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Abstrakt 

Pojem dizajn sa vo všeobecnosti chápe ako profesia zaoberajúca sa navrhovaním. 

Vzdelávanie budúcich dizajnérov v sebe zahŕňa požiadavky z oblasti vedy, umenia 

a techniky, a teda dôraz je kladený najmä na remeselné zvládnutie odborných predmetov. 

Napriek tomu, že vysoké školy na Slovensku ponúkajú pestré štúdium jednotlivých odvetví 

dizajnu, je ponuka stredných škôl, v porovnaní s vysokými, obmedzená. Pre uchádzačov sú 

zaujímavé najmä dva odbory: Grafik digitálnych médií a Grafický a priestorový dizajn. 

Príspevok opisuje skúsenosti z praxe z výučby jednotlivých odborných predmetov týchto 

odborov, resp. autorka má snahu navrhnúť zmeny v osnovách tak, aby umožnili úspešné 

uplatnenie absolventov v praxi. 

Kľúčové slová: priestorový dizajn, grafický dizajn, odborné predmety, didaktika  

 

Abstract 

In general the term design can be considered as a profession connected to creativity. The 

education of future designers consists of requirements from science, art and technique and so 

the emphasis is put especially on the craft skills of the scholarly subjects. The universities in 

Slovakia offer various possibilities of design education, despite of that, the offer of high 

schools, comparing to them is much more limited. There are two interesting offers for future 

applicants: Graphic designer of digital media and Graphic and product design. The article 

describes the experience of teacher´s practice of the scholarly subjects. The author has the 

ambition to offer possible changes in general curriculums that should enable a succesful 

practice for future graduates. 

Key words: product design, graphic design, scholarly subjects, didactics 

 

ÚVOD 

 Ak by sme chceli bilancovať súčasný stav spoločnosti, vhodne nám poslúžia práce 

Wolfganga Welscha, ktorý vo svojich úvahách kriticky hodnotí naše vzťahy v kultúre, umení 

či médiách. Welsch(1995) pripodobňuje naše súčasné túžby ku raju, a tak nám nedá 

nespomenúť prirovnanie dizajnéra k Bohu, pretože podobne ako on rozhoduje o tvaroch, 

kreuje, dáva význam predmetom, napomáha zlepšiť každodennú existenciu človeka. Toto 

prirovnanie je odvážne a prináša so sebou aj veľkú zodpovednosť. Dizajn je vo všeobecnosti 

považovaný za odbor, resp. profesiu, ktorej plnohodnotná náplň vyžaduje znalosti z takmer 

všetkých oblastí ľudskej existencie. Môžeme konštatovať, že táto profesia predpokladá akúsi 

„spoluprácu medzi disciplínami“ (http://dschool.stanford.edu/our-point-of-view/#innovators). 

Nie menej podstatný je analytický prístup, ktorým možno riešiť úlohy, resp. dizajnérske 

návrhy. Príspevok má snahu opísať súčasný stav dizajnérskych metód, ich vhodnosť a 

aplikáciu na výučbu grafického, priestorového, resp. produktového dizajnu na stredných 



Súčasné aspekty pedagogickej profesie 

                                                                      227                                                         
 

školách. Máme snahu ukázať a vysvetliť, a to na konkrétnych príkladoch z praxe, aké úlohy je 

možné vyriešiť tou ktorou metódou, a teda ku akým výsledkom je možné dospieť.  

 

1 PODSTATA DIZAJNU  

1.1 Fenomén dizajnu 

 Vo všeobecnosti môžeme tvrdiť, že fenomén dizajnu spočíva v tom, že v sebe zahŕňa 

takmer všetko. Kolesár (1998, s.9) hovorí o syntetizácií informácií z viacerých vedeckých, 

technických a umeleckých disciplín, ako doslova píše „ekonomikou počínajúc a umením 

končiac”. Hoci sa profesia dizajnéra začala formovať až s nástupom priemyselnej revolúcie, 

remeselné zručnosti a myšlienky o uspokojení potreby pomocou funkčného predmetu, 

nachádzame už v praveku. Odvtedy prešla táto profesia vývojom, ktorého výsledkom je 

katogorizácia a určenie metód, ktoré buď naštartujú kreatívny proces alebo dopomôžu nájsť 

cestu ku výsledku.  

 

1.2 Voľba dizajnérskej profesie 

Význam dizajnu treba vnímať v širokom kontexte. Akonáhle pochopíme jeho vplyv na 

každodenný ľudský život, začne sa nám otvárať sféra možností, ktoré so sebou prináša. 

Jedným z príkladov, ktorým je možné študentom hneď v úvode priblížiť, čo je dizajn, je 

nasledovná úloha: 

Zaznamenajte, čo všetko ste chytili do ruky počas jedného dňa, počnúc tým, ako vstanete z 

postele, až do momentu, kedy idete spať.  

(Môžeme doplniť, aby si všímali každú kľučku, zubnú kefku a podobne, a následne 

zhodnotiť, za ktorým každým predmetom stál jeho tvorca – dizajnér.)  

Sféra dizajnu sa však netýka iba hmotných objektov. V súčasnosti je omnoho väčší záujem o 

oblasť grafického dizajnu, resp. vizuálnej komunikácie celkovo (tá v sebe zahŕňa nielen 

tvorbu grafiky, ale aj fotografický dizajn – úprava digitálnej fotografie, resp. postprodukciu, 

tvorbu videí, animácií, webstránok, mobilných aplikácií a pod.). Napriek popularite, ktorá sa 

spája s odborom (najmä vďaka dostupnosti grafických softvérov, a zároveň dostupnosti ich 

manuálov),  je premýšľanie detí, ktoré končia základnú školu, nedostatočne vyspelé na to, aby 

prijalo metódu tzv. dizajnérskeho myslenia (Design thinking).  Inak povedané, deti môžu mať 

remeselné zručnosti v ovládaní najnovších programov, avšak výsledky ich tvorby nemôžeme 

považovať za dizajn. Dôvody, prečo tomu tak je a prečo nemôžeme každého, kto ovláda 

grafický softvér, označiť za dizajnéra, tkvie v školení návrhárov. Súčasná mladá generácia si 

však uvedomuje svoju úlohu v technickom a tvorivom pokroku v spoločnosti.  

Jarolím Vavro, jedna z kľúčových osobností slovenského priemyselného dizajnu, sa vyjadril, 

že ku tvorbe dobrého dizajnu sú potrebné primerané znalosti z rôznych odborov, a tie slúžia 

ako nástroje jeho tvorby (Petránsky, 1997, s.22). Mohli by sme poukázať na rozdiel medzi 

výučbou dizajnu na vysokej a strednej škole.  Z hľadiska obsahu predmetov, vysoká škola 

ponúka logicky širší, dokonca odlišný záber. Zdôraznime napríklad možnosť výučby 

anatómie, figurálnej kresby (nahého modelu), technológií, ergonómie či estetiky. Stredná 

škola tieto možnosti podľa osnov neponúka, a teda je nutné poukázať na zmeny, ktoré by bolo 

možné zahrnúť do výučby na strednej škole, samozrejme v rámci možností. Vavro ďalej vidí 

kľúč úspešného tvorcu v akomsi tréningu, ktorému však predchádza vzájomný vplyv 

pedagóga – trénera, ktorý je podstatnou zložkou vo vyučovacom procese (Petránsky, 1997, 

s.22). Svedčí o tom pracovná pozícia účiteľa, ktorý má so žiakmi väčšinu výučby a jeho 

osobnosť vplýva na žiakov, doslova ich vychováva, v najväčšej miere.  Jedná sa o predmety 
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ako Odborný výcvik či Praktické cvičenia, ktoré trvajú niekoľko vyučovacích hodín po sebe a 

ich náplňou sú najmä konzulácie návrhov. Vavro doslova píše, že „pri vzájomnej pozitívnej 

súčinnosti je možné dosahovať optimálne výsledky pedagogické, ale hlavne dobré uplatnenie 

tvorivej činnosti produktu pedagogického procesu, teda dizajnérov v praxi“ (Petránsky, 1997, 

s.22). 

 

2 METODOLÓGIA DIZAJNU 

 

2.1 Metódy výučby dizajnu pre stredné odborné školy 

 Stredné školy volia rôzny prístup vo výučbe dizajnu. Môžeme dokonca konštatovať, 

že každá dizajnérska škola využíva svoje metódy, ktoré nie sú nijak špeciálne definovateľné. 

Z vlastnej dizajnérskej a učiteľskej praxe sme dospeli k záveru, že existujú dva vhodné 

spôsoby, ako vysvetliť žiakom možnosti tvorby návrhov. Dve metódy, ktoré budeme hlbšie 

analyzovať, stoja voči sebe v opozícii, pričom každá má svoje plusy a mínusy. Počas 

školského roku by si mali žiaci vyskúšať obe metódy, aby pochopili ich význam a vhodnosť 

použitia pri konkrétnej zadanej úlohe, resp. aby každý študent objektívne zhodnotil, ktorá 

metóda mu vyhovuje viac. Individuálne schopnosti a sebareflexia sú totiž podstatné pri voľbe 

prístupu. Prvou metódou, ktorú budeme analyzovať, je tzv. heuristická, t.j. objavná. Môžeme 

ju definovať ako „čakanie na nápad“, resp. jedná sa o nový prínos riešenia ako celku. Táto 

metóda má svoje plusy v tom, že môže priniesť zaujímavú ideu, a to svojim nevšedným 

konceptom. Ako formulovať zadania študentom tak, aby si vyskúšali túto metódu? Pri 

zadávaní témy je najvhodnejšie formulovať úlohu ako „videnie“ namiesto „okuliare“. 

Pomocou prieskumu problematiky a brainstormingu potom študent môže priniesť úplne nový 

koncept, ktorý s tradičným chápaním okuliarov nebude mať nič spoločné. Výsledkom jeho 

práce je teda objav. Nevýhodou tejto metódy je, že si vyžaduje väčšiu samostatnosť žiakov, 

a teda ich vlastnú sebamotivácia ku práci a premýšľanie nad témou. Zvolenie tejto metódy je 

teda vhodnejšie pre aktívnejšie, kreatívnejšie a rozhľadenejšie deti, Naopak, druhá metóda, 

tzv. systematická, je charakteristická tým, že „zaručuje“ výsledok, čo je bezpochyby jej 

najväčšia výhoda. Študenti, ktorí sú málo aktívni a pomoc, navádzanie zo strany pedagóga je 

u nich samozrejmosťou, by si mohli túto metódu osvojiť a získať tým tréning, ktorí im v praxi 

pomôže analyzovať a definovať problém, týkajúci sa zadanej témy. Môžeme konštatovať, že 

táto metóda je užitočná vtedy, keď spontánny nápad neprichádza. Pre lepšiu definíciu tejto 

metódy použime Petránskeho opis Gugelotovej práce (Petránsky, 1994, s.49), ktorý jej 

postupnosť definuje v šiestich fázach. Doplňme však tieto fázy o vlastné praktické poznámky, 

ku ktorým sme dospeli na základe výučby na strednej odbornej škole. 

Fázy podľa Gugelota: 

a) informačná fáza (doplňme: získavanie čo najväčšieho počtu informácií o zadanej 

problematike s využívaním patričných zdrojov. Žiakom môžeme odporučiť, aby si tvorili 

zápisky a náčrty o čomkoľvek, čo im ku téme napadne) 

b) analytická fáza (doplňme: je nutné vysvetliť žiakom, aby mysleli na požiadavky, ktoré má 

dizajnérsky objekt naplniť, t.j. sociálne, funkčné, estetické, ergonomické atď.) 

c) návrhová fáza (doplňme: úlohou tejto fázy je priniesť čo najväčšie množstvo návrhov, 

pričom odporúčame, aby sa stanovilo konkrétne číslo, napr. 20. Jednotlivé návrhy nemusia 

byť detailne preriešené, jedná sa skôr o rýchle skice, zachytený nápad, o ktorý bude možné sa 

ďalej oprieť, a to na základe konzultácie s pedagógom) 
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d) fáza rozhodovania (doplňme: spočíva v rozhodovaní o ideálne troch najlepších návrhoch, 

na ktorých musí študent pracovať detailnejšie, domyslieť ich realizáciu a opäť vhodnosť 

použitia vzhľadom ku požiadavkám. V tejto fáze študenti začínajú tvoriť jednoduché makety, 

modely, resp. v prípade grafiky priebežné vektorové, resp. rastrové návrhy) 

e) fáza kalkulácie a prispôsobenia produktu podmienkam produkcie (doplňme: Gugelot bol 

priemyselným dizajnérom, a teda táto fáza predpokladá výsledok v podobe hmotného 

úžitkového objektu. Ak však chceme túto fázu aplikovať aj na grafický dizajn, označenie tejto 

fázy ako fázy kalkulácie nemusí byť vhodný. Túto fázu môžeme opísať ako rozmýšľanie nad 

najvhodnejším prevedením, spôsobom realizácie) 

f) stavba modelu (doplňme: týka sa opäť stavby hmotných modelov, makiet, príp. výroby 

prototypov, a teda nedá sa hovoriť o stavbe modelu v prípade grafického dizajnu. Vhodnejšie 

by bolo označiť túto fázu ako realizácia návrhu).  

 

2.2 Príklady tvorby dvoma metódami v grafickom dizajne 

 Príklady sú z výučby grafického dizajnu, v ktorom je nutné oboznámiť žiakov so 

základmi skicovania, prácou v grafických softvéroch (za najjednoduchší môžeme považovať 

Adobe Photoshop, ale aj Adobe Illustrator či InDesign) a experimentálnou tvorbou s nástrojmi 

ako sú skener, fotoaparát (analógový i digitálny) či kamera. Otázne je, na akých úlohách sa 

študent najlepšie naučí základy? Môžeme zadanie formulovať tak, aby bol výsledok 

použiteľný do žiackeho portfólia? Štandardný spôsob vysvetľovania látky v grafickom, napr. 

vektorom programe, spočíva v napodobňovaní tvorby základných objektov, ako napr. guľa 

s lesklým povrchom, kedy žiak krok po kroku sleduje to, čo robí učiteľ na premietacom 

plátne. Takýmto postupom si môže žiak osvojiť jednotlivé funkcie programu. Nevýhodou je 

však to, že z hľadiska kreatívnosti tu nie je pre jednotlivca priestor. A keďže pripúšťame, že 

dizajn je z časti aj umením, mal by byť prístup učiteľa ku tejto disciplíne podobný, ako ku 

výučbe výtvarných predmetov. V podstate môžeme skonštatovať, že ani keď sme sa učili 

maľovať temperovými farbami, nenapodobňovali sme to, čo nám ukázal vyučujúci ako 

spôsob používania tejto techniky. Tvorili sme slobodne podľa toho, ako znelo zadanie. 

Osvojenie si techniky spočíva v spôsobe pokus-omyl. Žiak musí skúšať sám, a učiteľ ho má 

usmerňovať a nie mu diktovať. Vyučovacie hodiny by mali byť zmysluplné, motivujúce 

a relevantné ku tomu, aby pomáhali žiakom zlepšovať sa v ovládaní softvéru postupne až na 

profesionálnu úroveň.    

Úlohy vhodné na výučbu predmetov Počítačová grafika či Grafický dizajn digitálnych médií: 

Téma: Divadelný plagát a pozvánka do divadla (úloha pre prvý ročník, vhodná na odskúšanie 

systematickej metódy) 

- žiak realizuje úlohu najskôr na predstavenie, ktoré si zvolí sám a neskôr na také, ktoré robí 

jeho spolusediaci 

- v rámci systematickej metódy dodržuje jednotlivé kroky, t.j. prieskum plagátov, ktoré ku 

danému predstaveniu vznikli či skicovanie nápadu na papier v niekoľkých variantoch 

- úloha je formulovaná tak, aby bola na plagáte použitá fotografia, ktorú žiak vytvorí sám, 

prípadne vytvoril už skôr 

- žiak vytvára aj plagát na predstavenie svojho spolusediaceho, aby bolo možné porovnať dva 

rôzne návrhy 

- tvorba pozvánky ku plagátu učí študentov chápať princípy kompozície (keďže je nutné dbať 

na to, aby pozvánka bola v tom istom štýle ako plagát, a teda študent usporiada tie isté prvky, 
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ale na iný formát) a zároveň si musí uvedomiť rozdiely v kritériách použitia písma a obrázku 

na plagáte, ktorý musí byť pochopiteľný z diaľky a jeho použitie má osloviť širokú verejnosť 

a pozvánky, ktorú držíme v ruke a je osobnejšia 

 

Obr.1: Divadelný plagát a pozvánka na predstavenie Labutie jazero (autor: Lívia Hláčová, 

SSOŠ Postupimská Košice) 

 Téma: Poľudštené zviera (vhodnou je heuristická metóda) 

- žiak si vytvorí kresby, a to na základe prieskumu zvierat v knihách či na internete 

- snaží sa vytvoriť obraz zvieraťa tak, aby ho postupne štylizoval, a zároveň mu pridal ľudské 

vlastnosti či vzhľad 

- úloha napomáha pochopeniu tvorby loga v praxi 

- žiak realizuje túto úlohu najskôr v kresbe, ktorá sa neskôr skenuje, upravuje, resp. 

vektorizuje a finálna verzia sa môže spracovať do podoby animácie (vytvorenej napr. v 

Adobe After Effects) 

 

3 BUDÚCNOSŤ DIZAJNÉRSKEJ PROFESIE 

 

3.1 Podstata kresby: papier alebo tablet? 

 Podstata kresebného prejavu spočíva v tom, že sa jedná o jeden „z najstarších 

výtvarných prejavov človeka“ (Bartko a kol., 2008, s.21). Kresba napomáha prenosu reality 

na papier, rovnako ako prenosu predstáv o tvaroch a funkciách. Musíme konštatovať, že 

dôležitosť kresby sa na stredných školách nezdôrazňuje. Niektoré školy dokonca nevyučujú 

kresbu vôbec, keďže to v rámci niektorých dizajnérskych odborov nie je, vzhľadom na 

osnovy, povinné. Dizajnérska profesia je však s kresbou spätá. Citujme Hložníka, ktorý patrí 

medzi najvýznamnejších slovenských výtvarníkov: „...mám veľmi rád voľné kresby. V tých 

sa každý prejaví, v nich klamať nemožno...Voľná kresba je schopná zachytiť a vyjadriť výraz 

najvnútornejších pocitov, myšlienok, predstáv autora“ (Haščák, 2002, s.5). Akýkoľvek 
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kresebný prejav, či už primitívny alebo profesionálny, je ukážkou ľudskej duše. Pre dizajnéra 

je kresba nevyhnutná. Úloha pedagóga spočíva v tom, že má túto nevyhnutnosť vysvetliť 

svojim žiakom. Citujme ďalšieho významného umelca a grafika Jozefa Haščáka (2002, s.5), 

ktorý hovorí, že ku vysvetleniu podstaty kresby mal výborných učiteľov, ktorí mysleli len na 

„kresbu vyjadrenú na papieri, filozofické a náboženské presvedčenie, ktoré v jeho 

(učiteľovom) mozgu prerástlo až ku krajnej tendencii vyjadriť sa“. V dnešnom svete 

vyspelých technológií sa objavila možnosť kresby na grafický tablet. Táto alternatíva často 

býva navonok pre žiakov príťažlivejšou, pretože spĺňa ich predstavu o aktuálnom trende 

v tejto profesii. Avšak ovládať techniku a funkcie tabletu nie je také jednoduché, pretože si 

vyžaduje takisto čas a nájdenie akéhosi zvyku, ktorý si každý žiak musí vybudovať sám. 

Množstvo funkcií, ktoré tablet má, nie je možné poňať v základnej výučbe dizajnu. Ak by 

sme tablet zaviedli ako samozrejmú pomôcku, je nutné zmeniť aj body učebných osnov. Ak 

tomu tak nie je, musí ostať tradičná kresba na papier jednou z elementárnych zložiek 

navrhovacieho procesu v školskom prostredí. Navyše, kto nemá zručnosť kresby 

„natrénovanú“ na papieri, kresba na tablete mu nepomôže. Inak povedané, tablet zvládnu iba 

tí, ktorí zvládli papier a ceruzu.    

 

Obr. 2: Koncept ležadla do autobusu na tému transport, prevedenie v kresbe (zdroj: archív 

autora, dizajn: Peter Suchanský) 

 

3.2 Remeselná dielňa a 3D tlačiareň 

 Rozsah produktového dizajnu je obrovský. Ak pripustíme, že remeslo patrí medzi 

dizajnérske činnosti, musíme sem priradiť aj opačný koniec tohto reťazca, t.j. najnovšie 

technológie, ktoré „robia“ bez zásahu ľudskej ruky, t.j. vyrábajú produkty pomocou CAD 

(Computer Aided Design) programov cez stereolitografiu, resp. 3D tlač. Z hľadiska 

atraktívnosti nemôžeme pochybovať, že väčšina uchádzačov o odbor je „lenivá“ a uznáva 

skôr ten druhý prípad produkovania objektov. Ako tvrdí Raudenský (2009, s.81), reakcia na 

túto skutočnosť môže byť v „návrate časti najmladšej generácie...ku 

tradičným...prostriedkom“. Autor článku zdôrazňuje, že digitálne výrobky neobsahujú 

charakteristický osobný rukopis. Na strane druhej, remeselná výroba v školách si vyžaduje 

zručného a schopného pedagóga, ktorý odovzdá svoje poznatky a skúsenosti ďalej. Avšak 

kameňom úrazu výučby remesla je pravdepodobne nedostatok takýchto učiteľov. Možno 
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tkvie problém aj inde, ako píše Fulková (2008, s.178), konkrétne v ženách-učiteľkách, ktoré 

sa v dôsledku genderových a stereotypných dôvodov vyhýbajú oblasti tvorby priestorového 

dizajnu. Využívanie 3D tlače môže uľahčiť vyučovací proces výroby modelu, resp. makety. 

V momentálnej fáze má však aj táto technológia svoje obmedzenia: vzhľad výtlačkov (stopa 

po tlači, nutné ručné dobrúsenie), materiál (väčšina dostupných tlačiarní používa plast), 

veľkosť (obmedzená bežne na 50 cm na výšku) a cena (tento dôvod však musíme dať na 

rovnakú váhu ako cenu za zariadenie klasických ručných dizajnérskych dielní, ktorých 

strojové vybavenie môže prekonať cenu 3D tlačiarne). V závere si dovolíme tvrdiť, že nie je 

jednoduché určiť, či je pre vzdelávanie na stredných školách vhodnejšia „tradícia“ alebo 

„inovácia“. Čas ukáže, pretože na oboch stranách sa nájdu argumenty pre a proti.  

 

ZÁVER 

 Nie je vôbec výnimkou, že sa pojem dizajn často pripisuje predmetom, ktoré majú 

nový (krásny) vzhľad. Vôbec sa pritom neberie do úvahy, že dizajn má svoje špecifiká aj v 

inovatívnosti funkčnosti (úžitkovosti) a ergonómii objektu. Podobne je na tom aj pojem 

estetika, ktorý sa takisto spája u laickej verejnosti s pojmom krása. Ako píše Bandurová 

(2012), estetické je „aktívnym prvkom“, je to prvok, ktorý „vedie človeka k odstupu, 

nadhľadu, nezištnosti“ (Bandurová, 2012). Musíme pripustiť, že problematika výučby dizajnu 

na školách je závislá od skúsenosti (Deweyho pokus/omyl?), a to pedagóga, no zároveň aj 

akejkoľvek skúsenosti študenta: učenie skrz činnosť (learning by doing), ako tvrdí Albers 

(Mojžišová, 2013, s.74). V tomto prípade môže ísť o vzájomné učenie a vzájomnú súčinnosť 

aktivít – skúseností žiaka a učiteľa. Rozdiely medzi generáciami sú tým, čo počas konzultácií 

a brainstormingov ženie diskusiu ďalej a vzťah učiteľ-študent sa stáva rovnocenným. Pedagóg 

musí zo žiaka vychovať profesionála (keďže sa jedná o strednú odbornú školu) a jeho 

simulácia praxe je nevyyhnutná. Oprime sa o Bandurovej (2012) tvrdenie o tom, že umelecké 

dielo vzniká pri prevahe estetického voči „všeobecnej ľudskej skúsenosti”. Mohli by sme 

tvrdiť, že novota dizajnu ako umeleckého diela vyplynie zo spojenia estetickej všeobecných 

skúseností oboch: učiteľa aj žiaka. Osobnosť pedagóga – umelca, ktorý si hľadá svoj vlastný 

spôsob výučby, a tým môže dať určitý charakter aj škole je známa z histórie, konkrétny 

príklad je Škola úžitkových remesiel v Bratislave. Čaro školy spočívalo vo významných 

základoch, ktoré predurčila pre ďalšie školenie dizajnérov na území SR (Mojžišová, 2013, s. 

75).  

Dizajn je súčasťou civilizácie, kultúry, prostredia. Nachádza sa všade, kam človek vkročí, od 

domácnosti, školy, práce, internetu, autobusu či architektúry. Stav, v ktorom sledujeme nárast 

záujmu o túto profesiu, je teda prirodzený. Vlastná skúsenosť z dizajnérskej praxe (a 

pedagogickej praxe v odbore dizajn) nám potvrdzuje rozmanitosť a kúzlo tohto odvetvia.  
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