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 Oponentský posudok dizertačnej práce Ing.arch. Martina Kovaříka, vypracovanej na tému 
ANTROPOMETRICKÝ VÝZKUM DOSPÉLÉ POPULACE A JEHO APLIKACE V OBLASTI INTERIÉRU A 

ARCHITEKTURY 

 
Dizertačná práca Ing.arch. Martina Kovaříka má 78 číslovaných strán s textom, obrázkami, grafmi 

a tabuľkami, ktoré sa viažu na tému dizertačnej práce. Je koncipovaná do 10 samostatných kapitol 
(vrátane zoznamu použitej literatúry).  
 
 
1 AKTUÁLNOSŤ TÉMY DP 
 Je všeobecne známe, že postupom času populácia celosvetovo narastá nie len počtom, ale aj čo 
sa týka telesných rozmerov a proporcií. Aj v práci spomínaná kniha "The Measure of a Man" (Henry 
Dreyfuss), bola nedávno reeditovaná s úpravami prakticky všetkých rozmerov a veľkostí, v nej 
uvádzaných. Rovnako je známe, že aj niektoré ikony nábytkového dizajnu sa v súčasnosti vyrábajú so 
zväčšenými proporciami v porovnaní s pôvodným originálom (napr. slávne kreslo s otomanom od 
Eamesovcov z 50-tych rokov). 
 Keďže, ako sám dizertant na viacerých miestach píše, podrobnejšie prieskumy v tomto smere nie 
sú pravidelné a často ani štatisticky relevantné, následne ani platné normy a odporúčania nemusia 
zodpovedať aktuálnej skutočnosti. Tak ako sa raz za desať rokov uskutočňuje v mnohých krajinách sveta 
všeobecné sčítanie ľudu, bolo by asi žiaduce uplatňovať zásadu desaťročnej aktualizácie aj v oblasti 
antropometrického merania populácie. Z tohto hľadiska vnímam danú tému ako nanajvýš aktuálnu. 
 
2 ZVOLENÁ METÓDA SPRACOVANIA 
 Dizertant si na danú tému správne zvolil najmä metódu praktického a priameho skúmania vzorky 
populácie (v ČR) a jej následnej aplikácie na modelovú postavu (unisex), s určovaním proporcií a 
rozmerov, ktoré sú rozhodujúce pre pohyb a činnosti človeka v prostredí architektúry. V úvodnej 
teoretickej kapitole mi v možno až príliš krátkom zhrnutí chýbal hlbší a bohatší pohľad do histórie a 
trochu postrádam aj grafickú podporu týchto informácií.  
 
3 SPLNENIE STANOVENÉHO CIEĽA 
 Pomerne odvážne stanovený cieľ práce - teda "spracovanie dát súčasného antropometrického 
výskumu dospelej populácie a ich aplikácia v oblasti architektúry a interiéru" sa dizertantovi do značnej 
miery podarilo splniť. 
Za predpokladu ďalšieho doplnenia údajov z merania ľudí priamo v teréne, sa po ich zapracovaní do 
celkových štatistík, v úvode smelá ambícia môže stať kvalitným podkladom pre následnú revíziu noriem a 
typológie v oblasti (najmä) vnútornej architektúry. Pozitívne hodnotím nový princíp veľkostnej rady (XS, 
S, M, L, XL), inšpirovanej všeobecne odevným priemyslom ale aj japonskými autormi prieskumu komfortu 
sedenia. 
 
4  PÔVODNÉ VÝSLEDKY RIEŠENIA VEDECKÉHO PROBLÉMU 
 Vzhľadom na zvolenú tému i metódu jej spracovania, nemožno pochybovať o pôvodnosti 
prezentovaných údajov. Z podstaty antropometrického prieskumu a fyzického merania vzorky populácie 
vyplýva jej nespochybniteľná originalita (samozrejme za predpokladu uvádzania všetkých 
spolupracovníkov).  
 
5 VÝZNAM PRE ĎALŠÍ ROZVOJ VEDNÉHO ODBORU A PRAXE 
 Z vyššie uvedeného jednoznačne vyplýva vysoká miera významu navrhovaných zmien, 
nepochybne potrebných pri úprave normatívnych, typologických a ergonomických požiadaviek pre oblasť 
architektúry, interiéru ale aj produktového dizajnu. 
 
 
 



6 FORMÁLNA ÚPRAVA 
 Po stránke formálnej nie je čo dizertatntovi zásadne vytknúť. Spomenúť sa dá hádam len 
spomínaná absencia grafickej podpory textu v úvodnom historickom exkurze a možno aj o niečo 
kultivovanejšia celková grafická úprava práce. 
 
7 JEDNOZNAČNÉ STANOVISKO K OBHAJOBE 
 Dizertačnú prácu napriek niektorým uvedeným skutočnostiam, najmä však pre jej aktuálnosť a 
potrebu odporúčam k obhajobe a po úspešnej obhajobe dizertačnej práce navrhujem Ing.arch. 
Martinovi Kovaříkovi udeliť vedecko-akademickú hodnosť PhD.  
 
 
V Bratislave 07.11.2011 
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