
Zvýšenie produktivity a podpora pohody v kancelárii – rastliny zvyšujúce 

produktivitu práce 

10 ročná štúdia tímu Dr. Chrisa Knighta  a psychológov z Exeterskej univerzity odhalila prínos 

izbových rastlín na zdravie zamestnancov a ich produktivitu práce (zamestnanci sú o 15% 

viac produktívnejší, keď sú kancelárii izbové rastliny). Zamestnanci, ktorí sa aktívne angažujú 

v ich okolí, sa považujú za lepších pracovníkov. Výskum porovnával kancelárie vyplnené 

zeleňou a kancelárie bez zelene a rôznych doplnkov. Psychológovia došli k záveru, že 

kancelárie bez akéhokoľvek rozptýlenia sú chladným a necitlivým priestorom. 

 

 



 Keď boli do takýchto priestorov prinesené rastliny (jedna rastlina na meter štvorcový), výkon 

zamestnancov sa pri testov pamäte a ďalších základných ukazovateľov podstatne zlepšil. 

"Dôležité je, aby každý mohol vidieť rastlinu zo svojho stola. Ak pracujete v prostredí, kde je 

niečo, čo vás poteší, ste šťastnejší a pracujete lepšie, "povedal Knight."Zistenia naznačujú, že 

investície do rastlín v kancelárii sa vrátia zvýšením kvality života a produktivity kancelárskych 

pracovníkov." Štúdia zistila, že rastliny v kancelárii výrazne zvýšili kvalitu ovzdušia, 

spokojnosť na pracovisku a úroveň koncentrácie. 

 

 

Zdroj: https://www.getassist.com/the-best-plants-to-increase-productivity-and-promote-well-being-

in-the-office/ 
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Rastliny odstraňujúce toxíny z ovzdušia 

Podľa NASA "rastliny vo vnútorných priestoroch môžu poskytnúť cenný nástroj v boji proti stúpajúcej 

úrovni znečistenia vzduchu v interiéroch." Vedci NASA zistili, že rastliny sú účinné pri pohlcovaní 

potenciálne škodlivých plynov a čistení vzduchu v domácnostiach, vo vnútorných verejných 

priestoroch a v kancelárskych budovách. Znečisťujúce látky, ktoré ovplyvňujú zdravie, sú: 

• formaldehyd 

•  prchavé organické zlúčeniny (benzén a trichlóretylén alebo TCE)  

• biologické znečisťujúce látky vo vzduchu  

• oxid uhoľnatý a oxidy dusíka  

• pesticídy a dezinfekčné prostriedky (fenoly) a radón.  

NASA uvádza, že tieto znečisťujúce látky prispievajú k "syndrómu chorých budov", čo spôsobuje 

nespočetné množstvo príznakov vrátane alergií, bolesti hlavy, únavy, porúch nervového systému, 

rakoviny a smrti. Vedci NASA identifikovali 50 izbových rastlín, ktoré odstraňujú mnohé z vyššie 

uvedených znečisťujúcich látok a plynov. Dr. Wolverton testoval tieto rastliny na odstránenie 

chemických výparov, rast, odolnosť proti hmyzu a transpiráciu (množstvo vody, ktoré dodali do 

vzduchu). 

Top 10 rastlín na odstraňovanie formaldehydu, benzénu a oxidu uhoľnatého zo vzduchu: 

• (Chrysalidocarpus lutecens) 

• (Hedera helix)- v našej ponuke 

• (Rhapis excelsa) 

• (Chamaedorea seifrizii) 

• (Ficus robusta) 

• Dracaena "Janet Craig" (Dracaena deremensis) 

• Philodendron (Philodendron sp.) 

• Trpaslík dlhý (Phoenix roebelenii) 

• Ficus Alii (Ficus macleilandii) 

• (Nephrolepis exaltata)- v našej ponuke 

•  (Spathiphyllum "Mauna Loa") 

Zdroj: https://www.morizon.pl/blog/rosliny-oczyszczajace-powietrze/ 


