
OPONENTSKÝ POSUDOK na dizertačnú prácu Ing.arch. Martina KOVAŘÍKA 
s názvom Antropometrický výskum dospělé populace a jeho aplikace v oblasti 
interiéru a architektury  
v študijnom obore doktorandského štúdia architektúra. V študijnom odbore 
doktorandského štúdia architektúra 
Školiteľ : Prof. Ing.arch. Jiljí Šindlař, CSc. 
 
Dizertačná práca Ing.arch. Martina KOVAŘÍKA má 78 číslovaných strán textu, 29 obrázkov v texte, 
viažucich sa na tému dizertačnej práce a rozsiahlu tabuľkovú prílohu (v rozsahu 18 strán) 
 
1/  Aktuálnosť témy 

Antropometrický výskum dospelej populácie má svoje miesto v dizajnérskej tvorbe a jeho 
miesto vo výskume v architektúre má svoje opodstatnenie kvôli evidentnému zastaraniu noriem pre 
tvorbu nábytku a interiéru, vytvorených pred niekoľkými desaťročiami. Dizertant svojou prácou 
dokumentuje dobrý prehľad v problematike na domácej pôde aj v zahraničí. Pri spracovaní súčasného 
stavu mi chýbajú širšie súvislosti  v oblasti sociálnych vied, ktoré sa priamo aj nepriamo antropometrie 
týkajú.  

 
 
2/  Splnenie sledovaného cieľa 
 Práca si stanovila za cieľ spracovať súčasný antropometrický výskum dospelej populácie a ich 
porovnanie s minulými výskumami a aplikáciou nových dát v oblasti interiéru a architektúry a v závere 
odporučiť revíziu súčasných noriem v oblasti architektúry, interiéru a nábytku a premietnuť do nich 
zistené poznatky. 
 
Tento cieľ bol naplnený uspokojivo, je tu však otázka, či táto práce nemohla už obsahovať niečo ako 
pitotnú aplikácia do schém rôznych druhov sedenia a odpočinkového nábytku alebo pracovného 
prostredia súvisiaceho s architektúrou, ktoré dizertant vymedzuje ako smer ďalšieho skúmania 
problematiky.  
 
3/  O postupe riešenia problému, k výsledkom dizertačnej práce – pôvodné riešenia vedeckého 
problému doktoranda 
 Ing.arch. Martin Kovařík používal vo svojej práci najnovšie metódy v oblasti antropometrického 
výskumu, a tiež metódy používané v automobilovom priemysle akým je program firmy Siemens 
„Technomatic Jack“ v kombinácii s tradičnými metódami. Tiež oceňujem jeho medziodborovú 
spoluprácu s odborníkmi z relevantných disciplín a vysoké nasadenie pri prekonávaní neochoty 
spolupracovať pri meraniach respondentov, pričom boli aj napriek tomu dosiahnuté štatisticky bohaté a  
relevantné výstupy.    
 
4/  Význam pre prax - rozvoj vedného oboru 

 
Rozvoj vedného odboruOceňujem dizertantovu myšlienku zavedenia klasifikovania veľkosti nábytku 
inšpirovaný odevným priemyslom (XS, S, M, L, XL), ktoré by umožňovalo zákazníkom jednoduchšiu 
orientáciu.  
Tiež hodnotím pozitívne grafické spracovanie zistených antropometrických rozmerov a ich priamych 
odporúčaní pre architektúru a dizajn, pre konkrétne situácie pri používaní nábytku a situácií pri bežnom 
fungovaní v interiéri. Toto zobrazenie je jednoduchou pomôckou pre dizajnérov a architektov pri riešení 
konkrétnych interiérových prvkov. Práca však mohla obsahovať niečo ako ukážku, ako konkrétne by boli 
tieto výstupy zapracované a tak prispieť ku aktualizácii v súčasnosti používaných schém. 



 
 
 
 
5/  Formálna úprava dizertačnej práce 
 Formálnej úprave možno vytknúť príliš vzdušné rozloženie textu a obrázkov, čo vedie ku 
nehospodárnemu využitiu papiera a objemovej nadnesenosti.   
 
  
6/ Záverečné stanovisko 
 V závere možno konštatovať, že antropometrický výskum dospelej populácie a jeho aplikácia 
v dizajnérskej a architektonickej tvorbe ma svoje opodstatnenie vo výskume v oblasti dizajnu 
a architektúry a dizertant má jasnú víziu o jeho ďalšom smerovaní.  
 
  
 
Po úspešnej obhajobe dizertačnej práce navrhujem Ing.arch. Martinovi Kovaříkovi  udeliť 
vedecko - akademickú hodnosť PhD.  
 
 
V Bratislave 26.10.2011 
 
 
 
 
 
Doc. ing. Veronika Kotradyová, PhD. 
Ústav interiéru a výstavníctva 
Fakulta architektúry STU v Bratislave 


