Ing. arch. Šárka Daňková
AUTOR ARCHITEKTONICKÝCH ŘEŠENÍ ZDRAVÉHO PRACOVNÍHO
PROSTORU, KOUČ ŽIVOTNÍHO STYLU
Byla jsem dítě, co si stále něco kreslilo. Umělecká škola byla proto pro
mě přirozené prostředí. Užívala jsem si tvůrčí svobodu, možnost
kreativně se vyjadřovat kresbou i prostřednictvím prostorových objektů.
Rozhodnutí studovat architekturu nebylo překvapující, zvlášť za podpory
mého kamaráda sochaře. Kombinace výtvarných a technických aspektů
mě nadchla.
V praxi mě pak naivní představa volného kreativního architekta pozvolna opouštěla a
já jsem dnes za toto postupné „obrušování přírodního krystalu“ vděčná. Moje idea
architekta tvořícího umění se posunula k hlubokému zájmu o lidi, moje klienty. A to
bylo úplně to ZÁSADNÍ, co jsem se naučila. Přemýšlet o tom, pro koho řešení
navrhuji.
K zaměření na ergonomické pracoviště podporující možnost zdravě pracovat mě
přivedly moje vlastní zdravotní problémy. Změnila jsem díky tomu pohled na veřejný i
pracovní prostor a více jsem o něm přemýšlela z pohledu zachování zdraví. Z toho
vycházely moje návrhy vybavení komerčních interiérů už v době, kdy ergonomie
nebyla ještě známým pojmem.
Přesvědčovala jsem investory, abychom společně vytvořili pro zaměstnance
prostředí, které odstraní vliv nevhodného vybavení na produktivitu práce, vznikající
nemoci a nemocenskou. Bylo příjemné potkat takto uvažující osobnosti a
spolupracovat s nimi. V mých realizacích bylo hledisko ergonomie vždy obsaženo, a
to mi pomáhalo získávat další osvícené klienty.
Ve svém životě propaguji myšlenku, že nic se neděje náhodně. Jednoho dne jsem se
potkala se Monikou, která stejný záměr uplatňuje z pohledu profesionálního
fyzioterapeuta. Rozhodly jsme se vzájemně propojit své zkušenosti a založit náš
servis, jednak pro vytváření nových pracovních prostředí a jednak i auditovat
stávající a zpracovávat doporučení, jaké změny realizovat pro jejich ozdravění.
V dnešní době orientované na konstantní výkon je takové prostředí potřebným
základem.
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