Herman Miller Living Oﬀice
Uspořádání kancelářského prostoru
Koncept Living Oﬀice přináší škálu prostor optimalizovaných tak,
aby podporovaly práci a vzájemnou interakci. Nazýváme je Settings
– uspořádání. Každé z deseti následujících typů uspořádání má svůj
specifický účel, rozsah a stupeň podpory interakce. Každé lze uzpůsobit
tak, aby odpovídalo účelu, bylo osobité a podporovalo pracovní úkony.

Haven
Útočiště představuje malé útočiště pro soustředěnou cílenou práci
bez rušivých elementů – nebo případně pro odpočinek. Může ho
tvořit samostatná místnost, jako například oddělená kancelář, nebo
částečně kryté a chráněné místo v otevřeném prostoru. V závislosti
na plánovaném využití může toto uspořádání nabízet pracovní plochy a ergonomické sezení, nebo mít naopak odpočinkovější nádech.
Mělo by rovněž vhodně sloužit pro využívání osobního technického
vybavení a jiných pomůcek. V případě, že je určeno více lidem, musí
být na daném pracovišti snadno přístupné a rozpoznatelné.
Módy práce:
• Kreativní
• Odpočinkový - kontemplace
• Konverzační
Charakteristika
• Haven je optimalizovaný pro jednu osobu, ale v některých
případech může sloužit až třem lidem
• Odpovídající průhled nebo výhled podporuje přemýšlení a inspiraci
• Oddělení od ostatních prostor umožňuje soustředění
• Je vhodný pro pohodlnou práci s pomůckami a technologiemi
• Haven je v daném prostředí snadno rozpoznatelný

Hive
Úl představuje seskupení jednotlivých pracovních míst vybavených
ergonomickým sezením. Právě vzájemná blízkost jednotlivých míst
pomáhá posouvat daný úkol kupředu. Variabilita prostorového
uspořádání, počet úložných prostor a oddělení přepážkou určují
charakter tohoto prostoru a umožňují věnovat se specifickým činnostem, pro které je určeno. S ohledem na ergonomii může zahrnovat i optimálně rozmístěné prvky pevného nebo mobilního technického vybavení.
Módy práce
• Proces a reakce na ostatní
• Kreativní
• Chat
Charakteristika
• Poskytuje adekvátní pracovní prostor pro 8 až 24 osob
• Rozčlenění prostoru se může lišit s ohledem na jeho typ a účel
• Pohodlné ergonomické sezení umožňuje lidem pracovat
a soustředit se po delší dobu
• S ohledem na počet lidí může obsahovat potřebné množství prvků
určených pro ukládání a archivaci

Jump Space
Jump Space sestává ze snadno přístupných pracovních míst, která umožňují vykonat určitou práci v čase vymezeném mezi jinými
činnostmi. Z toho důvodu jsou tato místa umístěna často podél
průchozích spojnic nebo přiléhají rušným styčným bodům v daném
prostoru. Jump Space pomáhá propojovat zaměstnance z různých
míst nebo týmů, kteří by se jinak nepotkali. Může být navržen
s pohodlným sezením a pracovními plochami v klasické nebo barové výšce.
Módy práce
• Proces a reakce na ostatní
• Chat
Charakteristika
• Pracovní místa jsou uzpůsobena pro krátkodobý pobyt dvou až osmi osob
• Jump Space je umístěn poblíž nerušnějších částí pracovního prostoru
• Umožňuje snadnou instalaci pomůcek a technologií
• Lze jej do jisté míry oddělit od ostatních prostor

Clubhouse
Clubhouse představuje seskupení pracovních míst patřících jednomu týmu, který se věnuje určitému dlouhodobému projektu. Široká
škála míst pro individuální a týmovou práci vybavených ergonomickým sezením umožňuje zaměstnancům snadno a intuitivně se
pohybovat mezi jednotlivými pracovními úkoly a činnostmi, zatímco využívají různé technické vybavení - pevné, mobilní, osobní nebo
pro vzdálenou komunikaci. Zachování blízkosti a svébytnosti
v rámci tohoto uspořádání podporuje práci, kterou zde lidé vykonávají. Clubhouse nabízí rozmatiné pracovní plochy pro sdílení
a prezentaci průběžně vykonaných úkolů. Toto uspořádání má jasné
ohraničení s průhledy pro vzájemný vizuální kontakt.
Módy práce
• Společná kreativní práce
• Divide &Conquer, Huddle
Charakteristika
• Pracovní místa, nepřidělená konkrétním zaměstnancům, jsou k dispozici
pro 10 až 15 osob z jednoho týmu nebo pracujících na jednom projektu
• Místa vhodná pro rozmanité typy a způsoby práce jsou umístěna souběžně
a blízko sebe
• Obsah dané práce a její souvislosti je možné společně sdílet
a rozvíjet další myšlenky
• Oddělení od ostatního prostoru závisí na charakteru a účelu daného týmu
nebo vykonávané práce

Cove
Zátoka představuje kompaktní prostor umístěný poblíž osobních
pracovních míst nebo společných zón, který lidem umožňuje setkávat se a strávit společně chvíli času. Cove je vhodný také pro
situace, kdy se do práce vzdáleně zapojují další účastníci prostřednictvím pevného nebo osobního technického vybavení. Dostatečné
oddělení od okolního prostoru zajišťující nerušenou práci dalších
zaměstnanců je klíčové – zejména při zmíněném využívání techniky.
Díky svému umístění tento prostor přirozeně a dle potřeby využívají
zejména zaměstnanci pracující v jeho blízkosti.
Módy práce
• Huddle
• Converse
• Co-create
Charakteristika
• K dispozici je prostor pro setkání dvou až čtyř osob
• Obrazovky umožňují vzdálenou komunikaci a sdílení informací
• Oddělení od ostatního prostoru lze přizpůsobit úrovni hluku a hovoru
při vzdálené komunikaci
• Cove může být umístěn poblíž uspořádání typu Hive nebo Plaza

Meeting Space
Účelem Meeting Space je podporovat sdílení informací – ať už
hovoří jeden člověk v čele místnosti nebo spolu kolegové komunikují skupinově. Z toho důvodu je třeba, aby měli všichni účastníci,
včetně těch připojených na dálku, dobrý výhled. Vertikálně umístěné obrazovky pomáhají rozvíjet představivost a podporují interakci.
Dostatek prostoru po obvodu umožňuje volný průchod kolem dokola i jakýkoli pohyb v rámci tohoto prostředí. Meeting Space bývá
stavebně oddělený.
Módy práce
• Show & Tell
Charakteristika
• K dispozici jsou místa pro 4 až 12 osob
• Jasné ohraničení dodává potřebné soukromí
• Informace musejí být přístupné a dobře viditelné nejen pro všechny
přítomné účastníky, ale i ty vzdáleně připojené
• Adekvátní průchozí prostor po obvodu umožňuje volný pohyb

Landing
Landing je otevřené sezení přilehlé k prvkům typu Meeting Space nebo Forum. Před jednáním se zde lidé mohou sejít a po jeho
skončení pak využít vizuální propojení mezi ním a přilehlým Meeting
Space. Je pomůckou pro kontextuální pamět a rozvíjí práci, která
se v něm odehrává. Jeho hlavním přínosem je podpora krátkých
setkání.
Módy práce
• Warm Up, Cool Down
Charakteristika
• Landing slouží pro setkání dvou až čtyř osob
• Nachází se vně uspořádání typu Meeting Space nebo Forum
• Jeho ústředním bodem je vysoký stolek umožňující krátkodobá setkání
• Není oddělený od ostatních prostor , ale jasně ohraničený tak,
aby se zamezilo vyrušování ostatních
• Je navržen jako pokračování přilehlého Meeting Space
a podporuje kontextuální paměť

Workshop
Workshop je ideálním prostředím pro skupinovou práci, kreativní
přemýšlení a společné směřování ke splnění úkolu. Nabízí snadný
přístup k analogovým a digitálním nástrojům a plochám vhodným
pro prezentaci již odvedené práce nebo její snazší vykonávání. Lidé
by se zde měli navzájem dobře vidět a slyšet – a to i v případě, že
nejsou fyzicky přítomni. Škála možných pozic a různých seskupení
mobilního nábytku umožňuje lidem vybrat si nebo uspořádat prostor tak, aby co nejlépe vyhovoval jejich práci v danou chvíli. Patřičně velký prostor pro volný průchod podporuje volný pohyb.
Módy práce
• Co-create
• Divide & Conquer
Charakteristika
• Poskytuje dostatek prostoru pro skupiny čtyř až šestnácti osob
• Průchozí prostor podporuje volný pohyb i variabilní rozmístění nábytku
• Sdílené svislé plochy umožňují zobrazovat informace a rozvíjet myšlenky
• Rozmanité rozmístění a typy nábytku umožňují různé způsoby práce

Forum
Forum je uzpůsobeno pro prezentace. Obsahuje jasně definované
centrum, které bývá stavebně vyčleněno. Jeho nejdůležitějšími rysy
jsou jasný přehled pro všechny přítomné, perfektní zvuk a osvětlení
a rovněž možnost účasti i pro vzdálené pracovníky. Může zahrnovat
různé typy nábytkových prvků a je nezbytné, aby jej bylo možné
uzpůsobit tak, aby co nejlépe vyhovoval jakékoli prezentaci a jejímu
publiku.
Módy práce
• Show & Tell
Charakteristika
• Publikum může čítat 12 až 100 osob
• Nábytkové prvky jsou vysoce variabilní
• Prezentátor a prezentace jsou v centur pozornosti
• A/V funkce podporují aktivní zapojení přítomného publika i vzdálených účastníků

Plaza
Plaza funguje jako pulzující a dynamické srdce pracoviště. Je to
místo, kde se mohou zaměstnanci přirozeně vcítit do chodu dané
společnosti. Představuje otevřený a přívětivý společenský prostor
situovaný na hlavních průsečících částí se silným provozem. Podporuje různé typy osazenstva a možných vjemů. Plaza vyzývá ke
vzájemnému kontaktu, umožňuje souběh rozmanitých pracovních
činností, pomáhá šířit informace a je přitažlivé díky prvkům zpříjemňujícím pobyt v něm.
Módy práce
• Co-create
• Divide & Conquer
Charakteristika
• Plaza je uzpůsobena až pro 100 lidí
• Rozvržení prostoru je vhodné pro různé, paralelně probíhající módy práce
• Výhled z jedné jeho části do druhé podporuje interakci a pomáhá lidem
se aktivně zapojit
• Digitální obrazovky šíří informace nebo slouží k výkonu dané práce
• Výrazné nebo přitažlivé prvky – např. jídlo a pití – lákají a zvou k tomu,
aby se zde lidé zdržovali

www.cre8.cz
www.livingoﬀice.cz

