	ho	

v	 posteli	 po	 celý	 čas,	 určený	 rodičom.	MELLA	 zahŕňa	 funkcie	 ako	 budík,	 tréning	 spánku	 a	

smart	 nočné	 svieSdlo.	 Je	 vyvinutá	 nato,	 aby	 udržala	 dieťa	 v	 posteli	 až	 do	 doby	 zobudenia	

rodičov	a	prispela	tak	k	správnemu	spánkovmu	režimu	a	dopriala	 	potrebný	oddych	všetkým	

členom	 rodiny.	 V	 prípade	 tohto	 produktu	 výrobca	 neuvádza	 technické	 špecifikácie	 z	

požadovanej	 oblasS	 [16].	 Práve	 nedostupnosť	 dostatočného	 množstva	 informácií	 a	

nedostatočné	pokrySe	trhu	v	oblasS	 inteligentných	svieSdiel	určených	pre	deS	 je	 jedným	z	

moSvačných	aspektov	tejto	práce.	
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ŠPECIFIKÁCIA	PRODUKTU	
Snoozie.	 Inteligentné	nočné	svieSdlo	určené	pre	deS	a	detský	monitor	v	 jednom.	SvieSdlo,	

ktoré	rasSe	so	svojím	detským	užívateľom	a	jeho	funkcie	sa	prispôsobujú	veku	dieťaťa.	

Dizajn	svieSdla	,	je	inšpirovaný	prírodou	(Obr.	17)	a	svoj	pôvod	nachádza	v	hubách	a	takSež	v	

deťoch	a	ich	hravosS	(Obr.	18).	Telo	svieSdla	(Obr.	19,	20),	pozostáva	z	plastového	spodného	

dielu,	schránky	na	elektrotechnické	súčiastky	umožňujúce	jeho	fungovanie.	Ďalej	stredového	

valca,	 ukrývajúceho	 osvetľovacie	 prvky	 svieSdla	 a	 vonkajšieho	 obalu,	 určeného	 ako	 na	

ochranu	 všetkých	 časi,	 tak	 aj	 na	 rozptýlenie	 svetla	 a	 vytvorenie	 ambientnej	 atmosféry.	

Animálny	charakter	 (Obr.	21)	výrobku	podporuje	vytvorenie	si	vzťahu	s	výrobkom,	svieSdlo	

by	 sa	 malo	 stať	 spoločníkom,	 s	 ktorým	 dieťa	 porasSe	 a	 naučí	 sa	 správnemu	 spánkovému	

režimu.	 Spodný	 diel	 svieSdla	 je	 doplnený	 detským	moivom	 (Obr.	 22,	 23),	 ktorý	 nie	 je	 len	

esteSckým	prvkom	ale	slúži	aj	ako	otvor	na	mikrofón.		

Najzákladnejšou	 funkciou	 produktu,	 je	 osvetlenie,	 ktoré	 však	 berie	 do	 úvahy	 znalosS	

vyplývajúce	 z	 výskumu	 uvedeného	 vyššie.	 SvieSdlo	 je	 schopné	 fungovať	 v	 4	 rôznych	

režimoch,	 ktoré	 je	 možné	 prispôsobiť	 podľa	 požiadaviek	 rodiča,	 či	 prípadne	 zachovať	 v	

pôvodných	nastaveniach.	Všetky	režimy	takSež	rešpektujú	a	zohľadňujú	vek	dieťaťa.		

Štyri	 režimy	sledujú	denný	cyklus	a	prispôsobujú	svoje	 funkcie	podľa	potreby	danej	dennej	

doby.	 Dva	 základné	 režimy	 -	 denný	 a	 nočný	 -	 doplňujú	 dva	 dodatkové	 režimy	 -	 uspávací	 a	

zobúdzací.		

• Režim	 budenia	 je	 prispôsobený	 pomalému	 a	 jemnému	 prebudeniu	 pomocou	 svetla	

modrých	tónov,	prípadne	zvukovou	sSmuláciou.	Jeho	prostredníctvom	svieSdlo	prechádza	

z	nočného	ambientného	režimu	do	režimu	denného.		

• V	 dennom	 režime	 svieSdlo	 slúži	 primárne	 ako	 stolná	 lampička	 či	 doplnok	 detskej	 hry.	

TakSež	môže	slúžiť	ako	detský	monitor	a	pomocou	senzorov	snímať	spánok	dieťaťa.	

• Uspávací	 režim	 je	opäť	prechodným	režimom.	Prechod	 z	denného	do	nočného	 režimu	 je	

sprevádzaný	 svetelnou	 sSmuláciou	 v	 červeno-oranžových	 tónoch,	 prípadne	 zvukovou	

sSmuláciou.		

• V	nočnom	režime	je	takSež	najvyššia	možná	využiteľnosť	funkcie	detského	monitora,	kedy	

prostredníctvom	aplikácie,	ktorá	prenáša	zvuk	zo	svieSdla	do	mobilného	telefónu,	je	rodič	

schopný	sledovať	dieťa	a	monitorovať	tak	zmeny	v	jeho	spánku.		
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Aplikácia,	ktorou	 je	možné	svieSdlo	ovládať,	 takSež	dovoluje	úplnú	slobodu	voľby	režimu	a	

rodič	 je	 tak	 napríklad	 schopný	 zmeniť	 farebné	 spektrum,	 mimo	 doporučenej	 červeno-

oranžovej,	napríklad	v	momente,	kedy	sa	svojmu	dieťaťu	chystá	čítať	 rozprávku,	či	 svieSdlo	

využívať	ako	doplnok	v	hre.	SvieSdlo	 je	bezdrôtové	a	 je	teda	možná	 jeho	plná	manipulácia.	

Dobíjanie	batérie	je	možné	prostredníctvom	USB-C.	

Okrem	funkcií	uvedených	vyššie	 je	svieSdlo	schopné	sa	pomocou	Wi-Fi	pripojiť	na	domácu	

sieť	a	synchronizovať	svoje	ovládanie	s	inteligentným	mobilným	telefónom,	prípadne	s	ďalším	

zariadením	svojho	typu	a	vytvoriť	tak	“domácu	sieť”.	Kontrola	dieťaťa	a	ovládanie	na	diaľku	

sú	tak	možné	prostredníctvom	aplikácie,	vhodnej	pre	telefóny	s	operačným	systémom	iOS	a	

Android.	 Samotná	 synchronizácia	 s	 telefónom	 prebieha	 pomocou	 technológie	 NFC	 (Near	

Field	 CommunicaSon),	 ktorá	 umožňuje	 zariadeniam	 s	 touto	 technológiou	 (v	 súčasnosS	 v	

každom	 inteligentnom	 telefóne)	 zabezpečenú	 výmenu	 dát	 na	 vzdialenosť	 do	 4	 cm.	

Technológia	 NFC	 môže	 byť	 takSež	 využitá	 na	 akSváciu	 rôznych	 režimov	 svieSdla,	 ktorých	

prednastavenie	je	možné	prostredníctvom	aplikácie.	

SvieSdlo	 (Obr.	 24,	 25,	 26,	 27)	 takSež	 sníma	 pohyb	 vo	 svojom	 bezprostrednom	 okolí	 a	

podporuje	tak	gestá,	napríklad	akSváciu	svetla,	či	naopak	jeho	vypnuSe.	Ale	takSež	odloženie	

funkcie	 budíka	 či	 sišenie	 hlasitosS	 zvukovej	 sSmulácie.	 Senzor	 pohybu	 v	 kombinácií	 s	

mikrofónom	 takSež	 rozpozná	 kedy	 sa	dieťa	 v	 noci	 zobudí	 a	 akSvuje	 jemné	 červené	 svetlo,	

prípadne	 spusi	 zvukovú	 sSmuláciu	 a	 zamedzí	 tak	 nechceným	 výletom	 rodičov	 do	 detskej	

izby.	

ZÁVER	
Tvorba	 tejto	 diplomovej	 práce	 autorke	 výrazne	 pomohla	 v	 bližšom	 zoznámení	 sa	 s	

problemaSkou	farebného	osvetlenia.	Konkrétne	s	problemaSkou	nočného	osvetlenia	pre	deS	

a	 možnosťami,	 ktoré	 ponúkajú	 dnešné	 technológie.	 Výstupom	 tejto	 práce	 bude	 model	

svieSdla	a	štúdie	upresňujúce	jeho	funkčnosť.	Výskum	uvedený	v	tejto	práci	je	možné	využiť	

pri	prípadnom	uvádzaní	 svieSdl	na	 trh.	Autorka	by	 rada	 touto	 formou	poďakovala	 vedeniu	

Ateliéru	produktového	designu	na	FAVU	VUT	a	vedúcemu	diplomovej	práce	MgA.	Ondřejovi	

Tobolovi.  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Obr.	27.:	Vizualizácia	2 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