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Súhrn: „Technológie a hmatové modely“ 

 

Podľa našich skúseností rôzne projekty s účasťou dotknutých osôb dokazujú, že hmatové a dotykové 

exponáty sú mimoriadne dôležité pre zrakovo postihnutých návštevníkov múzeí a galérií; často však je 

takých exponátov málo na to, aby opätovne prilákali návštevníkov, alebo sú aj prípady, keď také exponáty 

nie sú vôbec vystavené.  

Keďže v európskych kultúrnych inštitúciách je financovanie často obmedzené, musíme pochopiť koncept 

nákladovej efektívnosti a budúci potenciál technológií a najnovších digitálnych technológií v priestoroch 

galérií aj v teréne.  

Mnoho inštitúcií má dobre vypracované audio prehliadky a akcie šité na mieru skupinám ZP. Hmatové 

pomôcky sú vytvorené v podobe reprodukcií a reliéfnych alebo termoformovaných  obrazov slúžiacich ako 

doplnky k exponátom, pre akcie zapájajúce návštevníkov a pre stále zbierky.  

Inšpiráciou pre vývoj hmatových, haptických a digitálnych dotykových technológií v Manchesterskom 

múzeu vzišla z účasti na konferencii s názvom „V dotyku s umením“, ktorá sa konala v roku 2010 v Londýne 

vo Victoria and Albert Museum. Na konferencii sa riešila problematika „Rovnosti v prístupe do múzeí – 

uplatňovanie kultúrnych práv nevidiacich a zrakovo postihnutých osôb“ a postup dosiahnutia tohto cieľa 

v rámci kultúrnych organizácií. Na konferencii bolo prijaté prelomové uznesenie o „Rovnosti zrakovo 

postihnutých osôb v prístupe do múzeí“. Rovnako výskumné centrum VRVis v roku 2011 rozbehlo svoj 

výskum v oblasti sprístupňovania malieb zrakovo postihnutým osobám, kde dôvodom bol nedostatok 

digitálnych nástrojov, ktoré pomáhajú pri procese konverzie obrazu na reliéfny objekt. 

Je zrejmé, že múzeá a galérie by mali vynakladať omnoho viac úsilia vo svojej snahe zabezpečovať  prístup 

a zdroje, a všímať si inovatívne spôsoby riešenia tejto problematiky. Hoci z hľadiska ochrany diel existujú 

dobré dôvody, aby sa ľudia nedotýkali mnohých druhov artefaktov – malieb a kresieb – treba však dodať, 

že v súčasnosti digitálne technológie umožňujú vytvárať veľmi presné trojrozmerné, farebné a štrukturálne 

dátové súbory bez rizika poškodenia originálu diela akejkoľvek veľkosti, alebo dokonca umožňujú 

z výtvarných diel vytvárať reliéfne obrazy, ktoré sa môžu následne reprodukovať a spoločne využívať. 

Digitálne technológie predstavujú posun v spôsobe akým sa zapájame do hmotnej kultúry v galériách, 

mimo galérií a online. Múzeá a galérie majú univerzálny dôvod na digitalizovanie zbierok, a preto je 

dôležité, aby ľudia s rôznymi druhmi postihnutia mali prístup k týmto zdrojom a vedeli ich primeraným 

spôsobom využívať. 
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Cieľom projektu AMBAVIs bolo nájsť spôsob, ako vytvoriť hmotné výstupy prostredníctvom novej 3D 

digitálnej technológie, ktorá by bola prínosná pre ZP návštevníkov v súčasnosti aj v budúcnosti.  

Počas projektu sme si vymieňali nápady, využívali existujúce prototypy a vypracovali sme nové spôsoby 

prezentácie objektov vo fyzickej aj virtuálnej podobe. Na tento účel boli vytvorené štyri rôzne digitálne 

hmatové nástroje. Dva z nich súvisia s prezentáciou viacerých predmetov v rovnakom zariadení, pričom 

jeden z nich využíva technológiu dotykovej 3D obrazovky virtuálnej reality schopnej zobrazovať viaceré 

predmety a zbierky, a druhý z nich predstavuje nástroj na vytváranie mechanického fyzického reliéfu, ktorý 

by sa mohol vyrobiť s cieľom vytvárať dočasné modely na požiadanie.  

Ďalšie dve technológie skúmajú metódy digitálnej interakcie priamo na fyzických reprodukciách, pričom 

jedna z nich využíva technológiu sledovania prstov a druhá používa senzory zabudované v 3D reprodukcii 

s cieľom obohatiť hmatový a dotykový zážitok. 

Tieto štyri  rôzne technológie boli hodnotené skupinovými diskusiami ZP na dvoch rôznych hodnotiacich 

workshopoch, ktoré sa konali v Manchestri a vo Viedni. Cieľom hodnotenia bolo posúdiť súčasný prínos 

týchto technológií pre cieľovú skupinu, ďalej posúdiť priestor pre ich vylepšenie a ich budúci potenciál. 

Na účely posúdenia nápadov a výsledkov sa konzorcium projektu dohodlo na dvoch artefaktoch, ktoré boli 

premenené a rozmnožené štyrmi rôznymi technológiami. Bol vybraný jeden dvojrozmerný a jeden 

trojrozmerný objekt, keďže sú vnímané pomerne odlišne, čo vyplýva aj z procesu ich premeny, a zároveň 

sa líšia aj od zdrojového predmetu. 

Ako trojrozmerný objekt pracovná skupina vybrala 2500-ročný sarkofág Egyptskej mačky v Manchestri, 

keďže ide o veľmi krehký a dôležitý objekt v rámci veľkej výstavy egyptských zvieracích múmií putujúcej po 

Veľkej Británii. Výstava z Múzea v Manchestri poputuje do Glasgowa a Liverpoolu. Sarkofág je zaujímavý 

predovšetkým z dôvodu, že má dobrý historický pôvod, bol predmetom vedeckého výskumu na univerzite 

v Manchestri a nesie v sebe mačaciu múmiu, ktorá nikdy nebude odstránená z dreveného puzdra. 

Skupinová diskusia v Belvederi vybrala obraz Gustava Klimta „Der Kuss“ (Bozk) z rokov 1907–1908. Skupina 

zvolila tento obraz, pretože je to jedno z najznámejších rakúskych výtvarných diel, ktoré vyvolalo vlnu 

záujmu v skupinovej diskusii, pričom jediným zdrojom poznatkov pre zrakovo postihnutého návštevníka 

v tom čase boli popisy a jednoduchý reliéfny obraz. Obraz je veľmi náročnou výzvou, pretože spája v sebe 

zmes obrazových prvkov, abstraktných vzorov a reliéfnych geometrických tvarov.  
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Štyri technológie: 

Prvé dva nástroje súvisia s hmatovou/dotykovou interakciou bez potreby skutočného vytvorenia 

permanentného, fyzického modelu. 

 Probos umožňuje používateľovi virtuálne sa dotýkať veľmi presne naskenovaných múzejných a 

galerijných objektov a preskúmať ich vo virtuálnom 3D priestore pomocou digitálneho pera so 

silnou spätnou väzbou. Zariadenie dokáže zobrazovať mnoho objektov. 

 Reliéfna tlačiareň je koncept pre dočasné reliéfne 3D tlače, pričom vyžaduje omnoho menej času 

na prípravu, nespotrebúva materiál ani nevytvára odpad. Tento nový koncept je inšpirovaný 

reliéfnymi hračkami vytvorenými zo špendlíkov a skladá sa z desiatok tisíc pohyblivých špendlíkov, 

ktorými sa môže upravovať akýkoľvek reliéfny povrch. 

Ďalšie dve zariadenia skúmajú spôsoby digitálnej interakcie s cieľom obohatiť hmatový/dotykový zážitok. 

Obe zariadenia poskytujú zvukovú spätnú väzbu podľa toho, kde sa osoba dotýka predmetu.  

 Digitálne dotykové reprodukcie využívajú hmatové senzory, ktoré sú neviditeľne zabudované po 

celom povrchu veľmi presných fyzických reprodukcií artefaktov; senzory pri dotyku reprodukujú 

zvukové, textové, obrazové a video súbory. Informácie alebo dáta v týchto senzoroch sa môžu 

meniť a aktualizovať. 

 Interaktívny pohybový audiosprievodca využíva hĺbkovú kameru nad objektom sledujúcu prsty 

používateľa, pričom presne prehráva zvukové súbory podľa pohybu nad hmatovým reliéfom. 

Okrem dotykov dokáže rozpoznať ďalšie pohyby na účely ľubovoľného preprogramovania, 

čím umožňuje voľne meniť a aktualizovať nielen obsah ale aj miesta interakcie.  

Z hodnotenia jasne vyplynulo, že každý používateľ má mierne odlišné potreby a očakávania, pričom všetky 

štyri technológie boli dobre prijaté.  

Digitálna dotyková reprodukcia a interaktívny pohybový audiosprievodca boli najľahšie na pochopenie, 

keďže vyžadovali iba krátke predstavenie a spoliehali sa na to, že používateľ sám preskúma fyzickú 

reprodukciu.  

Pri digitálnej dotykovej replike sarkofágu Egyptskej mačky používateľ počúval informácie reprodukované 

cez slúchadlá pri fyzickom skúmaní objektu  a dotýkaní sa konkrétnych oblastí, ktoré spúšťali vysielanie 

informácií. Účastníkom sa páčilo, že materiál a veľkosť starovekého mačacieho sarkofágu veľmi dobre 
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napodobovali pôvodný artefakt, objekt poskytoval veľa informácií počas jeho skúmania a ľahko sa s ním 

manipulovalo. Výsledkom workshopov bolo zistenie, že niektorí používatelia zaznamenali problém 

s načasovaním a poskytovaním informácií; tento problém bude riešený úpravou softvéru. 

Interaktívny pohybový audiosprievodca bol trochu zložitejší a spôsobil malé problémy na prvom 

hodnotiacom sedení. Po úprave používateľského rozhrania a po vypočutí zmenených pokynov 

používateľmi interakcia fungovala dobre a poskytla bohaté informácie o predmete z presne vymedzených 

častí obrazu. Vytvorený hmatový reliéf bol dobre prijatý, pričom poskytoval dobrý súhrn aj podrobnosti. 

Bolo predložených niekoľko návrhov na zlepšenie, ktoré budú vyriešené v nadväzujúcom projekte. Po ich 

vyriešení a po pridaní správneho obalu táto technológia predstavuje prísľub finančne nenáročného, 

flexibilného a intuitívneho riešenia pre reprodukovanie objektu bez fyzického zásahu. 

Koncept reliéfnej tlačiarne bol vyhodnotený vo forme troch prototypov média, ktoré sa skladalo s 31500 

pohyblivých špendlíkov a ktoré sa dalo vytlačiť s cieľom zistiť ich hmatové kvality, určiť požiadavky na 

veľkosť a rozlíšenie, a posúdiť hodnotu pre našu cieľovú skupinu ZP. Skutočne, väčšina účastníkov testu 

vyhodnotila kvalitu ako už akceptovateľnú, a predovšetkým sa im páčila myšlienka vytvárania tlačí plne 

hmatových reliéfov digitálnych modelov v pomerne krátkej dobe a to pomocou média, ktoré sa môže 

opätovne použiť bez ďalšej spotreby materiálu alebo bez vytvárania odpadu na rozdiel od súčasných 

technológií. Pozitívna spätná väzba spustí nadväzujúci projekt. Keďže väčšine účastníkov sa nepáčil drsný 

povrch, budú vytvorené aktualizované verzie s mäkším povrchom, a vypracuje sa aj samotná mechanika 

tlačiarne.  

Hmatové rozhranie Probos bol ľahšie pochopené v Manchestri, kde veľa členov skupiny už predtým 

používalo toto počítačové rozhranie a odporúčalo zmeny, pričom videli, že práca na tomto projekte sa od 

svojich začiatkov za posledné dva roky zlepšila; keďže účastníci vo Viedni pracovali s rozhraním bez 

predchádzajúcich znalostí, a po používaní ďalších jednoduchších viacerých fyzických reprodukcií boli 

sklamaní zložitosťou rozhrania; ďalej z týchto dvoch sedení  jasne vyplynulo, že  školenie a podpora sú 

potrebné na pohodlné používanie rozhrania. Dvom účastníkom vo Viedni, ktorý mali zostatkový zrak, sa 

rozhranie páčilo; jeden z týchto pánov pravidelne používal počítače a chápal budúci potenciál systému 

Probos za predpokladu jeho ďalšieho vývoja. Rozhranie si vyžaduje ďalšie úpravy, ako napr. magnetický 

ťah smerom k objektom a pod., čo nespadá do rozsahu tohto projektu, ktorý by vo veľkej miere zlepšil 

zážitok používateľov, ato najmä nevidiacich používateľov. Mnohí z účastníkov videli potenciál tejto 
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technológie za predpokladu jej ďalších úprav, predovšetkým by mohla slúžiť ako úložisko veľkej zbierky 

objektov, pričom ZP návštevníci by mali k dispozícii omnoho väčší výber, čím by sa viac vyrovnali 

používateľom s nepostihnutým zrakom, ktorí tiež budú využívať toto riešenie a prispievať k jeho rozvoju. 

Hodnotiace sedenia ZP v Manchestri a Viedni boli dôležité pre pochopenie a vnímanie toho, ako sa dajú 

technológie fyzicky využívať, pričom z nich jasne vyplynulo, ako by sa ešte dali všetky technológie zmeniť 

a zlepšiť.  

Digitálne dotykové reprodukcie a interaktívny pohybový audiosprievodca sa môžu rozmiestniť v galérii 

v ich súčasnej podobe a tak okamžite ZP návštevníkom zdokonaliť zážitok z artefaktov v galériách. 

Tlačiareň reliéfneho média má potenciál, aby sa po ďalšom jej vývoji stala užitočným nástrojom pre galérie 

a podobné inštitúcie, keďže sa dá preprogramovať na zobrazovanie rôznych obrazov, pričom dáva ZP 

používateľom na výber, čo v súčasnosti nie je možné, keďže zdroje sú zvyčajne pevne uchytené v priestore 

galérie. Predovšetkým v spojení s pohybovým audiosprievodcom a vo forme interaktívneho kiosku, dokáže 

ZP používateľom zabezpečiť prístup k širokej palete objektov bez potreby fyzických reliéfov alebo 

reprodukcií, čim sa znížia výrobné náklady, nároky na skladovacie a výstavné priestory. 

V súčasnosti Probos predstavuje prospešný zážitok pre ZP návštevníkov múzeí a galérií, ktorý majú ešte 

zostatkový zrak a nemali dostatok času na oboznámenie sa s počítačovým rozhraním, ktoré máme v galérii 

v Manchestri; avšak za predpokladu ďalších investícií a ďalšieho vývoja, vrátane zdokonalenia softvéru, má 

skutočný potenciál priniesť revolúciu v prístupe k zbierkam pre ZP návštevníkov. Revolúcia v prístupe 

k dielam by sa mohla udiať aj spájaním rôznych zbierok predmetov a obrazov, ktoré môžu byť 

digitalizované, pripravené a sprístupnené obecenstvu bez zrakového postihnutia rovnako ako lepšie 

prístupné zrakovo postihnutým osobám; toto sa musí stať jedným z hlavných cieľov uznesenia z roku 2010. 

Keďže ide o novú digitalizovanú 3D platformu s interakciou vo virtuálnej realite, môžeme tento systém 

vnímať aj ako nákladovo efektívny spôsob digitalizácie zbierok múzeí a galérií, čím budú viac zahrnuté do 

výstav a viac prístupné na medzinárodnej úrovni. 
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