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Research current and future requirements for private dwelling space properties

Abstrakt:
V České Republice neexistuje výzkum názorů a potřeb budoucích uţivatelů obytného
prostoru z hlediska jimi preferovaného charakteru budoucí výstavby a potřeb jeho interiéru
a zařizovacích prvků. Znalost trendů na základě výzkumu potřeb je přitom obecně
nezbytným podkladem pro plánování směru a parametrů budoucího vývoje. Tato práce se
zabývá výzkumem názorů mladé generace na dané téma. Výsledky jsou zpracovány do
formy písemné analýzy a grafického vyjádření odpovědí. Z jejich vyhodnocení a
interpretace jsou odvozeny základní trendy a poţadavky na budoucí charakter obytného
prostoru, jeho lokalizaci v urbanistickém a architektonickém prostoru, a preferované
parametry interiérového vybavení.
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Abstract:
In the Czech Republic there is no research on the views and needs of future users of the living
space in terms of their preferred future character of residential development and its needs of
interior furnishing elements. The knowledge of trends, on the basis of research of the needs, is
however a general rule, a necessary basis for planning the direction and parameters for the
future development. This paper deals with the research of the young generation‘s ideas on this
specific subject. The results are summarized in the form of a written analysis and graphic
presentation of answers. In their evaluation and interpretation are based underlying trends and
requirements for the future residential space characteristics, its placement in urban and
architectural space, and the preferred parameters of interior furnishings.
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1. Úvod
Obytný prostor člověka se vyvíjí po celou dobu existence lidstva. V souladu s vývojem
společnosti se vyvíjí i poţadavky na jeho vlastnosti. Výrazný posun v poţadavcích nastal
zejména ve dvacátém století a tento posun výrazně pokračuje i v současné době. Literatura
věnovaná tomuto tématu sice mapuje historický vývoj, případně současný stav, ale
nezabývá se předpoklady budoucího vývoje.
Neexistuje výzkum názorů mladé generace, budoucích uţivatelů obytného prostoru a
tím pádem ani relevantní, vědecky podloţený podklad pro plánování nejen charakteru
budoucí výstavby objektů pro bydlení, ale zejména potřeb interiéru a jeho prvků z hlediska
budoucího uţivatele.
Znalost trendů na základě výzkumu potřeb budoucích uţivatelů je přitom obecně
nezbytným podkladem pro plánování směru vývoje, v našem případě zejména pro
nábytkářský průmysl.
To jsou důvody, pro které jsem se rozhodl vyuţít prostředí University a jeho moţností
k zpracování disertační práce na téma „Výzkum současných a budoucích poţadavků na
vlastnosti privátního obytného prostoru“.

2. Cíl práce
Cílem této disertační práce je zvolit metodu průzkumu, vytvořit dotazníkovou část,
provést vlastní průzkum, vyhodnotit a zpracovat obecné závěry z průzkumu potřeb a
budoucích poţadavků na obytný prostor a jeho vnitřní řešení u generace mladých lidí ve
věku od 18 do 25 let.
Tento průzkum je proveden na vzorku 76 osob v daném věkovém rozpětí. Osoby byly
osloveny pomocí strukturovaného dotazníku s přesně specifikovanými a odborně
zpracovanými dotazy.
Analýza získaných dat je provedena ve třech úrovních, kde v první úrovni (část práce
označená 5e) je provedena analýza a vyhodnocení dat v rozsahu jednotlivých otázek,
v druhé úrovni jsou analyzovány, vyhodnoceny a vyloţeny data souhrnně v rámci
tematických částí označených O – I (část práce označená 5f) a třetí úroveň (označená jako
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část 5g) je souhrnnou analýzou a interpretací dat, ze souboru všech otázek a odpovědí a z
nich plynoucích obecných závěrů.
Výsledky jsou zpracovány do formy písemného rozboru a grafického vyjádření
zjištěných dat.
Z výsledků jsou odvozeny základní trendy a poţadavky na budoucí charakter obytného
prostoru, jeho lokalizaci v urbanistickém a architektonickém prostoru, a preferované
parametry interiérového vybavení.
Práce bude publikována vhodnou formou, která umoţní její vyuţití pro potřeby
výhledových a plánovacích procesů v oblasti osídlení krajiny, architektury obytného
prostředí, řešení dispozic, velikostních parametrů a interiérů bytových staveb, zadání vývoje
a řešení nových zařizovacích a nábytkových předmětů. Dohodnutá je publikace v časopise
Acta universitatis. V jednání je vydání ve formě odborné publikace v nakladatelství Grada
Publishing a.s. v Praze a zveřejnění vybraných částí v elektronické formě na
www.interior.com.

3. Současný stav řešené problematiky
V České Republice, která je z hlediska cíle této práce zásadní, se mapováním
současného stavu v oblasti bydlení zabývají tyto instituce:
Ústav územního rozvoje v Brně – zejména z hlediska urbanistických parametrů
současné výstavby pro potřeby územního plánování.
Sociologický ústav AV ČR v Praze – zejména z hlediska sociálních a sociologických
parametrů výstavby, finanční dostupnosti různých forem bydlení, mobility obyvatelstva
související s bydlením a přípravy koncepčních opatření vlády k výstavbě a koncepcí
politiky státu v oblasti bydlení.
Český statistický úřad – zejména z hlediska relevantních statistických dat o vývoji
bytové výstavby, analýzy dostupných dat a případových studií.
Ani jedna z těchto institucí se nezabývá parametry dispozičních řešení obytného
prostoru, potřebami jeho interiérového vybavení, ani odhadem, nebo analýzou na jejímţ
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základě by bylo moţno zpracovat předpokládané poţadované a ţádoucí parametry
budoucího vývoje v této oblasti.
Pro potřeby této práce je nicméně moţné některé výsledky činnosti výše uvedených
institucí převzít, jako základní znalostní databázi ozřejmující současný stav a také jako
východisko pro zpracování obsahu a témat otázek vlastní dotazníkové části této práce.
Následující řádky jsou převzaty ve zkrácené a upravené formě z publikace UUR –
Principy a pravidla územního plánování, kapitola C.3 – Bydlení ,autoři Ing. arch. Stehlík,
aktualizace Ing. arch. Miriam Blaţková:
V devadesátých letech minulého století došlo k výraznému poklesu bytové výstavby až na
jednu z nejnižších hodnot ve statisticky evidované historii. V roce 1995 bylo dokončeno
12 998 bytů, což představovalo 1,26 bytů na 1 000 obyvatel. V dalších letech docházelo
k postupnému zvyšování počtu dokončených bytů.
Nově dokončované byty
Struktura nově dokončovaných bytů podle investičních forem se od roku 1997 dosti změnila.
Nejvýznamnější tendencí je snižování podílu státní (komunální) bytové výstavby od roku 1997
až do roku 2001. V roce 2004 bylo podle investičních forem dokončeno 7 142 komunálních
bytů, 1 515 družstevních bytů, 15 755 bylo postaveno v rodinných domech a 7 856 bytů
spadalo pod označení ostatní bytová výstavba.
Modernizované byty
Počet modernizovaných bytů od roku 1997 až do roku 2001 velmi rychle rostl. Po mírné
stagnaci byl v roce 2004 zaznamenán opět zvýšený zájem o modernizaci starších bytů, bylo
modernizováno 15 469 bytů, což je o 2 708 bytů více než v předchozím roce.
I přes tento v posledních třech letech pozitivní vývoj Česká republika stále zaostává, stejně
jako v případě dokončované bytové výstavby jak za vyspělými evropskými zeměmi, tak za
potřebou bytů vyvolanou nárůstem počtu domácností.
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2 BYTY DOKONČENÉ V LETECH 1997-2004 PODLE DRUHU OBJEKTŮ
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Graf 1: Byty dokončené v letech 19972004 podle druhu objektu
Plochy bytů
U bytových domů je podíl čtyř a vícepokojových bytů minimální. U bytových domů převažuje
podíl bytů s maximálně dvěma pokoji. V roce 2004 byl průměrný počet pokojů v bytech
postavených v bytových domech 1,96.
V bytových domech vykazuje ukazatel velikosti obytné plochy bytů kolísavý průběh, v roce
2004 byl 47,5 m2. Obytná plocha nástaveb a přístaveb k bytovým domům se ve srovnání
s rokem 2003 v roce 2004 zmenšila na 49,7 m2.
Rodinné domy
Rodinné domy byly po celé osmileté období stavěny převážně s použitím zděné nosné
konstrukce, kde podíl dokončených domů kolísá mezi 9396 %, v roce 2004 bylo dokončeno
za posledních osm let nejvíce rodinných domů s dřevěnou nosnou konstrukcí (2,6 %).
U bytových domů má nadpoloviční většinu také zděná nosná konstrukce, podíl montovaných
staveb klesl z 22,5 % v roce 1997 na 4,6 %.
V roce 1997 činila průměrná výměra stavební parcely určená k výstavbě rodinného domu
887,6 m2. Dále se plocha stavebních pozemků nových rodinných domů s výjimkou roku 2000
víceméně zvyšovala, v roce 2004 dosáhla rozlohy 1 089 m2. Za sedm let se tak ukazatel zvýšil
o 201,8 m2, tedy o 22,7 %. Průměrná zastavěná plocha nových rodinných domů
zaznamenávala první tři roky sledovaného období rovněž nárůst, v posledních pěti letech však
klesá.
Podle počtu obytných místností u nových rodinných domů převažují v období 19972004 byty
se čtyřmi a více pokoji, jejichž zastoupení se neustále zvyšuje (na 78,4 % v roce 2004).
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Nástavby a přístavby k rodinným domům vykazují s výjimkou v roce 2003 pokojovost mírně
nad hladinou 3 pokojů, nástavby a přístavby k bytovým domům neklesly pod 2 pokoje.
Velikost obytné plochy bytů v rodinných domech se v posledních osmi letech pohybuje mezi 96
a 97 m2.
Konec citace.
Citované statistické údaje abstrahované výše uvedenými autory z publikací Českého
statistického úřadu jsou typickou ukázkou míry informací, která je v současné době
k dispozici. Uvádím je zde jako doklad směřování zájmu centrálních orgánů.
Ten je v této podobě sice vhodný jako východisko pro jejich činnost, ale oblast
zájmu této disertační práce, tedy průzkum budoucích potřeb, neřeší.
Pro lepší orientaci v dotčené problematice ocituji ještě nejnovější publikované údaje
přímo z materiálů ČSÚ, které jsou uvedeny na adrese
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/csta050710analyza10.doc pod názvem „Analýza
bytové výstavby v roce 2009“. Citované údaje jsou výběrem z této analýzy:
Zahájené byty
V roce 2009 byla zahájena výstavba 37 319 bytů, čímž poklesla na úroveň roku 2003. Nejvíce
bytů bylo zahájeno v rodinných domech, a to 18 750, což je více jak polovina všech nově
zahájených bytů. Dále následují byty v domech bytových, kde bylo zahájeno 11 045 bytů a
nové byty v nebytových budovách, které zahrnují i polyfunkční budovy, s 2 458 byty. Naopak
nejméně bylo zahájeno bytů formou úprav stávajících nebytových prostor (757 bytů) a také v
domech s pečovatelskou službou a domovech-penzionech, kde byla zahájena výstavba 582
nových bytů.
Ve srovnání s rokem 2008 došlo k poklesu nové výstavby o 14,3 % (-6 212 bytů). Pokles byl
zaznamenán ve většině kategorií. Nejvíce poklesl počet zahájených bytů v bytových domech, a
to o 19,5 % (-2 679 bytů), dále pak v rodinných domech o 18,2 % (-4 168 bytů) a v
nástavbách, přístavbách a vestavbách k rodinným domům o 8,6 % (-189 bytů). Naopak v
nástavbách, přístavbách a vestavbách k domům bytovým počet zahájených bytů vzrostl o 2,8
% (+47 bytů). Největší nárůst byl zaznamenán u nových bytů v nebytových budovách o 31,3 %
(+586 bytů) a u bytů získaných stavebními úpravami nebytových prostor o 45,9 % (+238
bytů).
Dokončené byty
V roce 2009 bylo dokončeno 38 473 nových bytů. Nejvíce bytů bylo dokončeno v rodinných
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domech (19 124 bytů) a v bytových domech (13 766 bytů), hranici 1 500 dokončených bytů
překročily ještě nástavby, přístavby a vestavby k bytovým domům (1 697 bytů) a k domům
rodinným (1 528 bytů). Nejméně nových bytů bylo dokončeno v domech s pečovatelskou
službou a domovech-penzionech (275 bytů).
Oproti roku 2008 se zvýšil počet dokončených bytů o 0,2 % (+93 bytů). K nárůstu došlo u
bytů v bytových domech, kde jich bylo dokončeno o 10,2 % více (+1 269 bytů) a u nových
bytů v nebytových budovách o 10,5 % (+76 bytů). Ve všech ostatních kategoriích byl
zaznamenán pokles: u nových bytů dokončených v rodinných domech o 2,5 % (-487 bytů) a u
nástaveb přístaveb a vestaveb k rodinným domům o 10,6 % (-182 bytů), k domům bytovým o
5,1 % (-91 bytů).
Typy bytů (podle velikosti obytné plochy a počtu pokojů)
Z prostorových ukazatelů, které zjišťujeme, jsou pro porovnání velikosti bytů nejvýznamnější
obytná a užitková plocha bytu. V roce 2009 byla průměrná obytná plocha jednoho
dokončeného bytu 74,2 m2, v porovnání s rokem 2008 poklesla o 2,4 %, průměrná užitková
plocha byla 104,6 m2 a v meziročním srovnání poklesla o 2,2 %. Značné rozdíly jsou i u
jednotlivých typů staveb. Zatímco nové byty v rodinných domech měly průměrnou obytnou
plochu 94,4 m2 a průměrnou užitkovou plochu 136,4 m2, nové byty v bytových domech byly
téměř o polovinu menší a průměrná obytná plocha jednoho bytu byla 52,1 m2, užitková
plocha 69,1 m2. Nejmenší byty se již tradičně stavějí v domech s pečovatelskou službou a
domovech-penzionech, kde obytná plocha jednoho bytu v roce 2009 nepřekročila hranici 30
m2 a užitková plocha 40 m2.
Dalším ze sledovaných ukazatelů je typ bytu. Celkově nejvíce se v roce 2009 dokončilo
čtyřpokojových bytů, a to každý čtvrtý byt. Naopak nejmenší byty, garsoniéry a
jednopokojové, nepředstavují ani 15 % z celkového počtu dokončených bytů. Typ bytu se však
liší v závislosti na charakteru stavby. U rodinných domů převládají byty se 4, 5 a více pokoji.
Ty představují více jak 80 % všech nových bytů dokončených v rodinných domech. U bytových
domů je poměr opačný a převládají spíše menší byty. Nejvíce dvoupokojové (39,7 %) a
třípokojové (29,6 %). Obdobné to je i u nástaveb, přístaveb a vestaveb, kde pokojovost souvisí
s druhem domu. Výrazně odlišné jsou nové byty v domech s pečovatelskou službou a
domovech-penzionech, kde více jak 60 % tvoří garsoniéry a více jak dvoupokojové byty se
téměř nevyskytují. U nových bytů získaných stavebními úpravami nebytových prostor, stejně
jako u bytů v nebytových budovách, převažují jednopokojové a dvoupokojové byty těsně
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následované třípokojovými.
Na jednu nově dokončenou budovu připadly v průměru dva nové byty. U rodinných domů to
byl jeden byt, u domů bytových 25 bytů. Nové rodinné domy měly v průměru 2 podlaží, domy
bytové 5 podlaží.

Technická vybavenost nově dokončených bytů se stále zlepšuje. Vybavenost elektřinou a
dodávkou vody se považuje za 100 % a nesleduje se. Ze všech bytů dokončených v roce 2009
bylo na plynovodní síť připojeno 62,6 %, necelé jedno procento bylo připojeno na lokální
zásobník plynu pro dokončenou stavbu nebo pro obec a 36,8 % dokončených bytů bylo bez
přívodu plynu. U rodinných domů nemělo připojení na plyn 36,8 % bytů, u bytů v bytových
domech nebylo připojeno 41,4 % bytů. Na kanalizační síť bylo napojeno téměř 80 % všech
nových bytů, ve 13,9 % byl odpad napojen na žumpu a vlastní čističku odpadních vod mělo
6,5 % bytů, převážně v rodinných domech. Centrální domovní vytápění mělo 70,2 % všech
nových bytů, na centrální dálkové vytápění bylo připojeno 16,1 % bytů, lokální topení mělo
11,2 % bytů a jiným způsobem bude vytápěno 2,5 % bytů. Centrální vytápění domovní bylo
zvoleno převážně u rodinných domů, lokální topení, kde je kotel nebo jiné topidlo v bytě, bylo
převážně u bytů v bytových domech.
Konec citace.
Mohl bych citovat i další materiály, ale věřím, ţe i z těchto dvou citací je patrné o
jaký rozsah problému se jedná. Zjištěné statistické údaje hodnotí stávající a minulý stav,
zejména z hlediska jeho kvantifikace, ale nezabývají se budoucími trendy, ani odhadem
budoucích trendů.
A jak jsem jiţ zmínil, ani jedna z těchto institucí se nezabývá parametry
dispozičních řešení obytného prostoru, potřebami jeho interiérového vybavení, ani
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odhadem, nebo analýzou na jejímţ základě by bylo moţno zpracovat předpokládané
poţadované a ţádoucí parametry budoucího vývoje v této oblasti.
V oblasti trhu s nábytkem se zabývá komerčními obchodními a marketingovými
studiemi současného stavu prodeje nábytku firma INCOMA GfK, s.r.o. na popud Asociace
Českých Nábytkářů.
Bez reálného průzkumu budoucích potřeb je plánování budoucího vývoje, tedy i
směřování výrobních a vývojových kapacit vţdy pouhou aproximací zjištěných dat a z nich
odvozených směrů rozvoje. Takto nelze zachytit moţné změny názorů a potřeb, neboť ty se
nepromítají zpětně do zjištěných statistických údajů.
Není jisté, jestli celý vývoj není tímto bezděčně manipulován k pokračování
odvozených vývojových trendů, aniţ by existoval nástroj pro ověření jejich moţných
odchylek, nebo rodících se poţadavků na změny.
Pro plánování budoucí výroby, (v případě našeho zájmu zejména nábytkářského
průmyslu) je právě hledání nových a jiných trendů ţádoucí cestou pro hledání nových
obchodních moţností. Hledání a nacházení oné pověstné „díry na trhu“, je tím, co dělí
úspěšné firmy a společnosti od těch méně úspěšných.
Znalost budoucích potřeb je přitom bezesporu základním informačním kamenem,
k jehoţ existenci chce přispět tato disertační práce.

4. Východiska řešení
Z výše uvedených faktů v rozboru současného stavu je tedy jasné, ţe jsou sice
známy a publikované některé parametry současné výstavby, ale neexistuje seriózní pokus o
rozbor skutečných poţadavků budoucích uţivatelů pro účely plánování výstavby, ale ani
rozbor současných a budoucích poţadavků na charakter interiérového vybavení bytů.
Úvahy o budoucích potřebách bydlících jsou většinou prováděny a publikovány
buďto na výše dokumentované úrovni sběru statistických dat a jejich aproximace, nebo na
úrovni osobních zkušeností jednotlivých autorů a jejich lineární transpozice do budoucího
času.
Je to dáno tím, ţe v této oblasti neexistuje výzkum, který by se týkal vnitřního prostoru pro
bydlení.
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Dílčí průzkumy si provádějí jednotliví developeři, výrobci nábytku, a některé
poznatky si vyhodnocují větší realitní kanceláře, ale jejich výsledky nejsou veřejně
přístupné. Navíc validita jimi získaných údajů je silně ovlivněna vlastními obchodními
záměry.
Tím i údaje, které lze z těchto „výzkumů“ vyčíst v marketingových materiálech
prodejců bytů a domů nelze povaţovat za seriozní pramen, z něhoţ by se dalo čerpat obecně
při plánování výhledových parametrů budoucí výstavby a potřeb jejího interiérového
vybavení.
Instituce, které se v době minulé zabývaly výzkumem v této oblasti (Ústav bytové a
oděvní kultury - Praha, Výzkumný a vývojový ústav nábytkářský - Brno) byly bez náhrady
zrušeny v první polovině devadesátých let minulého století a zvaţovaná náhrada jejich
činnosti přesunem na akademickou půdu ve skutečnosti nikdy neproběhla.
Proto jsem se ve své disertační práci rozhodl navázat na některé metodiky výzkumu
původních institucí s jejich transkripcí do současné podoby a nezbytným přepisem do
moţností a rozsahu disertační práce.
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5. Metody a výsledky řešení
5a Určení rozsahu zkoumané problematiky
Pro účely této práce byl zvolen rozsah zkoumané problematiky tak, aby bylo moţno
pomocí průzkumu získat důvěryhodné relevantní údaje, které by umoţnily po jejich rozboru
zpracovat podloţené poţadavky budoucích bydlících, určit jejich spektrum, míru intenzity
potřeb a vyhraněnosti názoru na jednotlivé otázky.
Byly vytipovány základní okruhy parametrů obytného prostoru, které jsou následně
předmětem otázek strukturovaného dotazníku.
Jedná se o tyto parametry budoucího obytného prostoru:
a) Obecná poloha obytného prostoru
b) Upřednostňovaný typ objektu pro bydlení
c) Velikost prostoru pro bydlení
d) Balkon a terasa
e) Styl obytného prostoru
f) Místnosti obytného prostoru
g) Dispozice – tj. vzájemná vazba místností obytného prostoru
h) Vybavení místností
i) Osobní hodnota investice do bydlení a jeho interiéru.
Tento rozsah umoţní komplexní pohled na bydlení, tak jak je to nezbytné pro jakýkoli
seriozní rozbor očekávaných budoucích trendů.
Pojem bydlení v sobě zahrnuje dvě hlavní oblasti tvorby. Je to tvorba vlastního prostoru
pro bydlení a tvorba interiérového řešení a vybavení.
Obě oblasti jsou spolu natolik provázané, ţe jedna ovlivňuje druhou. Znalost trendu
v jedné oblasti tedy nemůţe poskytnout relevantní signály, bez znalosti trendu v druhé
oblasti. Vyhodnocení je nezbytné dělat v souvislostech, jak bude prokázáno v další části
této práce.
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5b Určení metody průzkumu a vzorku respondentů
Pro zjištění názorů generace budoucích bydlících byla zvolená metoda
strukturovaného dotazníku s dotazy specifikovanými v rozsahu zkoumané problematiky.
Dotazy jsou strukturované od dotazů obecnějšího charakteru ke konkrétním dotazům
na zařízení jednotlivých prostor a místností pro bydlení.
Tento postup byl zvolen proto, aby si při vyplňování dotazníku respondent postupně
vytvářel a zpřesňoval svoji vlastní představu budoucího bydlení a volil odpovědi, o kterých
je přesvědčen, ţe jsou opravdu v souladu s jeho vlastní představou.
Průzkum byl proveden na zvoleném vzorku 76 respondentů ve věku 19 – 24 let.
Zvolený věk je věkem, kdy mladý člověk bydlí většinově u rodičů, případně má
dočasné ubytování na kolejích, nebo privátech. Nemá tedy vlastní bydlení, ale je ve věku,
kdy plánuje svůj budoucí způsob ţivota.
Součástí tohoto plánování je i plánování způsobu vlastního začlenění do společnosti,
plánování rodiny a jejího začlenění do společnosti, plánování budoucího způsobu bydlení a
rozvahy o jeho parametrech.
Byli vybráni respondenti s ukončeným středoškolským vzděláním, v současné době
studující na škole Universitního typu. U těchto osob je důvodný předpoklad, ţe při
plánování své budoucnosti vycházejí z reálných předpokladů a vyplňování zvoleného
dotazníku, které, přes všechnu snahu o maximální jednoduchost a jednoznačnost dotazů i
variant odpovědí, vyţaduje obecnou orientaci v dané problematice, pro ně nebude první
myšlenkovou činností v dané oblasti.
U této skupiny respondentů je důvodný předpoklad, ţe v období několika nejbliţších
let budou realizovat svoji současnou představu o budoucím bydlení. Zjištěné údaje jsou
proto z výše uvedených důvodů zásadním nástrojem pro plánování směru rozvoje jak
v oblasti bydlení a jeho parametrů (místo, způsob, typ objektu, prostorové členění a
velikosti ploch), tak i vybavení interiérovými předměty, zejména nábytkem, a mohou být i
vodítkem pro jeho typovou skladbu.

5c Stanovení formy a parametrů dotazníku
V první fázi byla zvolena a zpracována klasická forma papírového dotazníku
s připravenými odpověďmi a jejich označováním respondenty. Přitom první část dotazníku
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je vytvořena tak, aby umoţňovala jednoznačný výběr z připravených odpovědí, druhá je
vytvořena jako „multiply choice“, tedy s moţností vícenásobného výběru.
Tato klasická forma se ukázala, jako velice časově náročná, a to jak pro
respondenty, tak pro následné zpracování. Autor přitom nechtěl ustoupit a slevit
z odpovídajícího rozsahu dotazů.
V druhé fázi řešení bylo proto přistoupeno na metodu digitálního zpracování
dotazníku v programu RELA vyvinutém v průběhu řešení na MZLU, jeho vyplnění
respondenty a počítačového zpracování získaných dat, včetně grafických výstupů.
Změna metody sběru a zpracování dat umoţnila přesnější rozbor odpovědí a
zejména řádově lepší kvalitu jejich digitálního zpracování, v plném rozsahu nezbytném pro
získání kvalitního výstupu.
Dotazník tvoří tematické okruhy otázek na výše uvedené parametry obytného
prostoru.
Jedná se o tyto okruhy:
A. Obecná poloha obytného prostoru
B.

Typ objektu pro bydlení

C.

Velikost prostoru pro bydlení

D.

Balkon a terasa

E.

Styl obytného prostoru

F.

Místnosti obytného prostoru

G.

Dispozice obytného prostoru

H. Vybavení místností
H. 1.

Předsíň – nástupní místnost do obytného prostoru

H. 2.

Kuchyně – jako samostatná místnost

H. 3.

Jídelna – jako samostatná místnost

H. 4.

Obývací pokoj – jako samostatná místnost

H. 5.

Společenský prostor pro návštěvy, sledování TV, jídlo a vaření

H. 6.

Pracovna – jako samostatný prostor

H .7.

WC – jako samostatný prostor

H. 8.

Šatna – jako samostatný prostor

H. 9.

Ložnice pro rodiče – jako samostatný prostor
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I.

H. 10.

Koupelna

H. 11.

Dětský pokoj

Osobní hodnota investice do bydlení a jeho interiéru
Součástí dotazníku je i okruh otázek, část O, který je vloţen na začátek dotazníku,

jako identifikační část pro zjištění některých údajů o respondentech.
Tyto tematické okruhy (dále nazývané části O-I) jsou dále rozpracovány do
jednotlivých otázek. Jejich značení a číslování bylo zvoleno tak, aby usnadnilo
vyhodnocení.
Pro přehlednost a lepší orientaci v této disertační práci je na dalších stranách vloţen
nevyplněný dotazník v jeho klasické, tištěné formě tak, jak byl zpracován v první fázi prací.
Stejný obsah byl respondentům předloţen na stránkách
http://rela.mendelu.cz/vyzkum/?vyzkum=2645, kde je moţno jej vidět v digitální podobě.
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Dotazník

Výzkum současných a budoucích požadavků na vlastnosti
privátního obytného prostoru
Tento dotazník je určen pro výzkum poţadavků a potřeb budoucích uţivatelů obytných prostor.
Bude pouţit jako materiál, který umoţní specifikaci představ o vhodném budoucím způsobu bydlení,
jeho poţadovaných parametrech, způsobu uţívání obytných prostor a potřebě jejich vybavení
interiérovými a zařizovacími prvky.
Dotazník je anonymní, ale pro správné vyhodnocení údajů je zapotřebí vyplnit i úvodní identifikační
část, která ozřejmí, z jakého prostředí pocházejí respondenti (to jste vy).
V první části prosím označte kříţkem správnou odpověď.

0. Identifikační část
Otázka A

Možnosti

Pohlaví respondenta

Muţ
Ţena

Otázka B

Možnosti

Věk respondenta

19
20
21
22
23
24 a více

Otázka C

Možnosti

Jako dítě jsem bydlel

V metropoli
Ve městě
V malém městě
Na vesnici
Na samotě

Otázka D

Možnosti

Nyní bydlím

V metropoli
Ve městě
V malém městě
Na vesnici
Na samotě

Otázka E

Možnosti

Jako dítě jsem bydlel

V rodinném domě
V klasickém bytovém domě v bytě
V panelovém bytovém domě v bytě
V dětském domově

Otázka F

Možnosti

Nyní bydlím

V rodinném domě
V bytovém domě v bytě
Na kolejích
V podnájmu

Výběr

Výběr

Výběr

Výběr

Výběr

Výběr
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To je konec první části. Více údajů o Vás jiţ nechceme.
V druhé části označte prosím kříţkem variantu odpovědi, která nejvíce vystihuje Vaši představu o
svém budoucím bydlení.
Při práci s dotazníkem vycházejte prosím z vašich ideálních představ o budoucím bydlení, ale snaţte
se zachovat realistický přístup.
Při hodnocení nabídnutých moţností pečlivě zvaţujte, nakolik je příslušná moţnost pro vás
akceptovatelná a podle toho ohodnoťte jednotlivé moţnosti v nabídce.
V hodnocení se snaţte uvaţovat reálně v rámci své představy nejen o svém budoucím bydlení, ale i
reálných příjmech.
Otázky jsou formulovány pro osoby, které chtějí do budoucna sdílet urbanistický prostor vymezený
dnešními hranicemi České Republiky.

A. Obecná poloha obytného prostoru
Bodové ohodnocení:
Zvolte a zakříţkujte v kolonce „výběr“ Vám nejvíce vyhovující jednu moţnost
Otázka č. 1

Možnosti

Poţadovaná poloha
bydlení
v urbanistickém
prostoru

V metropoli
Ve městě
V malém městě
Na vesnici
Na samotě

Otázka č. 2

Možnosti

Poţadovaná poloha
bydlení v zástavbě

V centru zástavby
V místě nedaleko centra
V místě nedaleko okraje
Na okraji
Na samotě

Otázka č. 3

Možnosti

V novém, nebo starším
objektu ?

Novostavba – nový stavební objekt
Starší stavební objekt – zachovalý, stáří do 40 let
Starší stavební objekt – rekonstruovaný, stáří nad 40 let
Historický stavební objekt obnovený podle pravidel památkové
péče

Otázka č. 4

Možnosti

Způsob bydlení
v domě, v jednom,
nebo více patrech?

Pouze v jednom patře (klasický byt, nebo jednopodlaţní rodinný
dům)
Ve dvou a více patrech (mezonetové bydlení , nebo klasický
rodinný dům)

Otázka č. 5

Možnosti

Poloha vašeho bydlení
v domě

V přízemí
V prvním patře
Někde uprostřed
Co nejvýše

Výběr

Výběr

Výběr

Výběr

Výběr
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B.

Typ objektu pro bydlení
Bodové ohodnocení:
Zvolte a zakříţkujte v kolonce „výběr“ Vám nejvíce vyhovující jednu moţnost

Otázka č. 1

Možnosti

Preferovaný typ
stavebního objektu pro
stálé bydlení (trvalé
bydliště)

Rodinný dům
Byt v malém bytovém domě
Byt ve velkém bytovém domě
Atypický byt v podkroví
Byt v nástavbě nad starším domem
Loft – prostor v rekonstruované továrně
Chalupa
Chata

C.

Výběr

Velikost prostoru pro bydlení
Bodové ohodnocení:
Zvolte a zakříţkujte v kolonce „výběr“ Vám nejvíce vyhovující jednu moţnost

Otázka č. 1

Možnosti

S kým chci bydlet –
ideální stav po větší
část ţivota

Sám
Pouze s manţelem(kou) bez dětí
S manţelem(kou) a dětmi (napište počet)
S jinými osobami (napište počet)

Otázka č. 2

Možnosti

Preferovaná velikost
obytného prostoru

Minimální (ale tak, aby se tam dalo bydlet)
Optimální (tak, aby se tam dalo bydlet pohodlně) a úsporně
Nadstandardní (tak aby se tam dalo bydlet velmi pohodlně
nadstandardním způsobem)
Velký a reprezentativní (nezáleţí mi na nákladech, je to pro mne
důleţité)

Výběr

Výběr
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Pozor!
Další část dotazníku umožňuje tzv. multiply choice, tj. vícenásobný výběr
D.

Balkon, terasa, zahrada

Bodové ohodnocení:
Zvolte a zakříţkujte v kolonce „výběr“ Vám vyhovující moţnost, pokud Vám vyhovuje více moţností, označte
kříţkem ty, které jsou pro vás potřebné
Otázka č. 1

Možnosti

Jako příslušenství
obytného prostoru
povaţuji za důleţité
mít (a jsem ochoten si
připlatit)

Balkon(y), nebo lodţii alespoň minimální
Velký balkon(y), nebo lodţii
Zasklenou lodţii
Terasu se zelení
Zimní zahradu tj. krytý prosklený prostor se zelení
Zahradu, alespoň malou, jako výběh a odpočinek
Zahradu, optimální velikost, je to pro mne součást ţivota

Otázka č. 2

Možnosti

Přístup na balkon,
lodţii, nebo zahradu si
představuji z místnosti

Kuchyně
Jídelna
Pracovna
Loţnice
Pokoje dětí
Společenský prostor
Koupelna
Jiný prostor (uveďte jaký!)

E.

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr

Styl obytného prostoru

Bodové ohodnocení:
Zvolte a zakříţkujte v kolonce „výběr“ Vám vyhovující moţnost, pokud Vám vyhovuje více moţností, označte
kříţkem ty, které jsou pro vás potřebné
Otázka č. 1

Možnosti

Svůj byt, tak aby byl
mým domovem si
představuji zařízený

Nově -v minimalistickém funkcionalistickém a
technicistním stylu
Nově - nábytkem v módním stylu, který bude in
Nově - nábytkem a předměty špičkového designu, viz
italský, severský designový nábytek
Kombinací starého a nového, ale harmonickou
Vyhovuje mi styl nábytku IKEA
Nově, ale romanticky s teplem domácího hnízda
V napodobeném historickém stylu - retro
Výhradně cenným historickým nábytkem
Nábytkem z secondhandu, které si opravím a natřu, nebo si
vyrobím sám
Jiná představa (uveďte jaká!)

Vícenásobný
výběr
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F.

Místnosti obytného prostoru

Bodové ohodnocení:
Zvolte a zakříţkujte v kolonce „výběr“ Vám vyhovující moţnost, pokud Vám vyhovuje více moţností, označte
kříţkem ty, které jsou pro vás potřebné
Otázka č. 1

Možnosti

Preference
samostatných obytných
místností

Společenský prostor pro návštěvy, sledování TV, jídlo a
vaření (tj. kuchyně, jídelna i obývací pokoj v jednom)
Společenský prostor pro návštěvy, sledování TV, jídlo (tj.
jídelna a obývací pokoj v jednom, bez kuchyně)
Kuchyně s jídelnou jako jedna místnost
Kuchyně jako samostatná místnost
Pouze jídelna jako samostatná místnost
Obývací pokoj jako samostatná místnost
Společná loţnice rodičů
Oddělené spaní rodičů
Pracovna jako samostatná místnost
Společný pokoj pro všechny děti
Pokoj pro kaţdé dítě zvlášť
Jiná (Uveďte název a účel!)

Otázka č. 2

Možnosti

Preference
samostatných uţitných
místností

Předsíň jako vstupní prostor
WC samostatné
WC jako součást koupelny
Koupelna pro všechny spolubydlící
Koupelna pro rodiče a děti zvláště (tzn. 2 koupelny)
Koupelna společně s loţnicí
Koupelna společně s loţnicí a šatnou
Komora
Šatna
Spíţ
Jiná (Uveďte název a účel!)

Otázka č. 3

Možnosti

Poţadavek dalších
privátních prostor
mimo vlastní prostor
pro bydlení

Sklep - komora
Garáţ
Terasa
Balkon
Zahrada
Zimní zahrada
Jiná(Uveďte název a účel!)

Otázka č. 4

Možnosti

Poţadavek dalších
společných prostor v
domě mimo vlastní
prostor pro bydlení

Kočárkárna
Prádelna a sušárna
Místnost pro schůze nájemníků
Jiná společná místnost (Uveďte název a účel!)

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr
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G.

Dispozice obytného prostoru

Před vyplněním této části dotazníku prosím zvaţte svoje reálné priority a poţadavky na přímou vazbu
jednotlivých místností (přímou vazbou je míněno propojení dveřmi, posuvnou stěnou apod.)
Bodové ohodnocení:
Zvolte a zakříţkujte v kolonce „výběr“ Vám vyhovující moţnost, pokud Vám vyhovuje více moţností, označte
kříţkem ty, které jsou pro vás potřebné
Otázka č. 1

Možnosti

Na prostor předsíně
(nebo vstupního
prostoru bytu) chci aby
přímo navazoval tento
prostor

WC
Společenský prostor pro návštěvy, sledování TV, jídlo a
vaření
Kuchyně jako samostatná místnost
Jídelna jako samostatná místnost
Obývací pokoj jako samostatná místnost
Loţnice rodičů
Pokoje dětí
Pracovna
Koupelna
Šatna
Komora
Spíţ
Balkon, lodţie, nebo terasa
Jiný prostor (Uveďte název a účel!)

Otázka č. 2

Možnosti

Která propojení dveřmi
mezi místnostmi
povaţuji za ţádoucí a
důleţitá

Loţnice rodičů – pokoj dětí
Loţnice rodičů - koupelna
Loţnice rodičů – šatna
Šatna – koupelna
Pokoje dětí mezi sebou
Pokoj dětí – obývací pokoj
Kuchyně – jídelna
Kuchyně - obývací pokuj
Obývací pokoj – jídelna
Jiné dva prostory (Uveďte název a účel!)

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr
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H. Vybavení místností
H.1.

Předsíň – nástupní místnost do obytného prostoru

Bodové ohodnocení:
Zvolte a zakříţkujte v kolonce „výběr“ Vám vyhovující moţnost, pokud Vám vyhovuje více moţností, označte
kříţkem ty, které jsou pro vás potřebné
Otázka č. 1

Možnosti

V prostoru předsíně
poţaduji

Odkládací prvek pro kabáty, šály, čepice, deštník, rukavice
Odkládací prostor pro boty obyvatel bytu
Odkládací prostor pro boty návštěv
Sedací prvek pro přezouvání
Odkládací prvek na drobné věci (klíče atp.)
Úloţný prostor na šaty
Úloţný prostor na sportovní vybavení (spacáky, stan,apod.)
Zrcadlo
Jiný prvek (Uveďte název a účel!)

Otázka č. 2

Možnosti

Jako odkládací prvek
pro kabáty, šály,
čepice, deštník a
rukavice pro obyvatele
bytu a pro návštěvy si
představuji

Jednoduchou věšákovou stěnu
Věšákovou stěnu, která umoţní všechny funkce, s policemi
a místem na sednutí
Volně stojící věšák
Jiný prvek (Uveďte název a účel!)

Otázka č. 3

Možnosti

Jako odkládací prostor
na boty pro obyvatele
bytu si představuji

Pouze vymezené místo na podlaze
Botník pouze pro pouţívané boty
Botník pro všechny boty členů domácnosti
Jiný prvek (Uveďte název a účel!)

Otázka č. 4

Možnosti

Jako odkládací prostor
na boty pro návštěvy si
představuji

Pouze vymezené místo na podlaze
Polici volně přístupnou
Botník
Jiný prvek (Uveďte název a účel!)

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr
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H.2.

Kuchyně – jako samostatná místnost

Bodové ohodnocení:
Zvolte a zakříţkujte v kolonce „výběr“ Vám vyhovující moţnost, pokud Vám vyhovuje více moţností, označte
kříţkem ty, které jsou pro vás potřebné
Otázka č. 1

Možnosti

V prostoru kuchyně
poţaduji

Pracovní linku pro přípravu jídla
Skříň pro ukládání potravin
Stůl jídelní
Stůl pracovní
Nízký stůl pro hry dětí
Barový pult – vysoký stůl
Pracovní ostrov pro společné vaření
Prostor pro ţehlení, šití apod.
Jiný prvek (Uveďte název a účel!)

Otázka č. 2

Možnosti

Jako technologické
vestavěné vybavení
kuchyňské linky
poţaduji

Varná plocha plynová
Varná plocha elektrická
Trouba na pečení
Lednička
Mikrovlnná trouba
Chlazený prostor na tekutiny
Digestoř
Drtič odpadků
Myčka a sušička nádobí
Pračka
Jiný prvek (Uveďte název a účel!)

Otázka. 3

Možnosti

Jídelní stůl a počet míst
u stolu v kuchyni si
představuji

Preferuji obdélníkový, nebo čtvercový stůl
Preferuji kulatý stůl
Preferuji roztahovací – rozkládací stůl
Počet míst stačí menší, neţ je počet členů domácnosti
Počet míst je shodný s počtem členů domácnosti
Počet míst je minimálně o dvě větší neţ počet členů
domácnosti
Mám rád(a) rohovou lavici
Poţaduji i barové sezení
Nechci jídelní stůl v kuchyni, chci jíst v jiné místnosti

Otázka č. 4

Možnosti

Pracovní stůl v kuchyni
je pro mne

Prostor pro přípravu potravin a vaření v sedě
Místo pro administrativu domácnosti
Plocha pro hry dětí
Plocha pro psaní úloh dětí
Prostor pro drobné domácí činnosti (šití, opravy věcí,
koníčky)
Zbytečná věc, pouţiji jídelního stolu
Prostor pro jiné činnosti (uveďte jaké!)

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr
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Otázka č. 5

Možnosti

Pro ukládání potravin
poţaduji

Spíţ, jako samostatnou místnost
Skříň na potraviny, jako součást linky v prostoru kuchyně
Veliká lednička se samostatným chladovým prostorem

H.3.

Vícenásobný
výběr

Jídelna – jako samostatná místnost

Bodové ohodnocení:
Zvolte a zakříţkujte v kolonce „výběr“ Vám vyhovující moţnost, pokud Vám vyhovuje více moţností, označte
kříţkem ty, které jsou pro vás potřebné
Otázka č. 1

Možnosti

Jako zařizovací
předměty v jídelně si
představuji

Jídelní stůl a ţidle
Pult pro jídlo ve stoje
Příborník
Skříň na jídelní nádobí
Odkládací plocha na špinavé nádobí
Jiný prvek (Uveďte název a účel!)

Otázka č. 2

Možnosti

Jídelní stůl – jeho tvar
v jídelně si představuji

Preferuji obdélníkový, nebo čtvercový stůl
Preferuji kulatý stůl
Preferuji roztahovací – rozkládací stůl

Otázka č. 3

Možnosti

Vhodný povrch desky
jídelního stolu je pro
mne

Plastový - fólie
Dřevěný – dýha, masiv
Skleněný
Kovový

Otázka č. 4

Možnosti

Jako počet míst u stolu
v jídelně si představuji

Počet míst stačí menší, neţ je počet členů domácnosti
Počet míst je shodný s počtem členů domácnosti
Počet míst je minimálně o dvě větší neţ počet členů
domácnosti

Otázka č. 5

Možnosti

Vhodná ţidle
k jídelnímu stolu je pro
mne

Plastová
Dřevěná
Čalouněná
Kovová

Otázka č. 6

Možnosti

Jako jídelní ţidli
upřednostňuji

Ţidli bez područek
Ţidli s područkami

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr
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H.4.

Obývací pokoj – jako samostatná místnost

Bodové ohodnocení:
Zvolte a zakříţkujte v kolonce „výběr“ Vám vyhovující moţnost, pokud Vám vyhovuje více moţností, označte
kříţkem ty, které jsou pro vás potřebné
Otázka č. 1

Možnosti

Jako zařizovací
předměty v
samostatném obývacím
pokoji si představuji

Sedací soupravu (tj. Pohovka s křesly ve shodném designu)
Pohovku a křesla v odlišném designu
Volné sedací a odpočivné prvky různých typů
Konferenční stolek (stolky)
Klasickou nábytkovou stěnu s řadou úloţných prostorů
Pouze nezbytné úloţné prostory a police pro HI-FI a média
Knihovnu velkou
Něco na knihy a časopisy
Skleník pro vystavení předmětů
Pracovní kout na PC
Jídelní stůl a ţidle
Zvláště pohodlné, nebo houpací křeslo s lampou a stolkem
Jiný prvek (Uveďte název a účel!)

Otázka č. 2

Možnosti

Jako sedací soupravu,
nebo odpočivné prvky
preferuji

Celočalouněný těţký výrobek
Lehký čalouněný výrobek s dřevěnými prvky
Lehký čalouněný výrobek s kovovými prvky
Roztahovací pohovku s moţností spaní
Pohovku s úloţným prostorem
Pohovka a křesla nemusí mít shodný design

Otázka č. 3

Možnosti

Jako materiál
čalounění preferuji

Kůţi
Koţenku, nebo napodobeninu kůţe
Textil

Otázka č. 4

Možnosti

Konferenční stolek
upřednostňuji

Plastový
Dřevěný – dýha, masiv
Skleněný
Kovový
Kombinace kov - sklo
Kombinace dřevo sklo

Otázka č. 5

Možnosti

Pokud by byla
v obývacím pokoji
knihovna

Musí být co největší
Přiměřená
Pouze spíše na ozdobu
Stačí mi jen úloţná plocha na časopisy
Stačí mi jen úloţný prostor na CD, DVD, Blue-Ray
Určitě chci kníţky za skleněnými dvířky

Vícenásobn
ý výběr

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr
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Otázka č. 6

Možnosti

Pokud by byl
v obývacím pokoji
skleník na vystavení
předmětů,
vystavoval(a) bych
v něm

Různou směs předmětů
Keramiku, fajáns, sklo
Předměty, které sbírám
Suvenýry z dovolených
Něco jiného (Popište!)

Otázka č. 7

Možnosti

Pokud by byl
v obývacím pokoji
pracovní kout

Musí být minimální, jen na PC, nebo notebook
Větší, nejen na PC ale i na psaní, nebo kreslení na stole
Musí mít i úloţný a odkládací prostor
Nepotřebuje ţádný úloţný prostor

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr

H.5. Společenský prostor pro návštěvy, sledování TV, jídlo a vaření – nahrazuje
kuchyni, jídelnu a obývací pokoj
Bodové ohodnocení:
Zvolte a zakříţkujte v kolonce „výběr“ Vám vyhovující moţnost, pokud Vám vyhovuje více moţností, označte
kříţkem ty, které jsou pro vás potřebné
Otázka č. 1

Možnosti

Nejdůleţitější funkce
tohoto společného
prostoru je pro mne

Prostor pro vaření a jeho zařízení
Prostor pro jídlo
Prostor pro společný odpočinek (sledování TV)
Prostor pro práci (administrativa, PC)
Jiná funkce (uveďte název a popis!)

Otázka č. 2

Možnosti

Nejdůleţitější zařízení
tohoto prostoru je pro
mne (zařízení do
kterého bych investoval
přednostně)

Kuchyňská linka jako nábytek
Technologie kuchyňské linky (varná, pečící, chladící, mycí)
Jídelní stůl a ţidle
Barový pult a sezení
Knihovna
Odpočivné sezení
Konferenční stolky
Nábytková stěna na ukládání
Nábytek na vystavení předmětů
Technologie obrazu a zvuku (TV, hi-fi, kino)
Zvláště pohodlné, nebo houpací křeslo s lampou a stolkem
na čtení
Nábytek pro práci (administrativa, PC)
Obrazy, grafika, sochy, dekorace
Něco jiného (Uveďte název!)

Vícenásobný
výběr

Vícenásobn
ý výběr

31

H.6.

Pracovna – jako samostatný prostor

Bodové ohodnocení:
Zvolte a zakříţkujte v kolonce „výběr“ Vám vyhovující moţnost, pokud Vám vyhovuje více moţností, označte
kříţkem ty, které jsou pro vás potřebné
Otázka č. 1

Možnosti

V případě, ţe budu mít
pracovnu, jako
samostatný prostor,
přestavuji si její
umístění v bytě

V návaznosti na předsíň, tak abych mohl přijímat i
návštěvy.
Pouze pro mne, bez návštěv, v privátní zóně bytu
Pro mne a ještě dalšího člena domácnosti
Jiná představa (Krátký popis!)

Otázka č. 2

Možnosti

Jako vybavení
pracovny,
samostatného prostoru
v bytě chci

Pracovní stůl a ţidli
Větší pracovní stůl s moţností přisednutí další osoby
Pracovní a jednací stůl s moţností přisednutí více osob
Měkké čalouněné sezení pro jednání
Zvláště pohodlné, nebo houpací křeslo s lampou a stolkem
na čtení
Úloţný a odkládací prostor
Prezentace mé činnosti,
Obrazy, fotky, police
Jiný předmět (Krátký popis!)

Otázka č. 3

Možnosti

V případě, ţe budu mít
pracovnu, jako
samostatný prostor,
dám při jejím vybavení
přednost

Kancelářskému nábytku běţnému v administrativě
Specielnímu kancelářskému nábytku pro bytový prostor
Vybavím ji běţným bytovým nábytkem
Jiná představa (Krátký popis!)

H.7.

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr

WC – jako samostatný prostor

Bodové ohodnocení:
Zvolte a zakříţkujte v kolonce „výběr“ Vám vyhovující moţnost, pokud Vám vyhovuje více moţností, označte
kříţkem ty, které jsou pro vás potřebné

Otázka č. 1

Možnosti

WC poţaduji v bytě

Zásadně jako samostatný prostor
Nevadí mi jeho umístění v koupelně
Nevadí mi jeho umístění v koupelně, je-li to druhé WC v
bytě

Vícenásobný
výběr
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Otázka č. 2

Možnosti

V prostoru
samostatného WC
v bytě poţaduji

Splachovací mísu s prkýnkem
Umyvadlo, nebo umyvátko
Pisoár pro pány
Bidet
Něco na toaletní papír
Něco na časopisy
Něco jiného (Krátký popis!)

H.8.

Vícenásobný
výběr

Šatna – jako samostatný prostor

Bodové ohodnocení:
Zvolte a zakříţkujte v kolonce „výběr“ Vám vyhovující moţnost, pokud Vám vyhovuje více moţností, označte
kříţkem ty, které jsou pro vás potřebné
Otázka č. 1
Možnosti
Vícenásobný
výběr

V případě, ţe v bytě
bude k dispozici
prostor pro
samostatnou šatnu
poţaduji

Umístění u vstupu do bytu
Umístění v privátní části bytu
Průchozí mezi loţnicí a koupelnou
Místo šatny dám přednost jiné funkci (Jaké?)

Otázka č. 2

Možnosti

V prostoru samostatné
šatny v bytě poţaduji

Uzavíratelné skříně
Volný systém regálů a věšáků
Kombinaci uzavíratelných skříní a volného systému
Něco jiného (Krátký popis!)

H.9.

Vícenásobný
výběr

Ložnice pro rodiče – jako samostatný prostor

Bodové ohodnocení:
Zvolte a zakříţkujte v kolonce „výběr“ Vám vyhovující moţnost, pokud Vám vyhovuje více moţností, označte
kříţkem ty, které jsou pro vás potřebné
Otázka č. 1
Možnosti
Vícenásobný
výběr

Jako vybavení loţnice
poţaduji

Lůţko, nebo manţelské dvojlůţko
Postele, ale oddělené
Noční stolek se zamykatelnou zásuvkou u kaţdého lůţka
Stačí mi police u hlavy lůţka
Němý sluha – věšák na odloţení oděvu před spaním
Úloţný prostor pro oděvy, loţní prádlo a další textílie skříně
Toaletní stolek nízký s moţností líčení v sedě
Toaletní stolek vysoký (na stání)
Klasický peřiňák (skříňka na peřiny, deky a polštáře)
Veliké zrcadlo
Něco jiného (Uveďte popis!)
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Otázka č. 2

Možnosti

Spát v jedné místnosti
chci

Zásadně sám (sama)
S manţelkou (manţelem)

Otázka č. 3

Možnosti

U lůţka poţaduji

Nadprůměrně velikou lehací plochu
Vysoce kvalitní matraci
Polohování lehací plochy (moţnost zvednutí matrace pod
hlavou, případně pod nohama)
Úloţný prostor pod lehací plochou
Zvýšené čelo u hlavy
Zvýšené čelo u nohou
Něco jiného (Uveďte popis!)

H. 10.

Výběr

Vícenásobný
výběr

Koupelna

Bodové ohodnocení:
Zvolte a zakříţkujte v kolonce „výběr“ Vám vyhovující moţnost, pokud Vám vyhovuje více moţností, označte
kříţkem ty, které jsou pro vás potřebné

Otázka č. 1

Možnosti

Jako velikost koupelny
preferuji

Malá s nezbytným vybavením
Optimální
Velká s moţností oddechu
Hodně velká s oddechem a moţností cvičení
Jsem ochoten (á) se kvůli velké koupelně i uskrovnit
s ostatním prostorem

Otázka č. 2

Možnosti

Jako vybavení
koupelny poţaduji

Vana klasická podélná
Vana rohová velká
Jacuzzi, bublinková lázeň
Sprchový kout
Bidet
WC
Pisoár
Pračka
Umyvadlo
Dvě umyvadla
Něco jiného (Uveďte popis!)

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr
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H. 11.

Dětský pokoj

Bodové ohodnocení:
Zvolte a zakříţkujte v kolonce „výběr“ Vám vyhovující moţnost, pokud Vám vyhovuje více moţností, označte
kříţkem ty, které jsou pro vás potřebné
Otázka č. 1

Možnosti

Jako vybavení
dětského pokoje si
představuji

Lůţko pro spaní dítěte
Noční stolek
Pracovní stůl dítěte s ţidlí
Němý sluha – věšák na odloţení oděvu před spaním
Klasický peřiňák , nebo úloţný prostor pod postelí na
peřiny, deky a polštáře
Úloţný prostor pro oděvy, loţní prádlo a další textilie dítěte
- skříně
Úloţný prostor na kníţky, školní potřeby a hračky
Tabuli na kreslení
Nástěnku
Něco na cvičení
Něco jiného (Uveďte popis!)

Otázka č. 2

Možnosti

Pro vybavení dětského
pokoje poţaduji

Speciální nábytek přizpůsobený designem dětem v různém
věku – budu měnit a doplňovat
Nábytek, který roste s dítětem
Nábytek funkční i starší.
Speciální doplňky, které dodají pokoji dětskou atmosféru
Dětský pokoj musí být celý roztomile dětský
Nechci, aby se designem lišil od jiných částí bytu
Něco jiného (Uveďte popis!)

Vícenásobný
výběr

Vícenásobný
výběr

35

I.

Osobní hodnota investice do bydlení a jeho interiéru
Bodové ohodnocení:
Zvolte a zakříţkujte v kolonce „výběr“ Vám vyhovující moţnost, pokud Vám vyhovuje více moţností, označte
kříţkem ty, které jsou pro vás potřebné

Otázka č. 1

Možnosti

Vícenásobný
výběr

Investice do mého
bydlení (tj. bytu, nebo
domku) je pro mne
hodnotou

Ţivotní investice zásadního významu
Investice jako kaţdá jiná
Nechci investovat do bydlení, dávám přednost pronájmu
Bydlení pro mne není důleţité, dávám přednost jiným
hodnotám

Otázka č. 2

Možnosti

Jaký význam pro mne
bydlení má

Je pro mne prostředek sebeprezentace před jinými osobami
(takový já jsem)
Je pro mne prostředek sebeprezentace před sebou
samotným (toto dokáţu sám sobě)
Je pro mne zejména zázemím pro mé činnosti
Je pro mne nejen zázemím, ale i pracovištěm
Je pro mne zdrojem osobního pocitu pohody a bezpečí
Je pro mne pouze nezbytným místem na přespání
Jiný význam (Uveďte jaký!)

Vícenásobný
výběr

A to je vše!
Děkuji Vám za poctivé vyplnění dotazníku a čas s ním strávený.
Vámi uvedené údaje budou vyhodnoceny a pouţity jako podklad pro stanovení očekávaných
priorit v oblasti bydlení u nastupující generace.

Ing. Arch. Boris Hála

36

5d Zpracování dotazníku – rozbor možných a použité metody
Vyhodnocení odpovědí je provedeno následujícím způsobem:
Na otázky v jednotlivých tematických okruzích jsou navrţeny moţné odpovědi.
Respondent označením políčka ve sloupci „výběr“ v první části dotazníku, případně políčka
„vícenásobný výběr“ v druhé části dotazníku potvrdí svůj souhlas s navrţenou odpovědí1.
Respondentem neoznačené moţnosti jsou povaţovány automaticky za nesouhlas.
Otázky a jejich hodnocení jsou specifikovány tak, aby odpovědi respondentů
postihly nejen stávající obvyklé moţnosti řešení dané otázky, ale u některých otázek je i
moţnost vloţení vlastního návrhu řešení (odpovědi – jiná, něco jiného, apod.)
Vlastní řešení přitom můţe a nemusí být popsáno.
Celkové vyhodnocení všech odpovědí je provedeno tak, ţe v první části (úrovni)
hodnocení je kaţdá otázka hodnocena zvlášť.
Součtem odpovědí na moţnosti v kaţdé otázce a jejich převodem na procenta
v rámci všech odpovědí na danou otázku vzniká percentuelní podíl z celkového koláče
100%.
Tento výsledek, který můţeme označit také jako „procenta potřebnosti“ je u
jednotlivých otázek vygenerován do grafického vyjádření, které je základem pro další práci
se získanými daty.
V případě úvodní části dotazníku, kde není umoţněn vícenásobný výběr, byla
zvolena forma koláčového grafu. V druhé části s vícenásobným výběrem je pouţit
sloupcový graf s percentuelním vyjádřením počtu kladných odpovědí (zatrţených políček)2.
Z takto vyhodnocených odpovědí na jednotlivé otázky jiţ lze zpracovávat základní
závěry, odvozovat hypotetické tendence, případně odvozovat projevy určitých tendencí
porovnáním se známými fakty (stávajícím stavem) v rámci tématu otázky.
Druhou částí (úrovní) hodnocení je rozbor odpovědí podle tematických okruhů a
následující interpretace tohoto rozboru. Vyhodnocení se zabývá srovnáním se stávajícím
stavem, rozbor odhaluje tendence a posléze v interpretační části předkládá jejich
interpretaci a komentář.
1

V digitální podobě dotazníku se jedná o označení kulatého políčka za příslušnou odpovědí.
V této souvislosti je potřeba upozornit, ţe součet takto generovaných procent v jednotlivých sloupcích nemá
hodnotu 100 %, ani ji díky moţnosti vícenásobného výběru nemůţe mít.
2
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Závěrečnou částí práce s dotazníky je nalezení a vytipování problémů, vyplynuvších
ze skladby odpovědí, podle míry o kterou se výsledky liší od stávajícího stavu.
Výsledky průzkumu jsou tedy zpracovány ve dvou úrovních.
A) rozbor a vyhodnocení podle jednotlivých otázek – v práci označená jako část 5e
B) rozbor a vyhodnocení podle tematických okruhů – v práci označená, jako část 5f
Interpretace je jednak přímou součástí obou úrovní zpracování výsledků a jednak je
její obecné poloze a závěrům z ní plynoucích, věnována závěrečná část práce, označená
jako 5g.
Z této následné obecné interpretace vyplývají podněty na řešení pro orgány činné
v plánovacím procesu bydlení na všech úrovních, dále pro manaţery podniků a společností
v oblasti nábytkářského průmyslu a také podněty pro řešení na úrovni kreativních architektů
a designérů.
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5e Rozbor a vyhodnocení podle jednotlivých otázek
Dotazník byl vytvořen jako anonymní v prostředí internetového portálu, na adrese:
http://rela.mendelu.cz/vyzkum/?vyzkum=2645
Tím byl zajištěn důleţitý poţadavek autora na objektivitu dat, nezkreslených
moţnou snahou respondenta vypadat v očích tazatele zajímavěji, nebo lépe.
Při ţádoucí anonymitě respondentů je ale obtíţně prokazatelné, ţe se jedná opravdu
o validní vzorek, který je v souladu se záměrem tazatele. Proto byla na úvod dotazníku
zpracována jeho identifikační část.

5.e.0. Identifikační část
V úvodní části dotazníku byla zvolena skupina otázek, jejichţ zodpovězením o sobě
respondent prozradí dostatek faktů pro to, aby z nich vyplynulo, ţe je osobou v souladu se
záměrem tazatele. Jeho anonymita přitom zůstává nedotčena.
Otázky jsou formulovány na:
1. Pohlaví respondenta
2. Věk respondenta
3. Urbanistická poloha bydliště v dětství
4. Urbanistická poloha bydliště současného
5. Typ bytového prostoru obývaného v dětství
6. Typ bytového prostoru obývaného v současnosti
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:

5.e.0.1 Pohlaví respondenta

Graf 1 - pohlaví respondentů
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Z údajů vyplývá, ţe názory mužské části populace jsou v následujících částech
výzkumu zastoupeny z 55 % a ženské části populace z 45 %. Snahou autora bylo
dosáhnout zhruba paritního zastoupení tak, aby zjištěné údaje nebyly ani výrazně muţským
názorem, ani ţenským, coţ se podařilo v míře vyhovující účelu této práce.
O tom, kdo rozhoduje o podobě budoucího bydlení v rodině, neexistují ověřitelné
údaje a není předmětem této práce se zabývat výzkumem na toto téma.
Problém je širší, neboť na podobu budoucího bydlení mají zásadní vliv zcela jiné
prvky, neţli je pohlaví respondenta. Je to zejména historická zkušenost a kulturní zázemí
respondentů, ekonomické podmínky, stav vývoje společnosti a podmínky, které společnost
svým členům nabízí pro realizaci jejich bydlení. Rozhodnutí respondenta o podobě
budoucího bydlení je ovlivněno jeho pohlavím tedy jen velmi částečně.
Genderová problematika není předmětem této práce a pohlaví respondentů je tedy
jen jedním z dílčích, v tomto případě spíše informativních údajů.

5.e.0.2 Věk respondentů

Graf 2 - věk respondentů

Pro výzkum byl vybrán vzorek osob ve věku, jehoţ parametry jsou znázorněny
grafem. Jedná se o osoby ve věkovém rozmezí 19 – 24 let,s převahou osob 19 -20 let, u
něhoţ lze předpokládat v dohledné budoucí době, tj. v rozmezí cca 5 – 10 let výraznou
potřebu hledání a nalezení řešení svého vlastního bydlení.
Konkrétní percentuelní podíly jsou tyto:
-

34 % respondentů ve věku 19 let

-

30 % respondentů ve věku 20 let

-

9 % respondentů ve věku 21 let
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-

9 % respondentů ve věku 22 let

-

8 % respondentů ve věku 23 let

-

10 % respondentů ve věku 24 a více let

Důvody pro výběr tohoto věkového rozpětí respondentů jsou popsány výše v části
5b této práce.

5.e.0.3 Urbanistická poloha bydliště v dětství

Graf 3 - urbanistická poloha bydliště v dětství

Percentuelní podíl vyjádření urbanistické polohy původního bydliště respondentů je
znázorněn grafem.
Vyjádření v percentuelních podílech vypadá takto:
-

38 % respondentů ţilo v dětství ve městě

-

34 % respondentů ţilo v dětství na vesnici

-

23 % respondentů ţilo v dětství v malém městě

-

5 % respondentů ţilo v dětství v metropoli

-

0 % respondentů ţilo v dětství na samotě

Tyto údaje jsou podkladem Rozbor a vyhodnocení podle tematických okruhů –
částí O až I, zpracovaný v části 5f této práce.
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5.e.0.4 Urbanistická poloha současného bydliště respondenta

Graf 4 - urbanistická poloha současného bydliště

Ze zpracovaného grafického vyjádření je patrné přemístění stálého bydliště
respondentů ve prospěch větších sídelních celků, tj. v metropoli a ve městě. Je to způsobeno
zejména tím, ţe oslovená skupina respondentů jsou studenti university, která sama o sobě se
nachází ve městě.
Vyjádření v percentuelních podílech vypadá takto:
-

41 % respondentů ţije v současnosti ve městě

-

29 % respondentů ţije v současnosti na vesnici

-

18 % respondentů ţije v současnosti v malém městě

-

12 % respondentů ţije v současnosti v metropoli

-

0 % respondentů ţije v současnosti na samotě

Stávající bydliště této věkové skupiny respondentů je navíc obvykle povaţováno za
dočasné a nemusí mít nic společného se zamýšleným budoucím bydlištěm.
Údaje zjištěné touto otázkou jsou dále podkladem pro Rozbor a vyhodnocení podle
tematických okruhů – částí O až I, zpracovaný v části 5f této práce.
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5.e.0.5 Typ bytového prostoru obývaného v dětství

Graf 5 - typ bytového prostoru obývaného v dětství

Údaje a jejich grafické vyjádření, které vyplývá z odpovědí respondentů na tuto
otázku jsou podkladem pro rozbor předpokladu změny typu bytového prostoru v průběhu
ţivota a analýzu trendu generace budoucích bydlících směrem k bydlení v různých typech
stavebních objektů.
Vyjádření v percentuelních podílech vypadá takto:
-

60 % respondentů ţilo v dětství v rodinném domě

-

21 % respondentů ţilo v dětství v panelovém bytovém domě v bytě

-

19 % respondentů ţilo v dětství v klasickém bytovém domě v bytě

-

0 % respondentů ţilo v dětství v dětském domově

Údaje zjištěné touto otázkou jsou dále podkladem pro Rozbor a vyhodnocení podle
tematických okruhů – částí O až I, zpracovaný v části 5f této práce.
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5.e.0.6 Typ bytového prostoru obývaného v současnosti

Graf 6 - typ bytového prostoru obývaného v současnosti

Údaje a jejich grafické vyjádření, které vyplývá z odpovědí respondentů na tuto
otázku jsou podkladem pro rozbor předpokladu změny typu bytového prostoru v průběhu
ţivota a analýzu trendu generace budoucích bydlících směrem k bydlení v různých typech
stavebních objektů.
Vyjádření v percentuelních podílech vypadá takto:
-

41 % respondentů ţije v současnosti v rodinném domě

-

26 % respondentů ţije v současnosti v bytovém domě v bytě

-

21 % respondentů ţije v současnosti na kolejích

-

12 % respondentů ţije v současnosti v podnájmu

Údaje zjištěné touto otázkou jsou dále podkladem pro Rozbor a vyhodnocení podle
tematických okruhů – částí O až I, zpracovaný v části 5f této práce.
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5.e.A. Obecná poloha obytného prostoru
Pro odvození závěrů a vzájemných konsekvencí z odpovědí v dalších částech
dotazníku je důleţité představu respondentů o budoucím poţadovaném místě jejich bydlení,
typu objektu pro bydlení a poloze jejich bydlení v domě. Tedy poţadované základní
urbanistické a architektonické parametry. Důvodem je to, ţe interiér a způsob jeho řešení je
vţdycky zásadním způsobem těmito parametry ovlivněn.
Otázky jsou formulovány na:
1. Požadovanou polohu bydlení v urbanistickém prostoru
2. Požadovanou polohu bydlení v zástavbě
3. Požadované stáří objektu na bydlení
4. Způsob bydlení, v jednom, či více patrech
5. Požadovanou výškovou polohu bydlení v objektu
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:

5.e.A.1 Urbanistická poloha budoucího bydliště respondenta

Graf 7 - urbanistická poloha budoucího bydliště

Percentuelní podíl vyjádření urbanistické polohy ţádaného budoucího bydliště
respondentů je znázorněn grafem.
Tento údaj a jeho parametry jsou podkladem pouţitým v části 5.g.1 Interpretace části
A: Migrační trendy
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5.e.A.2 Požadovaná poloha budoucího bydliště v zástavbě

Graf 8 - poloha budoucího bydliště v zástavbě

Z údajů zjištěných průzkumem a percentuelně vyjádřených grafem je patrné, ţe
vylidňování městských center není pouze jevem dočasně podmíněným rekonstrukcemi
bytového fondu na nebytové prostory, jak se často uvádí, ale ţe pravým důvodem je
pravděpodobně nezájem o bydlení v těchto centrech obecně.
Z výsledků vyplývá, ţe o bydlení v centru města má zájem pouze 9 % z generace
budoucích bydlících. Tendence přeměny center na čistě obchodní a kancelářskou zónu,
prakticky bez bydlení, je v této souvislosti pravděpodobně jevem váţnějšího charakteru,
který neplyne jen z finanční výhodnosti (jak je často uváděno), ale plyne z nezájmu
mladých lidí o bydlení v centru. Důvodů je jistě celá řada. Jejich rozbor by vydal na další
disertační práci, ale z této práce plyne, ţe je potřeba s tímto jevem počítat, jako s obecným,
nikoli dočasným trendem, a další uvaţování tomuto faktu přizpůsobit. Urbanismus města a
vesnice v sobě vţdy skrývá moţnost špatných řešení, zaloţených nikoli na průzkumech, ale
na domněnkách autorů řešení. Dobré urbanistické řešení je vţdy pouze to, které respektuje
obecné tendence a nikoli to, které respektuje ideologii svých autorů. Pochopitelně je
pravdou, ţe zde naznačený problém by si zaslouţil podrobnější výzkum. Ale naznačené
závěry jsou natolik váţné, ţe je nelze opomíjet, a měly by být podnětem k hledání
východisek a způsobů, jak se s touto situací vyrovnat.
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5.e.A.3 Požadované stáří budovy

Graf 9 - požadované stáří budovy

Ze zjištěných údajů vyplývá, ţe zájem o nové bydlení není zdaleka totoţný, se
zájmem o bydlení v novostavbě. To je známá a logická věc, ale skupina zájemců o bydlení
ve starších objektech je velmi vysoká. Podle rozboru údajů se jedná o 45 % respondentů.
V kaţdém případě závěr plynoucí ze zjištěných faktů je, ţe nová výstavba a rekonstrukce
staršího bydlení by měly být v poměru zjištěném výzkumem, aby bylo splněno kritérium
moţnosti rovnoměrného výběru z řad zájemců o nové bydlení a nenastával nedostatek, nebo
přebytek jednoho, nebo druhého typu objektů. V tomto případě lze celkem
s pravděpodobným úspěchem spoléhat na samoregulující mechanismy trhu, ale na druhé
straně je tato oblast, výší vloţených prostředků velmi citlivá na jakoukoli menší poruchu
v poptávce V případě velkých developerských projektů, by zjištění a rozbor situace v širší
lokalitě měl být samozřejmostí.
Zajímavým závěrem z této části výzkumu můţe být i hypotéza, ţe nová výstavba
v lokalitě by měla být doprovázena i rekonstrukcemi bydlení v okolí tak, aby celá oblast
prošla výměnou obyvatel. Poměr rekonstrukcí k nové výstavbě vyplývá z dotazníku. Jinak
je nebezpečí, ţe stárnoucí a neatraktivní bytový fond v blízkosti nové výstavby3 můţe
sniţovat prodejní hodnotu nových bytových objektů.

3

A přiznejme, ţe i stárnoucí a neatraktivní obyvatelé takového fondu, i kdyţ tato poznámka není politicky příliš
korektní.
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5.e.A.4 Představa o prostorovém bydlení v domě

Graf 10 - představa o prostorovém bydlení v domě

Z výzkumu vyplývá zajímavé zjištění, ţe 74 % respondentů dává přednost bydlení
ve dvou patrech, oproti pouze 26 %, kteří si přejí bydlet pouze v jednom patře.
V současné době je přitom bydlení ve dvou patrech moţné pouze v rodinných domech.
V bytových domech existují , aţ na vyjímky tzv. mezonetového bydlení pouze
jednopodlaţní byty. Z údajů vyplývá, ţe zájem o bydlení ve více úrovních silně převyšuje
současná stavební a architektonická klišé. Jistým náznakem trendu je současný zájem o tzv.
mezonetové bydlení, pokud je realizováno, a to i za cenu vyšších nákladů na takto řešené
byty.
Rozborem a stanovením hypotézy příčin této skutečnosti se autor dále zabývá v části
5.f.3 Část B - Preference typu objektů pro bydlení
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5.e.A.5 Výšková poloha bydlení v domě

Graf 11 - výšková poloha bydlení v domě

Ze skutečností zjištěných tímto výzkumem vyplývá celkem rovnoměrný zájem o
jednotlivé moţnosti výškového umístění obytného prostoru v domě. Výzkum nesignalizuje
jednoznačné upřednostňování některé z poloh. Je to zajímavé zjištění, zejména v souvislosti
se zkušenostmi developerů, kteří často vyprodají nejdříve byty v nejvyšším patře a tvrdí, ţe
naopak byty v přízemí by byly neprodejné, a tak je pro jistotu v projekčních řešeních
odmítají. Podle moţné hypotézy, která se nabízí ze znalosti těchto faktů je příčina
nerovnoměrného zájmu o byty podle pater spíše v jiných příčinách, neţli je vlastní fakt
jejich polohy v domě.
Pokud z výše uvedených zjištění plyne rovnoměrný zájem, nabízí se jako příčina
nerovnoměrného zájmu v realné skutečnosti, zásadní vliv vnějších faktorů. To můţe být
např.: nevlídné okolí, obava z moţného hluku z komunikací, pocit niţší prašnosti ve větší
výšce, pocit lepšího oslunění bytu a moţná u některých obyvatel i pocit větší volnosti pod
střechou. Tyto faktory mohou platit individuálně, zejména pro domy v centrálních, nebo
průmyslových městských lokalitách.V místech správně situovaných a navrţených obytných
zón platí údaje zjištěné průzkumem.
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5.e.B Typ objektu pro bydlení
Představa respondentů o budoucím typu objektu pro jejich bydlení je důleţitá nejen
jako analýza poţadavků na poţadované vlastnosti budoucího obytného prostoru, ale i pro
vyhodnocení vazby mezi typy prostor na bydlení a způsobem jejich zařizování.
Otázky jsou formulovány na:
1. Preferovaný typ stavebního objektu pro stálé bydlení (trvalé bydliště)
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:

5.e.B.1 Preferovaný typ stavebního objektu

Graf 12 - preferovaný typ stavebního objektu

Zjištěné údaje jsou do jisté míry totoţné se statistickými údaji skutečné výstavby
v letech 2000 – 2004 viz. kapitola 3 této práce. Odpovídá zhruba percentuelní rozsah
prováděné a poţadované výstavby rodinných domků, dle průzkumu to je 53 %.
Charakteristika jednotlivých typů výstavby ve formě bytů není ve formě statistických údajů
k dispozici. Proto jsou zjištěné údaje o zájmu o různé typové architektonické formy bydlení
v těchto souvislostech unikátní. Překvapivý je velice nízký zájem o klasickou formu bytu
v a to ve velkém bytovém domě dokonce jen 1 % zájemců a v malém bytovém domě jen
8 % zájemců. Tento počet je takřka totoţný s počtem zájemců o atypické bydlení
v podkroví, tj. 9 %. O byt v nádstavbě nad starším bytovým domem projevilo zájem
pouze 1 % respondentů.
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Zjevně se zde projevuje výrazný rozdíl mezi nabídkou na realitním trhu a
představami budoucí generace. V případě starší zástavby je to dáno skladbou nabídky, která
nemůţe být jiná, neţ z toho, co bylo postaveno v minulých letech. V případě nové a
budoucí výstavby jsou zde uvedené údaje váţným impulsem k zamyšlení.
Zajímavé je pouze 1% dávající přednost bydlení v nádstavbě nad starším domem.
Zdá se, ţe doba nádstaveb nad panelovými domy je prakticky za námi.
Jako nový faktor se objevuje zájem o bydlení na chalupě, a to u 7 % respondentů.
Bydlení na chalupě je charakteristické jako nový fenomén, který se objevuje u starší
generace, zejména jako bydlení pro lidi v důchodovém věku, kteří si chalupu obvykle
vlastními silami rekonstruovali a stěhují se na ni tzv. „na důchod“, poté, co své bydlení ve
městě přenechávají mladé generaci. Podle zjištěných údajů se nejedná o nahodilý trend pro
jednu generaci, ale zřejmě i generace budoucích bydlících spatřuje v bydlení na chalupě
zajímavou moţnost. Zde by bylo potřeba dalšího specializovaného výzkumu, aby se
rozklíčovaly příčiny tohoto zájmu. V tomto okamţiku lze pouze hypoteticky spekulovat o
vazbě na přírodu, vazbě k prostoru, který nese znaky svého vývoje a historie, hledání
kontrastu mezi digitálním aţ agresivním prostředím měst a klidu venkova atd, atd.
S jistotou lze ale konstatovat jiţ nyní, ţe tato oblast výzkumu poskytla nové
výsledky, které se výrazně odchylují od obecně tradovaných představ.
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5.e.C Velikost prostoru pro bydlení
Otázky na velikost prostoru nejsou formulovány konkrétně, na počet metrů, neboť
neodborná představa by mohla být dosti zavádějící. Záměrně je proto zvolen způsob dotazu,
který umoţňuje odpověď na základě laického pocitu. Vyhodnocení a převod do konkrétních
jednotek je potom následnou věcí architekta a developera.
Otázky jsou formulovány na:
1. S kým chci bydlet – počet lidí ve společné domácnosti, představa ideálního stavu po
větší část života
2. Preferovanou velikost obytného prostoru ve smyslu jejího standardu.
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:

5.e.C.1 Preferovaný typ spolubydlení

Graf 13 - preferovaný typ spolubydlících

Zde získané výsledky nepotvrzují publikované úvahy některých sociologů o
předpokládaném nárůstu tzv. singl domácností a rozpadu rodiny. Naopak myšlení
respondentů se zdá v této oblasti velmi tradiční. 87 % z nich si představuje své budoucí
bydlení společně s manželkou a dětmi, coţ je v podmínkách Evropy klasický způsob
bydlení. Bydlení v bezdětné domácnosti si představuje jako svoji budoucnost 4%
respondentů a 6% respondentů si představuje bydlení sólo. V okamţiku, kdy ale
připustíme, ţe dohromady 10% budoucích bydlících si představuje svoje bydlení bez dětí a
odvodíme , ţe v tom případě těchto 10% mladých lidí si pravděpodobně nepřeje, nebo
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předpokládá, ţe nebude mít děti, dostáváme se k údaji, který je sice zprostředkovaně, ale o
to více zaráţející.
Počet 1 % bydlících s jinými osobami odpovídá zhruba obecně uznávanému počtu
osob s přiznanou odlišnou sexuální orientací (pozor nezaměňovat za známé 4%, které
v sobě zahrnují i nepřiznané homosexuály), i kdyţ zde je nutno dodat, ţe otázka nebyla
přesně takto formulována a důvody mohou být velmi různé.
Opět se ale dostáváme k zajímavým údajům, které nám ve svém průřezu ukazují, ţe
bytových prostor rodinného charakteru4 bude podle výsledků tohoto průzkumu
poţadováno 87 % a v tomto případě lze říci, ţe „pouze“ 13 % prostor pro bydlení
nebude mít charakter rodinného bydlení ,tedy bydlení rodičů s dětmi. Z této úvahy lze
dále dedukovat, ţe obecně pro bydlení bude poţadováno aţ 87 % větších obytných prostor
s dětskými pokoji.
A dále se nabízí úvaha, zdali je v pořádku uvaţovat o rozsáhlé výstavbě státem
podporovaných tzv. startovacích bytů, pokud tyto budou vyuţívány opravdu jen jako
startovací (alespoň takto to vyplývá z údajů v provedeném průzkumu, startovací byty
nejsou vhodné pro bydlení celé rodiny i s dětmi), tedy po časově velmi omezenou dobu
v ţivotě rodiny. Podle získaných údajů bude v budoucnu o tyto malé byty pouze omezený
zájem. Samozřejmě, v případě poklesu obecné ţivotní úrovně, zásadních změn v cenách
bytů, nebo zásadních změnách v platovém hodnocení směrem dolů by bylo vše jinak, ale to
doufám není program ţádné vlády. Proto, alespoň podle výše prezentovaných zjištění je
mnoţství startovacích bytů, které je realitní trh schopen absorbovat, velmi omezené a z
hlediska vládní podpory mladých lidí by bylo více v souladu s reálnými potřebami budoucí
generace se orientovat na byty podporující bydlení rodiny s dětmi.

4

Za obytný prostor rodinného charakteru, tj. pro bydlení s dětmi lze podle současných kritérií povaţovat tří a
vícepokojový byt, nebo rodinný domek.
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5.e.C.2 Preferovaná velikost obytného prostoru

Graf 14 - preferovaná velikost obytného prostoru

Výsledky percentuelního podílu odpovědí na preferovanou velikost obytného
prostoru svědčí podle autora této práce, mimo jiné, zejména o reálném uvaţování
respondentů. Zájem 65 % respondentů o bydlení optimální velikosti je v souladu s tzv.
„selskou logikou“.
Celkem 34 % respondentů preferuje nadstandardní bydlení. Zde lze připustit
moţné zkreslení, které by mohlo plynout z vybraného vzorku respondentů, tedy studentů
oboru nábytek na Mendelově universitě. Je moţno připustit, ţe zvolení respondenti si
zvolili obor svého studia proto, ţe mají nadstandardní vztah k nábytku a tedy s logickou
vazbou i k prostoru, ve kterém se nábytek uplatňuje. Otázka byla do dotazníku vloţena
mimo jiné i proto, aby se potvrdila serióznost přístupu respondentů a reálnost a věrohodnost
odpovědí.
Velký a reprezentativní bytový prostor chce uţívat pouze 1% a minimální byt 0
%. Tyto výsledky jsou hodné pozornosti, zajména uvědomíme-li si, jak často jsou zadávány
architektonické studie minimálního bydlení, které podle výše uvedených výsledků
průzkumu vlastně nikdo nechce.
Rovněţ pouhé 1 % respondentů, kteří chtějí obývat velký a reprezentativní obytný
prostor by měla být důvodem k zamyšlení, pro všechny ty developery, kteří přicházejí
s myšlenkou na výstavbu superluxusních lokalit a velikých reprezentativních bytů.
Z výzkumu vyplývá, ţe v běţném vzorku populace současných vysokoškoláků bude o tyto
bytové prostory minimální zájem. Jistou korekcí můţe být to, ţe tyto bytové prostory jsou
často uţívány jako sluţební byty pro top manaţery velkých a zahraničních firem. Ale
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v tomto případě je zcela rozhodujícícím faktorem poloha takového bytu v atraktivní poloze
a lokalitě a dojezdové vzdálenosti od zdrojů generujících tuto specifickou skupinu osob.

Poznámka: V první a úvodní části dotazníku (bloky otázek 0, A, B, C) je použit systém
výběru a označení pouze jedné z nabízených variant odpovědi. Výsledkem je grafické
zobrazení prostřednictvím koláčového grafu, který neobecně uznávaným nejvhodnějším
způsobem percentuelního vyjádření výsledků. Součástí je i popis skutečností obsažených
v tomto grafickém vyjádření.
V následující hlavní části dotazníku (bloky otázek D, E, F, G, H, I) je použit tzv. multiply
choice, neboli vícenásobný výběr, který umožňuje respondentovi zvolit více odpovědí na
jednu z otázek. Respondent může vybrat všechny odpovědi, které považuje za prezentaci
svého názoru. Proto je zvolen i jiný typ grafického vyjádření variant odpovědí. Jedná se o
typ skládaného 100% sloupcového grafu. Je nutno upozornit, že při použití tohoto způsobu
grafického vyjádření není součet jednotlivých položek v horizontální ose roven 100%, ale
procenta jsou validním vyjádřením poměru kladných vyjádření pouze v jednotlivých
položkách.
Oba typy grafů jsou autorem generovány v programu Office 2007 – Excel.
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5.e.D Balkon, terasa, zahrada
V návaznosti na dotaz na preferovanou velikost bytového prostoru je následný dotaz
na představu respondentů o vazbě na vnější prostředí, tedy potřeby dalšího prostoru, jako
součásti bydlení.
Zařazení dotazů na tuto zdánlivě nedůleţitou (respektive do nedávné doby zdánlivě
nedůleţitou) součást bydlení vyplývá z poznatků a jimi podloţeného přesvědčení autora, ţe
vztah vnějšího a vnitřního prostředí pro bydlení nabývá na důleţitosti. Rozhodně je to
parametr, který musí být vloţen uţ v základní koncepci řešení bydlení pro budoucí
generaci.
Otázky jsou formulovány na:
1. Jaké exteriérové příslušenství obytného prostoru považuji za důležité (a jsem
ochoten si připlatit)
2. Z jaké místnosti si představuji přístup na balkon, lodžii, nebo zahradu
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:

5.e.D.1 Preference exteriérového příslušenství bytu

Graf 15 - exteriérové příslušenství

Ze získaných dat je zcela zjevný důraz, který je generací budoucích bydlících kladen
na exteriérovou sloţku bydlení. Bydlení pro ně není jen vlastní byt, ale i moţnost kontaktu
s okolím.
Okno, jako jediná klasická moţnost, není pro respondenty dostatečnou moţností.
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Pro 50% z nich je zásadní potřebou zahrada, coţ přibliţně odpovídá potřebě bydlení
v rodinném domě. Z tohoto údaje plyne, ţe minimálně jedním ze závaţných důvodů, proč
dává tak velká část respondentů přednost budoucímu bydlení v rodinném domě je potřeba
zahrady, tedy přímého kontaktu s exteriérem, jinam řešeno, s přírodou.
Pro 47% z respondentů je důleţitým doplňkem bydlení terasa se zelení. Tento
výzkumem zjištěný trend je plně v souladu a potvrzuje názory developerů, kteří se
v posledních letech setkávají se zvýšeným zájmem o byty s terasou, i přes vyšší cenu těchto
bytů.
Celkem 30% respondentů poţaduje velký balkón, coţ je stejný počet, jak 30%
respondentů, kteří se spokojí s balkonem, nebo lodžií, alespoň minimální.
Rovněţ 30% respondentů poţaduje alespoň malou zahradu, jako výběh a
odpočinek. To je velmi výrazný argument pro realizaci bytů i v přízemí obytných domů. Je
to v tomto případě zcela opačný názor oproti obecně uznávanému pocitu, ţe v přízemí byty
nejsou vhodné (nebezpečí vykrádání apod.). Potvrzení tohoto trendu lze vystopovat
v sousedním Rakousku, kde se byty v přízemí, napojené na malou zahradu realizují a
úspěšně prodávají jiţ od poloviny devadesátých let. V ČR zatím zejména ze strany
developerů se lze setkat spíše se skeptickým názorem, který ale tento výzkum jasně vyvrací.
S jistou opatrností lze z těchto údajů dedukovat, ţe pokud více jak jedna čtvrtina
respondentů si přeje malou zahradu, lze jim v plné šíři vyhovět, pouze pokud domy budou
navrhovány, alespoň ve své většině do čtyř pater výšky.
V kaţdém případě jsou zjištěné údaje aplikovatelné i pro podporu názoru, ţe jedním
z nepříliš často uváděných nedostatků bytové, zejména panelové výstavby, v minulé době,
byla nedostatečnost přímého kontaktu bydlících na exteriér pouze okny a minimálními
balkony. I toto je jeden z důvodů, proč lze do budoucna očekávat sníţený zájem o bydlení
v bytech panelové výstavby a s tím související pokles jejich cen.
Údaj, který je z hlediska jeho interpretace rovněţ velmi zajímavý je 18%
respondentů, kteří si přejí zimní zahradu, oproti pouhým 3% poţadujícím zasklenou
lodžii. Nabízí se výklad, ţe respondenti celkem jednoznačně preferují, jako funkci
exteriérového příslušenství bytu takový prostor, který jim lépe umoţňuje přímý kontakt
s rostoucí zelení.
Celkový závěr z rozboru odpovědí na tuto otázku je jednoznačný. Budoucí bydlící
mají výrazný vztah k zeleni a budou ji povaţovat za součást svého standardu budoucího
bydlení.
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Obytné objekty, které tuto funkci nabízejí jiţ nyní, jsou a budou ve výhodě,
pravděpodobně i jako hodnotnější, neţ bytové prostory klasického řešení s minimálními
balkonky a omezeným kontaktem se zelení.

5.e.D.2 Preference přístupu do exteriérového příslušenství bytu

Graf 16 - přístup na balkon, terasu, nebo zahradu

V souladu s běţným názorem architektů, který se promítá do většiny současných
dispozic si přeje 85 % respondentů vstup na balkon, terasu, nebo zahradu ze společenské
místnosti bytu.
I další sledovaná místa výstupu z bytu do exteriéru, které mají výrazné procento
poţadavků jsou součástí společenské zóny bytu. To je jídelna se 40 %, a kuchyně s 25 %.
Moţnost výstupu z privátní části bytu je poţadována z loţnice rodičů, a to u 40 %
respondentů. Překvapivě nízké procento, a to pouze 4 % respondentů vyţadují vazbu
dětských pokojů na exteriér. Zřejmě to souvisí s moţností kontroly pohybu dětí a jejich
bezpečností.
Pouhé necelé 2% respondentů povaţuje za vhodné, aby by byl na exteriér navázán
přímo prostor koupelny. To je názor, který jde tak trochu proti v současnosti narůstající
oblibě a váţnosti koupelny a trendu vytvořit z koupelny místnost nejen pro hygienu, ale i
pro odpočinek, kde vazba na exteriér s moţností opalování a přirozeného osychání těla by
byla zcela logickým rozvinutím odpočivné funkce koupelny.
Nutno dodat, ţe dva respondenti si přáli mít přístup z chodby a jeden z kuřáckého
salonku.
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5.e.E Styl obytného prostoru
Jedná se o určující otázku z hlediska designu a architektury prostoru. Znalost koláče
odpovědí na tuto otázku umoţňuje v kombinaci s dalšími částmi dotazníku odvozovat
budoucí zájem o určitý typ designu interiérových prvků. Toto je oblast, ve které se objevuje
mnoho „odborníků“ placených výrobci a reklamními agenturami, kteří se snaţí ovlivnit
veřejné mínění ve prospěch zadaných výrobků. Výsledkem jejich snaţení je to, ţe skutečný
stav a zájem respondentů je naprosto neznámý.
Otázky jsou formulovány na:
1. Jak si představuji zařízený svůj byt, tak aby byl mým domovem
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:

5.e.E.1 Styl zařízení v interiéru bydlení

Graf 17 - styl zařízení domova

Jedna z nejzajímavějších samostatných otázek v dotazníku. Okolo problematiky
stylu se v oblasti interiéru odehrává nejrozsáhlejší publicistická činnost.
Píše o něm kaţdý, přičemţ kvalifikací je mu často spíše to, ţe umí psát všechna
písmena, neţ rozsáhlé vědomosti o interiéru jako takovém. Navíc je v této oblasti řada
informací záměrně zkreslována výrobci a prodejci „stylových kolekcí“ ve prospěch vţdy
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toho stylu, jehoţ výrobce, či prodejce si publikované „seriózní“ informace platí. Uţ první
zběţný pohled na graf výsledků nám napovídá, ţe skutečnost zdaleka neodpovídá
představám, ţe existuje jeden módní trend, který všichni klienti chtějí realizovat, ale
naopak, z grafu lze vyčíst, ţe zájem respondentů je velmi široký.
Paradoxně tato šíře představ a zájmů vytváří velmi sloţitou základní premisu pro
práci interiérového designéra. Vyplývá z ní, ţe budoucí bydlící zdaleka nepodléhají
trendům a módní masáţi lifestylových periodik tak a v takové míře, jak by si jejich
vydavatelé a inzerenti přáli.
Zároveň ale z výsledků vyplývá, ţe ani tzv. vysoce odborně ceněné interiéry
publikované v odborných periodikách napojených po odborné stránce na Komoru Českých
Architektů, nebo jiné skupiny, které si osobují právo reprezentovat současnou architekturu a
design, nemusí být vţdy jasným ukazatelem toho, co si představují pod pojmem bydlení
skuteční klienti. To je do jisté míry způsobeno i tím, ţe v těchto periodikách jsou
publikované zejména veřejné interiéry jako názor svých tvůrců, který ale nemusí být plně
v souladu s názorem klientů.
Z toho je logický závěr, ţe i bytový designér, pokud chce být opravdu úspěšným
poradcem svého klienta a tvůrcem jeho interiéru musí mít velice široký záběr a přehled o
různých stylech a moţnostech tvorby prostředí pro bydlení. Musí mít schopnost se
orientovat v celé šíři a problematice, jak z hlediska výtvarného, tak zejména funkčního,
nejen v jednom módním směru.
V opačném případě hrozí, ţe bytový designér se stane jen vykladačem reklamní
masáţe prodejců (stačí zhlédnout některý z televizních pořadů o bydlení v televizi Prima),
který pouze uspořádá prostor a předměty v něm potřebné do barevně snesitelné kompozice
produktů inzerentů. V nejhorším případě dokonce můţe hrozit, ţe bytový designér za
peníze klienta reprezentuje pouze svoji vysokou kulturní úroveň a často podle svého názoru
vytříbený výtvarný cit, který ale podle názoru jiných můţe být spíše citem specifickým
Klient si přitom původně představoval zcela něco jiného.
Z výsledků tohoto průzkumu vyplývá, ţe aţ 45% respondentů si představuje svoje
budoucí bydlení, jako kombinaci starého a nového. To je pro návrh interiéru veliký a ve
své podstatě problém jen obtíţně řešitelný designérem. Jádro tohoto problému spočívá
v tom, ţe tzv. stará sloţka interiéru je vţdy sloţená z předmětů, jejichţ hodnota můţe
spočívat nejen v jejich vzhledu a funkci, ale i ve vzpomínkách a kořenech v předmětu
ukrytých, kterým rozumí jen majitel. V tomto případě musí designér projevit velmi vysokou
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schopnost empatie, aby pochopil myšlení svého klienta. Musí se seznámit i věcmi, které
zdánlivě nesouvisí s problémem tvorby interiéru, ale jsou velice důleţité proto, aby se klient
v jeho budoucí podobě cítil dobře a přirozeně.
Druhá část problému spočívá v tom, ţe je potřeba nalézt vazbu, mezi starými věcmi
a novými částmi, které spolu musí vytvářet harmonický celek. K tomu je potřeba pochopit
výrazové prostředky pouţité při tvorbě této starší části a nalézt nové výrazové prostředky,
které budou s těmi původními buďto v souladu, nebo naopak svým výrazem vytvoří napětí,
vtip a kontrast a tím celou atmosféru výsledného díla. Tvorba tohoto typu je neustálé
balancování na hranici moţných vztahů mezi věcmi a budoucím uţivatelem interiéru.
Jedná se přitom o práci s takovým počtem proměnných, ţe výsledek musí být
zákonitě otázkou citu a nelze jej vytvořit pouze racionálním přístupem a jednotnou metodou
řešení. Proto je tvorba tohoto druhu interiérů otázkou umění, ale umění s velikou schopností
sociální empatie a individuálního přístupu ke klientovi. Zdaleka ne kaţdý profesionál je
tohoto typu tvorby schopen.
Druhou největší skupinou poţadavků tj. 35 % jsou ti respondenti, kteří mají
představu zařízení v minimalistickém a technicistním stylu. Tento typ interiéru je moţno
označit za módní fenomén posledních několika let. Slovo módní ale v tomto případě není aţ
tak zcela na místě, neboť minimalistický a technicistní princip v sobě na rozdíl od jiných
tzv. módních vln, nebo trendů skrývá filosofickou podstatu určitého přístupu k ţivotu.
Kaţdý profesionální tvůrce potvrdí, ţe navrhování v minimalistickém stylu je velmi
komplikovaným úkolem.
Navrhnout a zejména zkonstruovat interiér s minimem výrazových prostředků, v ideálním
případě se skrytými technickými detaily a prakticky s maximální moţnou jednoduchostí
v sobě obvykle skrývá řadu velmi sofistikovaných postupů a řešení. Zjednodušeně řečeno,
čím má být výsledek ve výrazu jednodušší, tím rafinovanější musí být jeho skrytý obsah a
technický detail.
Nedotaţené, nebo technicky nedokonalé řešení, které se ztratí v interiéru barokních tvarů a
bohatého výrazu, je v minimalistickém pojetí okamţitě v centru pozornosti a oprávněné
kritiky.
Filosofická podstata minimalismu a pravděpodobný důvod, proč nezůstane pouhou
módní vlnou spočívá v tom, ţe je reakcí na překotný vývoj v oblasti technologií a
technického vybavení domácnosti.
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Technika uţívaná v domácnosti má dnes podstatně kratší dobu morální i fyzické
ţivotnosti, neţ ostatní interiérové vybavení (zejména nábytek). Mění se velmi rychle její
technické parametry, ale zejména z pohledu designu interiéru její rozměry, umístění a
celkový vzhled a výtvarné působení. Mění se i funkčnost a samotná podstata a způsob
jejího řízení. Vzniká tak celá skupina prvků, které jsou součástí interiéru, ale proměnlivost
těchto prvků v čase je velmi rychlá. Design těchto prvků sice v určitém časovém období má
jisté společné rysy, ale většinou nejsou shodné (pocházejí od různých výrobců). Tím vzniká
v interiéru jistá bohatost tvarů a předmětů, které jsou natolik výrazné, ţe se jeví vhodné
minimalizovat a potlačit působení ostatních dlouhodobějších částí interiéru. To se týká
zejména nábytku. A jsme u filosofického základu minimalismu.
Druhý důvod pro minimalistické chápání interiéru je v tom, ţe na člověka působí
celý den mnoho podnětů z různých zobrazovacích a elektronických zařízení a domov je pro
něj místo, kde si chce odpočinout i od přemíry optických vjemů. A to i za cenu, ţe
minimalistický interiér často můţe působit chladně a aţ odosobněně.
Třetí nejpočetnější skupina je 32% respondentů, kterým vyhovuje styl nábytku
nabízený společností IKEA. Podle údajů studie „Furniture 2010“ zpracované firmou
INCOMA GfK, s.r.o. pro AČN má firma Ikea 25% podíl na českém nábytkářském trhu. Je
tedy zřejmé, ţe její styl má své zastánce jiţ v současnosti a podle tohoto výzkumu se
nemusí obávat ani o nejbliţší budoucnost. Rozbor příčin tohoto stavu by vydal na další
disertační práci. Mezi příčinami a důvody celosvětového úspěchu této firmy se ale nezřídka
uvádí její vynikající a komplexní design. Tím je myšlen nejen design nábytkářských
výrobků, ale celý obraz firmy směrem na veřejnost a zejména schopnost zaujmout své
klienty celým sortimentem interiérových předmětů a doplňků, které vytvářejí jednotný a
harmonický celek v různých variantách výrazu. IKEA není jen jeden jednoduchý a levný
druh nábytku, jak se často ještě dnes traduje v povědomí veřejnosti, ale je to celý komplexní
způsob a pojetí zařizování obytných prostor. Jednotným hlediskem je prodej v krabici a
sestavení celého výrobku aţ na místě jeho instalace.
Design, kvalita pouţitých materiálů i provedení se přitom pohybuje v celém spektru,
které oslovuje zdaleka uţ ne jen cenou, ale hlavně pojetím, komplexností a designem
v různých variantách a výtvarném pojetí. Nábytek IKEA lze identifikovat na první pohled.
Nikoli nepodstatnou a oblíbenou vlastností tohoto nábytku je i výše zmíněná
montáţ na místě, která umoţňuje pokračování známého českého kutilství, i kdyţ firma
nabízí v rámci sluţeb dopravu a montáţ svými smluvními partnery.
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Celkem 22% respondentů uvaţuje o zařízení svého budoucího interiéru pomocí
nákupu nábytku v secondhandu, případně s nábytkem, který si vyrobí sami. To je
rovněţ vysoké číslo, ale je potřeba si v tomto případě uvědomit, ţe zde můţe hrát
významnou roli výběr respondentů, a to studentů oboru nábytek. Nepochybně při pouţití
jiné skladby respondenčního vzorku by počet „kutilů“ nebyl tak velký. V kaţdém případě
ale je fakt, ţe secondhandy s nábytkem na území ČR existují a prosperují. Mají tedy své
zákazníky. Jen se zatím nikdo nezabýval, jaký je vlastně jejich podíl na celkovém trhu
s nábytkem.
Výsledek průzkumu je ale v tomto bodě natolik zajímavý (i kdyţ opakuji, ţe zde
připouštím zkreslení), ţe přímo vytváří podnět pro marketingové šetření, které by mohlo
přinést zajímavé výsledky a být podnětem pro úpravu, nebo změnu, marketingového
uvaţování výrobců.
Další stylová kategorie byla v dotazníku nazvána „nově, ale romanticky s teplem
domácího hnízda“ a kladnou odpověď zvolilo 20 % respondentů. V této poloze se často
vyskytují publikované interiéry v zahraničních časopisech, a to francouzských, německých
a rakouských.
Z procenta odpovědí je vidět, ţe v budoucí generaci bydlících je přece jen tento typ
„milého“ bydlení řazen aţ za předchozí způsoby zařizování. Moţná je to způsobeno tak
trochu obavami z aţ kýčovitého pojetí, prezentovaného v těchto časopisech, které určitě
není vlastní této generaci. Je pravděpodobné, ţe k tomuto způsobu vyjádření dospívá spíše
generace těch, kteří jiţ mají vlastní děti a podlehnou roztomilosti těch „malých drobečků“.
To ale neznamená, ţe tento styl nemá své zastánce a oprávnění v celé paletě moţností, jak
zařizovat bydlení. Jen práce v tomto duchu je vţdy pro designéra pohybem na hraně
líbivosti a funkce.
Celkem 20 % respondentů má představu napodobeného historického retrostylu.
Kdyţ k tomu připočteme 3 %, které si představují ţivot výhradně s cenným historickým
nábytkem, dostáváme se ke skutečné velikosti tohoto segmentu trhu s nábytkem, který je u
nás asi 25% z celkového prodeje nábytku. Tato kategorie podle všech dostupných údajů
vykazuje dlouhodobý jev bez výrazného kolísání zájmu. Předmětem dalšího průzkumu by
mohly být, sociologické vlivy a prostředí, které generuje právě tuto skupinu, která dává
přednost bydlení v historickém prostředí, před současnými trendy.
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Bydlení v interiéru zařízeném v duchu špičkového designu, ať uţ italského, nebo
severského si představuje 14 % respondentů. Zde hrají roli pravděpodobně dva hlavní
faktory. Tzv.špičkový design je prezentován velmi často jako design se špičkovými cenami.
Tím je dáno, ţe skupina klientů tohoto typu zboţí se omezuje na skupinu těch, co si to tzv.
„mohou dovolit“. Z toho lze odvodit, ţe tento typ prostředí si okolo sebe chtějí vytvářet
buďto ti, kteří hodlají vydávat za svůj interiér velikou část svých příjmů, nebo ti, pro něţ
špičkové ceny nejsou tak velkým výdajem. V obou případech se ale jedná o intelektuálně
spřízněné skupiny se vztahem k i k jiným, neţ jen konzumním hodnotám ţivota.
V případě 13 % respondentů, kteří chtějí ţít v módním stylu, který bude in, se
naopak jedná o přístup k bydlení podléhající jasně diktátu módy a módnosti. Toto procento
je překvapivě dosti malé, pokud si uvědomíme, jaká jsou asi očekávání tvůrců komerčních
reklamních pořadů typu „Jak se staví sen“.
Další rozbor a závěry plynoucí ze zpracování této části jsou předmětem části 5.f.6
Část E – Preference stylů zařizování obytného prostředí, a části 5.g.5 Interpretace části E:
Styl prostoru pro bydlení.
.
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5.e.F Místnosti obytného prostoru
Celá architektura dvacátého století i současnosti je poznamenána snahou architektů
o nalezení optimálního řešení uspořádání prostor pro bydlení a hledáním jejich typologie.
V průběhu posledních let tento vývoj pokračuje a hledají se nové vazby mezi místnostmi.
Důleţitost jednotlivých místností a poţadavky na jejich parametry variují. Znalost a rozbor
názoru respondentů je důleţitou, zejména proto, ţe jedinou objektivní, pomůckou pro
nalézaní optimálních řešení.
Otázky jsou formulovány na:
1. Preference samostatných obytných místností
2. Preference samostatných užitných místností
3. Požadavek dalších privátních prostor mimo vlastní prostor pro bydlení
4. Požadavek dalších společných prostor v domě mimo vlastní prostor pro bydlení
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:

5.e.F.1 Obytné místnosti

Graf 18 - preference obytných místností

Nejvíce kladných odpovědí na místnost poţadovanou jako samostatnou a to 80% je
společná ložnice rodičů. Z tohoto výsledku lze odvodit, ţe respondenti povaţují spaní za
opravdu samostatnou činnost, která vyţaduje samostatný oddělený prostor5. To je plně
v souladu s obvyklými řešeními současných dispozic. Společné spaní manţelů je přitom
5

Nezanedbatelná je zde pravděpodobně i funkce sexu, která je s touto místností spojována
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více charakteristické pro generaci respondentů a v pozdějších letech věku důraz na
slovo“společné“ jiţ není tak jednoznačný.
Druhá v pořadí poţadovaná samostatná obytná místnost je pracovna. Uvádí ji 74 %
respondentů. Zde je preference jasně v rozporu se současnými dispozičními řešeními.
Pracovna, jako nezbytný prostor bytu se začíná objevovat v současné době. Je to dáno
z velké části rozvojem elektronické komunikace a tím i moţností práce z domu. Vlastnictví
některé z forem počítače a jeho připojení k internetu se stává zcela samozřejmým doplňkem
ţivotního standardu generace respondentů. Pohyb po komunitních sítích a komunikace
s přáteli a obchodními partnery touto formou je přitom běţným doplňkem nejen pracovní
činnosti, ale i způsob trávení volného času. Je to přitom činnost, která je povaţována za
osobní, a proto zřejmě vzniká poţadavek na pracovnu, jako samostatnou místnost.
S komunikací zřejmě souvisí i další v pořadí potřebných místností, a to dětský
pokoj pro každé dítě zvlášť, který preferuje 70% respondentů. Děti jsou nejvíce zasaţeny
novým společenským fenoménem, kterým bezesporu vzájemná komunikace pomocí médií
je. I další způsoby trávení volného času dětí v domácnosti jsou více individuální, neţ
kolektivní (místo společenských her, hry počítačové). Opět se zde zřejmě uplatňuje pocit
určité osobní intimity a moţnosti nerušené činnosti, v tomto případě dítěte.
Oproti předchozím místnostem, je další podle respondentů důleţitý samostatný
prostor, prostor nazývaný v dotazníku „společenský prostor pro návštěvy, sledování TV,
jídlo a vaření“, prostorem, který má jednoznačně společenskou funkci a slouţí pro
společný a společenský ţivot všech obyvatel bytu dohromady. Tento prostor poţaduje 65
% respondentů.
Jako nový typ prostoru se začal objevovat v dispozičních řešeních obytných prostor
v devadesátých letech minulého století. Zpočátku jako experiment, který ale velmi rychle
zdomácněl a většinou bydlících byl aţ překvapivě kladně akceptován.
Sloučení původně tří samostatných místností do jednoho společného prostoru
umoţnily zásadní proměny ve způsobu společného ţivota členů domácnosti. Vaření, které
se původně odehrávalo v samostatné kuchyni přestalo být výhradní prací ţeny. Díky
odsávání se z něj vytratila pachová sloţka a díky prodeji potravin v podobě určené přímo
pro tepelné zpracování ubylo tzv. špinavých prací. V řadě rodin je vaření společnou prací
celé rodiny a někdy i součástí společenského ţivota. Jídlo jiţ není natolik slavnostní
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společná událost, která by vyţadovala specielní místnost. Naopak, moţnost rychlého ohřevu
v mikrovlnné troubě z něj udělala demokratickou záleţitost. Není jiţ prvořadou záleţitostí
společně večeřet v jednom čase u slavnostního stolu, ale pouze společně být a večeřet
v jednom prostoru.
A o společném sledování televize a domácího kina jiţ byly popsány stohy papíru.
To všechno je natolik zásadní proměnou ţivotního stylu, ţe dispoziční řešení na něj musí
reagovat.
Z výsledků průzkumu vyplývá, ţe sloučení do jedné místnosti je i do budoucna
velmi ţádoucí variantou řešení.
I přes výše uvedené fakta je 30 % respondentů příznivci řešení, kde je pouze
kuchyně s jídelnou samostatným společným prostorem. Společenský prostor by tedy
v tomto případě byl oddělený a samostatný, nebo by vůbec nebyl součástí dispozice.
V tomto trendu je plně v souladu pouhých 5 % respondentů, kteří si přejí kuchyni,
jako samostatnou místnost.6
Samostatnou jídelnu si dokonce nepřeje ani jeden z respondentů.
Obývací pokoj jako samostatná místnost je zajímavé řešení pro 15 %
respondentů. Zřejmě je to zajímavé pro tu část, která ráda sleduje multimédia nerušeně,
nebo prostě nechce být rušena naopak hlukem televize a rádia při činnostech jako je jídlo
apod. A v neposlední řadě to můţe být řešení pro ty, kteří nechtějí, aby se případná
návštěva zúčastnila celého ţivota rodiny.
Oddělené spaní rodičů si přeje jen 12 % respondentů (komentář viz rozbor
odpovědí respondentů k otázce „H.9.2 - společné spaní“ v další části práce).
Rovněž společný pokoj pro všechny děti není respondenty dotazníku pováţován
za vhodné řešení, alespoň podle pouhých 10 % souhlasných odpovědí.

6

Srovnejte si prosím tento údaj s faktem, ţe ve všech existujících panelových bytech je kuchyně v současné

době jako samostatná a zkuste uvaţovat, jaký to asi můţe mít vliv na budoucí cenu těchto bytů.
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5.e.F.2 Užitné místnosti

Graf 19 - preference užitných místností

Z uţitných místností bytu7 je jednoznačně preferovanou místností samostatné WC.
95% respondentů dává přednost tomuto řešení. Je to do značné míry české specifikum,
neboť v sousedních zemích se můţeme setkat v daleko větší míře v současných obytných
prostorech s WC jako součástí koupelny. V českých dispozičních řešeních je samostatné
WC jiţ dávno samozřejmostí a dle výsledků tohoto průzkumu, mělo by tomu tak být i
v budoucnu.
Další v pořadí poţadovaných uţitných místností je předsíň. Jedná se opět o do
značné míry české specifikum. 88 % respondentů ji povaţuje za potřebnou. Je to místnost,
která je podle ČSN 73 43 01 Obytné budovy povinnou místností bytu, coţ zdaleka není
samozřejmostí v jiných státech Evropy. Její funkce spočívá ve vytvoření filtru mezi
vnitřním prostředím bytu a vnějším prostředím společných prostor obytné budovy. Podle
výsledků průzkumu je do budoucna povaţována za důleţitou a v českých podmínkách tedy
nemá smysl uvaţovat o její zbytnosti.
Komora je místnost, která je často uváděna v souvislosti s hospodářským zázemím
vesnického bydlení, ale v poslední době, po její absenci v panelové výstavbě, se objevuje i
7

Uţitné jsou nazývány místnosti, které nemusí mít přímé větrání a osvětlení a nejsou určeny pro pobyt
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v dispozicích bytů. 61 % respondentů ji povaţuje za důleţitou místnost, coţ můţe souviset
například s novou pracovní funkcí bytu, jak vyplývá výše. Slouţí vţdy k odkládání a
ukládání věcí a je pravda, ţe těchto věcí v obytném prostoru přibývá.
Další, moţná trochu překvapivou místností s vysokým procentem, tj. 60 %
poţadavků respondentů je spíž. Místnost, která se podle některých přání výrobců kuchyní
měla ztratit a být nahrazena spíţními skříněmi. Fakta jsou taková, ţe skutečně v domácnosti
ubývá výrobků, které vyţadují ukládání v prostředí o něco chladnější (tím pádem i vlhčí)
spíţe. Pokud tyto výrobky jsou, je moţnost je ukládat v nově vyvíjených chlazených
prostorech skříní.
Na druhé straně se ale zvyšuje důraz na ekologickou stránku potravin, nakupují se čisté
přírodní výrobky a pro ně je v řadě případů prostor spíţe ideální. Je také fakt, ţe v případě
poruchy v dodávce elektrického proudu, zůstává kvalita potravin ve spíţi zachována, na
rozdíl od chladících skříní, které se rychle ohřejí na teplotu místnosti. Existence spíţe je
tedy spíše otázkou klasického pojetí ukládání potravin a novějšího pojetí pomocí
technických prostředků.
Podle výsledků dotazníku se zdá, ţe budoucí generace bydlících bude v tomto ohledu
upřednostňovat spíše klasické pojetí.
Celkem 60% respondentů upřednostňuje dvě koupelny v bytě.
Byty s více koupelnami jsou v českých podmínkách celkem novým prvkem
v bytovém prostoru. Poţadavek na dvě koupelny se začíná objevovat od dob, kdy koupelna
dostala další funkce a není jiţ jen místem rychlé hygieny. Nové funkce jsou: praní a celá
řada činností s tím spojených a odpočinek a relaxace – po nástupu různých vířivých van,
jacuzzi, parních a vícefunkčních sprchových koutů. Všechny tyto činnosti přitom mají
charakter privátních činností (tj. činností provozovaných vţdy jednou osobou, bez účasti
dalších spolubydlících). Tím stoupají nároky na časové vytíţení této původně jedné
místnosti. Řešením jsou dvě koupelny, které se uţ začínají v novějších dispozičních
řešeních objevovat.
Podle výsledků průzkumu je to jedna z cest, které mají do budoucna šanci na oblibu.
Tento výsledek je dalším z celé jiţ dříve popsaných signálů, které signalizují ţádoucí
změny v pohledu architektů a developerů na dispoziční řešení bydlení pro budoucí generaci.
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Další poloţky této otázky v dotazníku, které se zabývají koupelnou a odpovědi na
ně, jsou víceméně potvrzením názoru na koupelnu, jako privátní místnost, i kdyţ i zde je
patrný jistý posun oproti klasickému pojetí koupelny, jako přísně intimní a soukromé
místnosti.
24 % respondentů akceptuje koupelnu jako společnou místnost s ložnicí a šatnou a 23 %
jako společnou místnost s ložnicí. To je dohromady 47 % respondentů, kteří akceptují
koupelnu společně s jinou místností, coţ je vţdy spojeno s jistou ztrátou intimity této
místnosti.
Nutno podotknout, ţe tato řešení se jiţ v praxi začínají objevovat a jsou dokonce
některými klienty vyţadována.
Poslední poloţkou této otázky je WC jako součást koupelny, coţ je evidentně
podle pouhých 13 % preferencí řešení v českých zemích neoblíbené. V praxi se objevuje
spíše jako druhé WC v bytě.

5.e.F.3 Privátní prostory mimo byt

Graf 20 – požadavek privátních prostor mimo byt

Bydlení člověka se neodehrává jen ve vlastním prostoru bytu, nebo rodinného domu.
Ale je spojeno s dalšími potřebami a činnostmi, které se uskutečňují v jiných prostorech,
které nejsou součástí bytového prostoru, ale existují ve vazbě na něj. V dotazníku byla
zkoumána reálná potřeba a druhovost této části bydlení.
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Jako nejţádanější se 78 % se jeví garáž. Nutno podotknout, ţe garáţ není zdaleka
vyuţívána jen k parkování vozidla, ale i jako dílna, sklad a prostor pro sportovní vybavení
rodiny.
S garáţí souvisí sklep – komora potřebný pro 66 % respondentů.
Zde je potřeba konstatovat, ţe řadou developerů je právě potřeba této místnosti,
která není součástí bytu, ale je umístěna v přízemí domu, hluboce podceňována. Z výzkumu
vyplývá, ţe existence komory a garáţe bude v budoucnosti naopak oceňována a bude
jedním z faktorů, který má vliv na cenu nemovitosti.
Další privátní prostory, které jsou v tabulce obsaţené jiţ nejsou prostorami
v klasickém slova smyslu, tedy místnostmi, ale jsou součástí komfortu bydlení. Jsou to
prostory, které vytvářejí vazbu mezi chráněným prostředím vlastního bydlení a otevřeným
prostředím vnějšího světa.
Nejţádanější z těchto prostor je pro respondenty zahrada, kterou preferuje 70 %.
Samozřejmě ji preferují ti, kteří chtějí v budoucnu bydlet v rodinných domech, ale preferuje
ji i část budoucích majitelů bytových prostor. Tento výsledek je jen dalším potvrzením
závěrů zveřejněných v této práci jiţ v komentáři k odpovědím na otázku D.1.
Celkem 57 % respondentů poţaduje terasu a 40 % balkon. Obě skupiny jsou dalším
potvrzením důrazu budoucích bydlících na volný kontakt a moţnost výrazného propojení
interiéru bytu s vnějším prostředím. V těchto údajích se také moţná skrývá odpověď na
silnou lobbisticky podporovanou kampaň okolo pasivních domů, která stále na propagované
domy dokonale utěsněné a oddělené od vnějšího prostředí nenachází odezvu, která by
alespoň trochu odpovídala vynaloţeným prostředkům. Podle výsledků tohoto dotazníku, je
pro budoucí bydlící naopak kontakt s okolím velmi ţádoucí.
Zimní zahrada je ţádoucí pro 15 % respondentů. Zimní zahrada je opět poměrně
mladý prostor, o kterém je známo, ţe má svůj osobitý půvab, ale jen v případě, ţe je
správně navrţen, proveden a osazen. A to v poměrech českého stavebnictví není zdaleka
samozřejmostí.
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5.e.F.4 Společné prostory mimo byt

Graf 21 - požadavek společných prostor mimo byt

Problematika dalších společných prostor v domě je otázkou společenské funkce
domu s vícebytovým bydlením. V dobách nedávných byla řešena striktně pomocí ČSN 73
43 01 Obytné budovy z roku 1987. Ta byla v roce 2004 nahrazena normou stejného
označení, ale v této oblasti daleko mírnější. Z většiny odpovědí respondentů plyne, ţe tento
posun v legislativě byl správný a v souladu s celkovým trendem.
Z původního souboru místností zůstává jediná, která má smysl, a to pro 30 %
respondentů, kteří si přejí kočárkárnu. I tato místnost má svoji historii a kladné i stinné
stránky. Doba, kdy rodina potřebuje kočárek je v principu velmi krátká, ale hlavně nikdo
není schopen správně určit dimenze této místnosti, je-li společná. Nelze ţádnou statistickou
metodou vypočítat, kolik bude v domě kočárků na počet bydlících a neexistuje algoritmus
časové posloupnosti. Většina řešení se proto v současné době spoléhá na to, ţe kočárek
budou bydlící přechovávat po dobu nezbytně nutnou v předsíni svého bytu. Z odpovědí
v dotazníku nicméně vyplývá, ţe pro některé bydlící je místnost pro kočárky (v blízkosti
vstupu do domu) stále vhodné řešení. Je moţno kombinovat menší prostor u vstupu
s moţností garáţí a předsíní, záleţí na společenské situaci v domě, ale ta se také plánovat
nedá.
Potřeba dalších místností se statisticky pohybuje pod 10 % a je tedy prakticky
zbytečná.
Celkově lze z výsledků odpovědí na otázky v celé části F odvodit veliký posun
v názorech budoucích bydlících od stavu, který platil ještě před nedávnem. Zdá se, ţe toto
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je oblast, kde i do budoucna bude docházet ke značným posunům a proto by bylo vhodné
tuto oblast podrobně sledovat. Prostorové řešení bytu má totiţ jednoznačně veliký vliv na
hodnotu bytu a dobře investovat, znamená v tomto případě investovat do obytného prostoru,
který má v sobě atributy budoucích poţadavků na bydlení.
A to se týká i existence a kvality prostorů, které k bytu patří jako součást domu a
také moţnosti odstavení vozidla
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování této tématiky jsou rovněţ předmětem části
„5.f.7 Část F – Preference místností v obytném prostoru a doplňkové funkční prostory mimo
byt“ této práce. Komplexní krátké shrnutí a interpretace je obsaţena v části „5.g.6
Interpretace části F: Místnosti a slučování jejich funkcí“.
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5.e.G Dispozice obytného prostoru
Dispoziční řešení bydlení je další ze stěţejních problémů architektury. Vlivem
měnících se podmínek ţivotní úrovně obyvatel, vlivem kontinuálního pokroku jednotlivých
technologií vnitřního zařízení interiéru budov, vlivem sociologických změn v pohledu na
vyuţití volného času a jeho rozsahu a rovněţ vlivem vyuţívání nových materiálů, rozvojem
informatiky a pohledu na ţivotní prostředí se mění potřeby a z nich plynoucí poţadavky na
vazby mezi jednotlivými částmi a místnostmi bytu. Opět ani zde neexistuje seriózní výzkum
poţadavků budoucí generace.
Otázky jsou formulovány na:
1. Požadavek vazby dalších místností na vstupní prostor bytu.
2. Představu která propojení dveřmi mezi místnostmi považují respondenti za žádoucí
a důležitá
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:

5.e.G.1 Vazby místností na vstupní prostor bytu

Graf 22 - vazba místností na vstupní prostor

Dispoziční řešení obytného prostoru má vţdy dvě základní sloţky problému. První
je členění prostoru na jednotlivé místnosti, určení jejich funkce a činností v nich
vykonávaných. Druhou sloţkou je uspořádání zvolených místností v prostoru a nalezení
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správných vazeb mezi zvolenými prostory. V části G dotazníku se jedná o zjištění
poţadavků budoucích bydlících na vzájemné vazby jednotlivých prostor. Z tohoto hlediska
je prvořadá vazba ostatních místností na vstupní prostor bytu.
Za nejdůleţitější vazbu povaţuje 80 % respondentů přímou návaznost na vstupní
prostor u společenského prostoru pro návštěvy, přípravu stravy a její konzumaci. Je to
osa, po které se pohybuje jakýkoli příchozí, ale i většina nákupů pro přímou spotřebu,
odpadu, a je pod kontrolou všech obyvatel bytu, kteří jsou ve společenské části. To je plně v
souladu s historickým i současným řešením dispozice a je zřejmé, ţe i do budoucna je tato
vazba zásadní.
Další poţadovanou vazbou je přímá vazba na WC, a to 68 % respondentů. Opět i
tento výsledek je v souladu s trendy v projektech a má naprostou logiku. V této logice je
WC součástí společenské zóny bytu, přístupné návštěvám i bydlícím.
Z ostatních místností je zajímavá preference šatny, a to v 38 % odpovědí
respondentů.
U ostatních místností se poţadavky pohybují pod 30 % v pořadí koupelna, komora,
pracovna, pokoje dětí, loţnice rodičů a nakonec samostatné místnosti namísto
společenského prostoru, které jsou kuchyně, jídelna a obývací pokoj klasické formy.

5.e.G.2 Vazby místností mezi sebou

Graf 23 - vzájemná vazba místností
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Zpracování této otázky dotazníku je provedeno atypicky.
Nejdůleţitější přímou vazbou mezi místnostmi je pro 55 % respondentů vazba mezi
ložnicí rodičů a koupelnou. Je to velmi zajímavý údaj, zejména v souvislosti s posledními
trendy v dispozičním řešení bytů, které lze pozorovat v publikovaných půdorysech. Z nich
je zřetelná tendence k sjednocování prostoru loţnice rodičů a koupelny. Z nových
výrobních programů výrobců sanitárních výrobků lze vypozorovat snahu designérů po
novém tvarovém (v některých případech i materiálovém) řešení těchto zařizovacích
předmětů, a to takovém, které umoţňuje vloţení sanitárních předmětů přímo do prostoru
loţnice (sprchový kout, umývadla, bidet, vana). Tyto tendence jsou zde potvrzeny
výzkumem, který reflektuje přání respondentů a zdá se, ţe mají do budoucna šanci na
úspěch. Zvláště v případě, kdyţ si uvědomíme, ţe potřeba vazby těchto dvou místností, tak,
jak je potvrzena tímto výzkumem, se můţe časem změnit v úplné sjednocení.
Za velmi důleţité vazby mezi místnostmi povaţuje 50 % respondentů vazbu mezi
kuchyní a obývacím pokojem a rovněţ 50 % respondentů vazbu mezi kuchyní a
jídelnou. Jen o málo niţší, a to 40 % je poţadavek na vazbu mezi obývacím pokojem a
jídelnou.
I tento výsledek je velmi důleţitým potvrzením současných tendencí. Rozdíl je pouze
v čase, neboť v tomto případě jiţ v praxi dochází k úplnému sjednocení uvedených prostor
do jednoho prostoru, viz výše popsané odpovědi a vyhodnocení v části F tohoto dotazníku,
otázka F.1.
Celkem 35 % respondentů povaţuje za důleţitou vazbu mezi ložnicí rodičů a šatnou.
Prostor šatny, jako samostatné místnosti je rovněţ obecný trend, který lze vypozorovat
z publikovaných půdorysů obytných prostor v posledních letech. Tato místnost začíná
nahrazovat šatní skříně v loţnici. Potom je její přímá vazba na loţnici opět zcela logickou a
výsledky průzkumu jen potvrzují to, co někteří architekti jiţ odhalili citem a na základě
svého kaţdodenního styku s klienty. I zde jsou výsledky průzkumu důleţitým vodítkem pro
budoucí úvahy o bydlení a potvrzením jejich správného, či nesprávného směřování.
Vazba mezi dětskými pokoji navzájem je preferována 34 % respondentů.
Rovněţ v některých dispozičních řešeních pouţívaná nová vazba, která má velikou
výhodu v tom, ţe umoţňuje v určitých obdobích ţivota dětí vytvořit společný hrací prostor
76

v jednom z pokojů, propojený na společné spaní v druhém. Výhoda spočívá v tom, ţe děti
si mohou hrát společně, tedy podporuje vznik lepších vazeb mezi sourozenci a sniţuje
nebezpečí tzv. osamělých dětí v plnohodnotné rodině. Ve vyšším věku se potom interiérové
vybavení pokojů přemístí tak, aby kaţdé dítě mělo opravdu svůj pokoj, mělo tedy soukromí,
ale zároveň moţnost přímého sociálního kontaktu se sourozencem. Vazba mezi dětskými
pokoji je jedním z moţných řešení, kterým můţe architektura bydlení přispět k omezení
sociologického problému počítačové generace, tj. osamělost v komunikaci ve virtuálním
světě.
Vazba mezi obývacím pokojem a pokojem dětí je povaţována respondenty za
méně důleţitou, ale preferuje ji 25 %, tj. stále ještě jedna čtvrtina respondentů.
Je to o pět procent více neţ 20 % respondentů preferujících propojení mezi pokojem dětí a
ložnicí rodičů.
Nejmenší důleţitost, pouze 16 % přiřkli respondenti přímé vazbě mezi šatnou a
koupelnou.
Při posuzování výsledků této části dotazníku a moţností jejich vyuţití při tvorbě
dispozic je potřeba upozornit, ţe vazby mezi místnostmi jsou důleţitým, ale dvousečným
hlediskem. Samozřejmě přímé vazby jsou vţdy ţádoucí, ale zkušený architekt dobře ví, ţe
jakékoli dveře, nebo otvor, který je ve stěně místnosti navíc, vytváří kolem sebe
komunikační zónu a ta vytěsňuje zóny činností a ukládání. Tedy řečeno jinými slovy, více
otvorů a dveří ve stěnách místnosti si vynucuje zvětšení plochy místnosti, pokud chceme
zachovat dostatečnou plochu pro činnosti a ukládání.
Proto je potřeba vzájemné vazby a přímá propojení nezbytné zvaţovat na
laboratorních váhách a vţdy porovnávat přínosy a vliv na nezbytné navýšení velikosti
prostor.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování této tématiky jsou rovněţ předmětem části
„5.f.8 Část G – Preference dispozičních vazeb v prostoru pro bydlení“ této práce. Komplexní
krátké shrnutí a interpretace je obsaţena v části „5.g.7 Interpretace části G: Dispoziční vazby
mezi místnostmi“.
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5.e.H Vybavení místností
V následující rozsáhlé části výzkumu jsou zpracovány názory respondentů na
interiérové vybavení jednotlivých místností obytného prostoru. Při volbě místností a dotazů
pro respondenty na jejich vybavení, autor vycházel z obecného pouţívaného názvosloví a
zaţitých představ o obsahu těchto prostor, činnostech v nich obvykle prováděných a
způsobech jejich vybavování v současnosti. Při formulaci dotazů bylo přitom účelem najít
prostor pro jejich formulaci tak, aby podpořila rozvoj a zájem respondentů na kreativním
přístupu. Tato část práce tak nabyla dva významy:

I.

Zjištění skutečných představ a potřeb budoucích bydlících v rámci
interiérového vybavení, zvláště nábytku.

II.

Nalezení myšlenek o případných, na trhu chybějících zařizovacích
nábytkových předmětech, coţ je první stupeň pro to, aby takové předměty
mohly být vyvinuty a případně úspěšně nabídnuty pro celý trh.

Dále uváděné percentuelní preference respondentů v této části dotazníku lze povaţovat za
vyjádření skutečných poţadavků na interiérové vybavení a jsou tedy jednoznačným a jasným
signálem pro vývojové a marketingové pracovníky nábytkářských společností, firem a
podniků.

5.e.H.1 Předsíň – nástupní místnost do obytného prostoru
Jedná se o místnost, která je povinná v kaţdém bytě. Je to dáno ČSN 73 43 01
Obytné budovy. Tato norma a její ustanovení jsou sice pouze doporučené, ale v praxi na
jejím respektování trvají hygienici, kteří vydávají závazná stanoviska k ţádosti o stavební
povolení. V praxi je v řadě dispozičních řešení z poslední doby velikost této místnosti
podceňovaná. Tímto přístupem je rovněţ logicky minimalizováno její interiérové vybavení.
Je otázkou, jakou prioritu a jaké funkce této místnosti povaţují za nezbytné budoucí
obyvatelé nově řešených bytových prostor.
Otázky jsou formulovány na:
1. Představa respondenta o vybavení této místnosti a jeho skladbě
2. Požadavek na vybavení odkládacího prvku, nebo prostoru
3. Požadavek na odkládání bot obyvatel bytu, jako známý problémový bod ve
stávajících zejména panelových domech.
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4. Požadavek na odkládání bot návštěv, jako známý problémový bod ve stávajících
zejména panelových domech.
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:

5.e.H.1.1 Vybavení předsíně

Graf 24 - vybavení předsíně

Z odpovědí respondentů vyplývají tato závěry:

-

96 % bude poţadovat vybavení předsíně odkládacím prvkem pro kabáty, šály,
čepice, deštník a rukavice,

-

93 % bude poţadovat vybavení předsíňovým zrcadlem,

-

92 % bude poţadovat vybavení odkládacím prostorem (nábytkem) pro boty
obyvatel bytu,

-

90 % bude poţadovat vybavení odkládacím prvkem na drobné věci (klíče atp.),

-

76 % bude poţadovat sedací prvek na přezouvání,

-

60 % bude poţadovat odkládací prostor (nábytkový prvek) pro boty návštěv.

To jsou pro respondenty zásadní prvky vybavení. Ostatní vybavení se jiţ pohybuje pod
padesáti procenty preferencí. Jsou to:
-

40 % úloţný prostor na šaty

-

24 % úloţný prostor na sportovní vybavení (spacáky, stan apod.)
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Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této práce.

Poznámka autora:
Nižší preference úložných prostor obecně zřejmě souvisí s preferencemi šatny, jako
samostatného prostoru, viz odpovědi v části F tohoto dotazníku.

5.e.H.1.2 Parametry odkládacího prvku

Graf 25 - charakter odkládacího prvku na šaty

Z odpovědí respondentů vyplývají tyto závěry:
Účelem této otázky bylo zjistit, jaký odkládací prvek je podle představ respondentů
nejvhodnější, a tedy do budoucna poţadovaný pro předsíň.
Z výsledků vyplývá, ţe jednoznačně je upřednostňována věšáková stěna, před volně
stojícím prvkem, který má podobnou funkci. Respondenti si přejí z 50 % věšákovou stěnu,
která umožní všechny funkce, s policemi a místem na sednutí a ze 49 % jen
jednoduchou věšákovou stěnu. Tato otázka se nabízí v souvislosti s mizejícími šatními
prvky ve veřejných prostorech typu restaurací, kaváren apod.
Zároveň v souvislosti s předchozí otázkou, kde vybavení předsíně prvkem na
odloţení svrchního ošacení poţaduje 96 % respondentů je z odpovědí na tuto otázku jasná
pravděpodobná skladba poţadovaných typů těchto nábytkářských prvků.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této práce.
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5.e.H.1.3 Parametry odkládání bot

Graf 26 - charakter odkládacího prvku na boty

Podle odpovědí respondentů je upřednostňován, jako vybavení předsíně, botník pro
boty všech členů domásnosti, a to 61 %. Botník pouze pro používané boty je poţadován
u 39 % respondentů. 15 % se spokojí pouze s vymezeným místem na podlaze.
Kultura odkládání a ukládání bot byla v čaských zemích dlouhou dobu pro
nábytkáře na pokraji zájmu. Boty se prostě kladly na zem (nejlépe do chodby mimo byt, viz
strašidelné hromady bot v panelových domech na jejich chodbách a podestách schodišť), a
nebo na dno šatních skříní, kde posléze vytvářejí jemný odér na uloţených kabátech a
bundách.

V posledních letech se objevují botníky, jako samostatný nábytkářský

výrobek, který je z hlediska hygieny velmi ţádoucí. Z odpovědí reapondentů vyplývá, ţe
tento stav reflektují a ţe i do budoucna je moţno počítat s rostoucím zájmem o dobře
vyřešené botníky na ukládání bot, jako samostatné prvky.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této práce.

81

5.e.H.1.4 Parametry odkládání bot návštěv

Graf 27 - charakter odkládacího prvku pro boty návštěv

Odkládací prostor pro boty návštěv je obdobný problém, jako výše popsaný problém
odkládání bot obyvatel domácnosti. Z odpovědí je zřejmé, ţe respondenti dávají v tomto
případě přednost jinému řešení. 58% respondentů se spokojí pouze s vymezeným místem
na podlaze. Pro 32 % respondentů je dostatečným řešením volně přístupná police.
Botník, jako samostatný předmět pro uloţení bot návštěv poţaduje pouze 15 %
respondentů.
Rovněţ tyto odpovědi mohou slouţit jako podklad pro zadání designérům a
obchodním sloţkám nábytkářských společností.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této práce.
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5.e.H. 2 Kuchyně – jako samostatná místnost
Historicky má tato místnost nejzajímavější vývoj. Původně byl pro vaření určen
pouze prostor uprostřed jediné obývané místnosti domu. Byla tedy středobodem společného
ţivota členů domácnosti. Postupně se odlučovala do samostatného prostoru, určeného pouze
pro vaření, aţ do podoby pracovní místnosti, určené jen pro pohyb vařící osoby. Ještě před
koncem dvacátého století byla obvyklá představa kuchyně, jako samostatné místnosti,
určené jen pro vaření, domácí práce a běţné, nikoli slavnostní stravování. V současné době
je kuchyně jako samostatná místnost nahrazována kombinací velké místnosti, do které se
vracejí všechny společenské funkce bytu. V této nové polyfunkční místnosti (v disertační
práci a dotazníku je tato místnost uváděna později pod označením H. 5) se opět odehrává
celý společenský a společný ţivot domácnosti.
Pro potřeby analýzy budoucích potřeb vybavení kuchyně je tato místnost uváděna
v této části dotazníku, jako samostatná
Otázky jsou formulovány na:
1. Představu respondenta o jeho potřebě nábytkového vybavení kuchyně.
2. Představu respondenta o vestavěném technologickém vybavení kuchyňské linky.
3. Představu o funkci, velikosti a formě jídelního stolu v kuchyni
4. Představu o potřebě funkci, velikosti a formě pracovního stolu v kuchyni
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:

5.e.H.2.1 Vybavení kuchyně nábytkovým vybavením

Graf 28 - vybavení kuchyně nábytkem
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Proto, aby kuchyně mohla slouţit svému účelu je nezbytné ji vybavit interiérovým
(nábytkovým) vybavením. Z odpovědí respondentů vyplývají poţadavky na toto vybavení,
které jsou strukturovány takto:
Celých 99% respondentů poţaduje pracovní linku pro přípravu jídla.
Rovných 84 % respondentů poţaduje skříň na ukládání potravin. Ta můţe a nemusí být
součástí linky. Tento údaj je zajímavý v porovnání s tím, kolik respondentů poţaduje spíţ,
jako samostatnou místnost (viz. otázka F.2, kde z odpovědí vyplývá, ţe 60% respondentů
poţaduje spíţ, jako samostatnou místnost). Závěry se budeme zabývat v další části práce,
ale jiţ zde je patrná překvapivá péče, jakou respondenti věnují skladování potravin v době,
kdy se zdá, ţe vše je na trhu v dostatku a lze okamţitě zakoupit jakoukoli potravinu.
Jídelní stůl, jako samozřejmou součást kuchyně vidí 68 % respondentů.
Aţ potud se výběr vybavení omezil na obvyklé nábytkové vybavení, které je součástí
kuchyně minimálně od třicátých let minulého století. Další prvky patří mezi ty, které jsou
novějšími trendy posledních let.
Rovných 58 % respondentů poţaduje pracovní ostrov. Jedná se o pracovní plochu
s úloţným prostorem pod ní, která je umístěna volně v prostoru a umoţňuje vaření z více
stran. Lze tedy u takové plochy pracovat čelem do prostoru kuchyně a v kontaktu
s ostatními lidmi v kuchyni, a nebo pracovat ve více lidech pohromadě. To je důsledek
demokratizace pracovních činností v domácnosti a postupně mizející představy, ţe vařit
umí a musí pouze ţena.
Barový pult, který umoţňuje jídlo jednotlivým osobám ve zvýšeném sedu, který
opět podporuje vzájemný kontakt sedících a stojící osoby, poţaduje 48 % respondentů.
Pracovní stůl, jako další stůl v kuchyni, který slouţí pro vykonávání jiných prací,
neţli jsou ty spojené s přípravou jídla, poţaduje pouze 20 % respondentů. Bývá to stůl,
který slouţí pro psaní úloh menších dětí, koníčky členů domácnosti, drobné opravy apod.
Překvapivě malé procento, pouze 3 % respondentů poţaduje specielní prostor pro žehlení,
šití apod.
Celkově struktura odpovědí na tuto otázku potvrzuje nové trendy, které lze
zaznamenat jiţ ve stávající nabídce výrobců kuchyní a dává jim charakter trvalého vývoje
směrem k demokratizaci domácích prací a představy společného pracovního ţivota rodiny,
kde nejsou funkce jednotlivých členů rozděleny tak důsledně, jak tomu bylo ještě v nedávné
minulosti.
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Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této
práce.

5.e.H.2.1 Vybavení kuchyně technologickým vybavením

Graf 29 - technologické vybavení kuchyňské linky

Technologické vybavení kuchyně je dnes její nedílnou součástí. Náklady na něj
někdy přesahují i náklady na nábytkové vybavení. Proto z hlediska interiéru je rozbor
poţadavků na jeho typovou skladbu velmi zásadním údajem. Samozřejmě je design tohoto
vybavení často určujícím prvkem celého řešení kuchyně a velmi podstatným vizuálním
atributem.
Největší důraz je respondenty poloţen na vybavení troubou na pečení, kterou poţaduje 99
% z nich.
Samozřejmostí je i vybavení digestoří, poţadované 90 % respondentů. Z tohoto
údaje lze odvodit veliký důraz, který je a bude do budoucna kladen na čistotu vzduchu
v místnosti a minimum produkovaného odéru.
Plných 90 % respondentů poţaduje ledničku. Tento údaj zjevně souvisí s prodejem
mraţených potravin a chlazením čerstvých výrobků a surovin.
Celých 88 % procent respondentů poţaduje myčku nádobí, která jak je vidět se
stává rovněţ jedním z favoritů mezi technologiemi a 80 % poţaduje mikrovlnnou troubu.
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Ze všech pěti výše uvedených poloţek (trouba, digestoř lednička a mikrovlnná
trouba) a jejich preferencí lze usuzovat na moţnou evoluční změnu v přípravě pokrmů.
Namísto klasického vaření dostává přednost příprava stravy pomocí pečení a mikrovlnného
ohřevu. Lednička se stává pro uchování potravin i proto velmi důleţitou, neboť umoţňuje
uchování jiţ připravených jídel pro pozdější mikrovlnný ohřev. A myčka a digestoř jsou
technologie, které mají za úkol zajistit maximální čistotu a kvalitu vzduchu.
Znamená to tedy ve svém souhrnu, ţe do budoucna bude stále více rozšířené vaření
z předpřipravených polotovarů, dokonale předpřipravených surovin, ohřívání jiţ uvařených
jídel a přitom zachování čistoty prostředí. Trouba a mikrovlnná trouba je pro tyto typy
přípravy jídel ideální.
V souvislosti s tímto výkladem výsledků této otázky jiţ není tak překvapující, ţe
varná plocha má „jen“ 68 % poţadavků v podobě elektrické varné plochy (zahrnuje
klasický i indukční ohřev) a 33 % poţadavků v podobě plynového ohřevu. Zřejmě výhody
současných technologických moţností elektrického a indukčního ohřevu převáţily cenové
výhody pouţití plynu. Jeden respondent uvádí zcela jednoznačně jako vhodnou technologii
pouze indukční ohřev.
Chlazený prostor na tekutiny je poměrně novou technologií nabízenou výrobci
kuchyní a moţná i proto jej preferuje pouze 26 % respondentů. Dalším moţným důvodem
nízkých preferencí můţe být opět spíţ, kde lze tekutiny chladit levněji.
Pouze 17 % poţadavků na drtič odpadků je zajímavé tím, ţe v našich podmínkách
je proti drtičům odpadků většina správců kanalizací, neboť naše kanalizační systémy nejsou
pro tento druh likvidace domácího a biologického odpadu dimenzovány a systémově
projektovány. Toto nízké číslo jim dává za pravdu a nevysílá do budoucnosti příliš silný
poţadavek na změnu přístupu.
Pouhé 1 % poţadavků na pračku je jasným dokladem odmítnutí dříve běţného
modelu, kdy automatická pračka byla součástí kuchyňského prostoru.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této
práce.
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5.e.H.2.3 Jídelní místo v kuchyni

Graf 30 - jídelní stůl v kuchyni

V odpovědích na tuto otázku je smíšeno několik hledisek na vlastnosti jídelního
stolu. Proto vyhodnocení odpovědí provedeme podle jednotlivých hledisek a nikoli
souborně, jak v jiných otázkách.

Velikost stolu:
-

54 % respondentů poţaduje stůl s větším počtem míst na sezení, neţ je počet členů
domácnosti,

-

30 % respondentů poţaduje stůl se shodným počtem míst na sezení, jako je počet
členů domácnosti,

-

1 % respondentů poţaduje stůl s menším počtem míst na sezení, neţ je počet členů
domácnosti.

Z těchto údajů vyplývá, ţe velikost jídelního stolu v kuchyni je upřednostňována
s rezervou pro návštěvy, ale vţdy by měla být minimálně taková, aby umoţnila sezení všem
členům domácnosti. Stůl menší neţ je počet členů domácnosti je prakticky neţádoucí.

Tvar stolu
-

62 % respondentů upřednostňuje obdélníkový tvar kuchyňského jídelního stolu,

-

11% respondentů dává přednost kulatému kuchyňskému jídelnímu stolu.
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Z výsledků je patrné v případě kuchyně, výrazné upřednostnění úspornějšího obdélníku,
před demokratickým řešením kulatého stolu.
Poměrně vysoké procento, a to 36 % respondentů preferuje roztahovací, nebo
rozkládací stůl, coţ je zajímavé procento zejména přihlédneme-li k tomu, ţe tento typ stolu
bývá výrazně draţší, neţli stůl klasický.
Popularitu získává i barové sezení v kuchyni, které si přeje 32 % respondentů.
Jídelní stůl v kuchyni nechce jen 15 % respondentů. To je výrazný posun oproti
minulosti, zvláště pokud si vzpomeneme na v padesátých letech některými komunistickými
architekty velmi propagovaný model kuchyně-laboratoře se společnými jídelnami
soudruhů.
Jídelní lavice, kterou podle výsledků má rádo pouze 2 % respondentů je také
zřejmě jiţ zcela odepsaný typ nábytku. Opět nutno připomenout mnoţství rohových lavic
v panelových kuchyních nedávné minulosti a samozřejmě klasické uspořádání historických
světnic. Zřejmě nyní v názoru na tento typ nábytku převaţují výrazné nevýhody, coţ je
špatné usedání a nepohodlné nastupování a vystupování z míst uprostřed lavice.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této
práce.

5.e.H.2.4 Pracovní stůl v kuchyni

Graf 31 - pracovní stůl v kuchyni
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Z odpovědí na otázku H.2.1 je zřejmé, ţe 80 % respondentů nepovaţuje pracovní stůl
v kuchyni za potřebnou součást vybavení.
Z odpovědí na tuto otázku vyplývá potvrzení předchozí věty, neboť na přímý dotaz jej
50 % povaţuje za zbytečnou věc a v případě potřeby pouţije jídelního stolu. Znamená to,
ţe práce vestoje, tak jak ji známe jiţ od našich rodičů zůstane pravděpodobně i nadále
jednoznačnou charakteristikou kuchyňských činností. Není tedy výrazná tendence po
ulehčování práce jinou polohou, a pokud lze některé kuchyňské činnosti vykonávat v sedě,
respondenti povaţují za vhodnější vyuţít jídelního stolu.
V případě, ţe tento druhý stůl v kuchyni bude, potom pro jeho vyuţití povaţuje za
vhodné činnosti:
-

28 % vyuţití pro přípravu potravin a vaření v sedě,

-

24 % vyuţití pro drobné domácí činnosti (šití, opravy věcí, koníčky),

-

21 % vyuţití pro psaní úloh dětí,

-

15 % vyuţití jako místa pro administrativu v domácnosti,

-

9 % vyuţití jako plocha pro hry dětí.

Pouze pro jednoho respondenta je tento stůl místem i pro vaření a pro jeho vlastní práci
(zřejmě pracovní činnost, jako zdroj obţivy).
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této
práce.

5.e.H.3 Jídelna – jako samostatná místnost
Jídelna, pokud je v obytných prostorech jako samostatná místnost, většinou slouţí
společnému stolování, a proto se vyskytuje spíše ve větších bytech, obývaných celou
rodinou. Historicky byla tato místnost předchůdcem pozdějšího obývacího pokoje. Je to
místnost, která výrazným způsobem plní funkci společného a společenského ţivota v bytě i
dnes. Interiérové vybavení této místnosti je proto velmi často povaţováno za obraz ţivotní
úrovně rodiny. Jeho prostřednictvím dávají obyvatelé bytu najevo, jak chtějí být vnímáni
svým okolím. Proto investice do tohoto vybavení byla v historii jednou z priorit
domácnosti. Ale je tomu tak i nyní a bude tomu tak i v budoucnu?
Otázky jsou formulovány na:
1. Jaké zařizovací předměty v jídelně si představují respondenti?
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2. Jaký tvar jídelního stolu je více charakteristický pro potřeby stolování?
3. Jaký povrch desky jídelního stolu je preferovaný?
4. Jaký počet míst u jídelního stolu je požadovaný, vzhledem k počtu členů
domácnosti?
5. Jaký druh jídelní židle je požadovaný k jídelnímu stolu v jídelně?
6. Upřednostňují respondenti židle s područkami, nebo bez područek?
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:

5.e.H.3.1 Vybavení jídelny

Graf 32 - vybavení jídelny

I přes to, ţe z předchozích částí dotazníku, konkrétně části F. 1, vyplývá, ţe ani
jeden z respondentů si nepředstavuje v rámci svého budoucího bydlení jídelnu, jako
samostatnou místnost, je zajímavé vědět, jaké jsou představy o interiérovém vybavení
tohoto prostoru. Prostor pro společné jídlo je totiţ podle odpovědí respondentů na stejnou
otázku vţdy součástí společné místnosti společenské části bytu.
To, ţe 99% povaţuje za samozřejmé vybavení stůl a židle je očekávatelný
výsledek. Zajímavé jsou názory dvou respondentů, kteří uvádějí plochu na odkládání
drobných předmětů ze stolu – notebook, knihy a přiměřené svítidlo.
Celých 45 % respondentů poţaduje příborník a 36 % poţaduje skříň na jídelní
nádobí. V praxi jsou oba tyto zařizovací předměty vyráběné často jako jeden prvek.
Pult pro jídlo ve stoje, je celkem nový zařizovací předmět, který vznikl tak trochu,
jako mírně extravagantní produkt symbolizující zrychlující se ţivotní tempo. Je zajímavé,
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ţe tento zařizovací prvek si dovede představit jako součást svého bydlení 16 %
respondentů.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této
práce.

5.e.H.3.2 Jídelní stůl v jídelně

Graf 33 - tvar stolu v jídelně

Otázka, která se vyskytla v obdobném znění jiţ v části H.2.3, která se týkala
kuchyně, jako samostatné místnosti.
Odpovědi v této části týkající se jídelny v podstatě potvrdily výsledky z předchozí
části.
I v jídelně dává největší počet, v tomto případě 68 % respondentů přednost
obdélníkovému, nebo čtvercovému stolu. Pouze 13 % preferuje kulatý stůl. A celých 38
% i v tomto případě preferuje roztahovací, nebo rozkládací stůl. Počtem procent se tedy
výsledky od kuchyně liší, ale pořadí preferencí zůstává nezměněno.
Tato otázka byla formulována i proto, aby byla moţnost ověřit si poctivost a snahu
o pravdivost výpovědi respondentů. Vzhledem k rozdílům v počtech procent, které mohou
vycházet z rozdílnosti formulace otázek, i z rozdílů v místnostech, je nezměněné pořadí
znakem snahy o poctivé hodnocení.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této práce.
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5.e.H.3.3 Povrch jídelního stolu v jídelně

Graf 34 - povrch stolu v jídelně

Z odpovědí na tuto otázku, která se týká materiálů povrchu nábytku je zřejmé, ţe i
s nástupem nových hmot a povrchů a s určitou snahou designérů o jejich smysluplné vyuţití
je v případě povrchu jídelního stolu i do budoucna výrazně preferovaným, a to 90 %
respondentů, materiálem dřevěný masiv a dýha. Dalším v pořadí preferovaných materiálů
je se značným rozdílem v preferencí, a to 20 % opět klasický materiál, kterým je sklo.
Povrchy jídelních stolů z nových materiálů, jako jsou plasty a fólie, které mají nesporné
výhody v jejich snadné čistitelnosti a mechanických vlastnostech jsou preferovány pouze
13% respondentů. V této souvislosti potom není ţádným překvapením, ţe kov, jako povrch
jídelního stolu si nepřeje ani jeden respondent.
Z odpovědí je obecně patrné, ţe dřevo, jako klasický materiál v interiéru a nábytku
není na ústupu, a ţe doba, kdy bude nahrazováno , minimálně v případě desky jídelního
stolu, jinými materiály nikoli na přání výrobců, ale na přání klientů, je ještě docela daleko.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této
práce.
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5.e.H.3.4 Počet míst u stolu

Graf 35 - velikost stolu v jídelně

Další otázka, která má do jisté míry charakter kontrolní otázky.
Z odpovědí je jasný důraz, který je na společné stolování a činnosti s tím spojené
kladen většínou respondentů. Společné stolování je i historicky jedna z nejdůleţitějších
činností, které se odehrávají v prostoru bydlení a patří mezi opravdu společné a společenské
činnosti. To lze odvodit z jednoznačného pořadí preferencí respondentů tohoto dotazníku.
63 % respondentů preferuje počet míst u stolu minimálně o dvě větší, neţli je počet členů
společné domácnosti. Niţší počet, a to 38 % preferuje počet míst shodný s počtem členů
domácnosti. Počet míst nižší neţli je počet členů domácnosti připouští pouze 1 %.
Zároveň z faktu, ţe i kdyţ se liší počet procent, je pořadí preferencí shodné
s pořadím v otázce H.2.3. je moţné odvodit, ţe respondenti se snaţili zpracovávat
odpovědi poctivě.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této práce.
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5.e.H.3.5 Materiál židle jídelního stolu

Graf 36 - materiál jídelní židle

V odpovědích respondentů na toto otázku lze vysledovat obdobný trend a
upřednostnění klasických materiálů, jako u otázky na povrch jídelního stolu. 85 %
respondentů dává přednost dřevěné židli. Čalouněnou židli přitom upřednostňuje 50 %
respondentů. Oproti těmto klasickým zařizovacím předmětům je 17 % pro plastové židle a
pouhých 13 % pro kovové židle jasným signálem o jejich nízké oblibě mezi budoucími
bydlícími.
I z odpovědí na tuto otázku lze přečíst celkem jednoznačný signál o budoucí
struktuře poptávky, v tomto případě, o tzv. jídelní ţidle.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této práce.
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5.e.H.3.6 Typ jídelní židle

Graf 37 - charakter jídelní židle

Tato otázka je doplňující otázkou k otázce předchozí.
Z odpovědí respondentů vyplývá jejich jednoznačné upřednostňování, a to 87 %
židle bez područek, oproti pouhým 12 %, kteří si přejí židli s područkami.
Je zajímavé, ţe výsledky průzkumu mezi neodborníky v tomto případě korespondují
s názory některých odborníků, objevujících se v poslední době. Podle nich je při pouţívání
ţidlí s područkami váţné potenciální nebezpečí uskřípnutí, nebo odření prstů ruky, při
zasunování ţidle pod desku stolu. Sloţitější je i manipulace s ţidlí s područkami, pokud na
ni chceme usednout, či ji opustit při vstávání od stolu v omezeném prostoru. Zřejmě tento
pocit vědomě, nebo podvědomě, převaţuje i u respondentů nad výhodami, které poskytují
područky ţidle, umoţňující snadnější vstávání po jídle.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této práce.
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5.e.H.4 Obývací pokoj – jako samostatná místnost
Obývací pokoj se jako samostatná místnost vyvinul v průběhu dvacátého století. Uţ
z názvu je patrné, ţe se jedná o místnost určenou pro společné bydlení členů domácnosti a
jeho interiérové vybavení je navrhováno pro tyto společné činnosti. Otázkou je, co jsou
společné činnosti, neboť jejich skladba a charakter se výrazně mění v průběhu vývoje.
Veliký vliv má zejména vývoj společné domácí zábavy a trávení volného času. V této
oblasti společného ţivota je vývoj díky médiím a elektronice zcela zásadní a s velikým
vlivem na základní uspořádání prostoru a jeho vybavení.
V poslední době se začíná projevovat i rozostření hranice mezi zábavou a pracovní
činností. Do této místnosti začínají pronikat i činnosti, například práce s internetem, které
ještě donedávna byly povaţovány za činnosti čistě pracovní a prováděné na pracovišti. To
má opět výrazný vliv na všechny sloţky interiéru, nejen sezení, nebo ukládání, ale i
vzájemná poloha zařizovacích předmětů, umělé osvětlení, akustika místnosti a další.
Otázky jsou formulovány na:
1. Jaké zařizovací předměty v samostatném obývacím pokoji si představují
respondenti? A v jaké skladbě?
2. Jaký typ sezení, sedacích prvků považují za vhodný?
3. Jakému materiálu čalounění dávají přednost?
4. Jaký materiál konferenčního stolku je pro ně vhodný?
5. Jaký je názor na knihovnu, jako součást obývacího pokoje?
6. Uvažují respondenti s vystavováním svých koníčků, sbírek, suvenýrů?
7. Jakou váhu kladou případnému pracovnímu koutu v obývacím pokoji?
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:
viz další strana
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5.e.H.4.1 Vybavení obývacího pokoje

Graf 38 - vybavení obývacího pokoje

Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku je sloţité, protoţe obyvací pokoj je místností,
kde probíhá největší mnoţství činností spojených s bydlením. Nejdná se přitom jen o
mnoţství, ale i o počet druhů těchto činností. Proto je i počet a druhovost zařizovacích
interiérových předmětů veliká. Samotné sestavení dotazovací tabulky je koplikované, neboť
mnoţství předmětů nabízí mnoţství variant a moţností, jak se na ně tázat. A jak je známo,
způsob poloţení otázky má velký vliv na skladbu odpovědí.
Z obdrţených odpovědí a analyzovaných percentuelních podílů vyplývají tyto
moţné závěry:
Největší pocentuelní podíl respondentů, a to 88 % poţaduje konferenční stolek,
nebo stolky.
Z takto vsokého podílu je patrné, jaký důraz je do budoucna kladen na existenci
nízké odkladní plochy v prostoru obývacího pokoje. Její funkce se mění v současné době
z pouhé plochy pro případné malé pohoštění na plochu, na kterou se odkládají ovládací
prvky technologií, samotné přístroje typu notebook nebo netbook, zobrazovací jednotky, ale
slouţí často i k přisednutí, jako plocha pro časopisy a odloţení řady dalších přístrojů a
technologických prvků.
Přitom 72 % respondentů dává přednost vybavení pouze nezbytnými úložnými
prostory, policemi pro hi-fi a média. Tedy,co nejméně klasického úloţného nábytku.
Klasickou nábytkovou stěnu s řadou úloţných prostor si přeje pouze 12 % respondentů.
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Zde se objevuje jasný důvod, proč řada výrobců klasických stěn do obývacích pokojů se
dostává do insolvence a je zcela jasné, ţe jestli radikálně nezmění svůj sortiment, budou
pokračovat směrem k lividaci. Není to přitom otázka designu, ale funkčnosti a obsahu
těchto výrobků.
Přitom ale 50 % respondentů poţaduje něco na knihy a časopisy a 48 %
respondentů poţaduje velkou knihovnu. Je tedy jasné, ţe universální úloţný nábytek
v obývacím pokoji ne, ale úloţný nábytek s přesně definovanou funkcí je pro polovinu
respondentů ţádoucí.
Skleník pro vystavení předmětů si přeje 16 % respondentů.
Pro sezení, jako jednu z dalších činností v obývacím pokoji vyplývají z odpovědí
respondentů tato závěry:
-

65 % poţaduje sedací soupravu, tj. pohovku a křesla ve shodném designu,

-

50 % poţaduje volné sedací a odpočivné prvky různých typů,

-

35 % poţaduje pohovku a křesla v odlišném designu.

Stále tedy i do budoucna bude mít svoje místo klasické pojetí čalouněné soupravy, ale
objevuje se výraznými procenty nový fenomén poslední doby, a to je zařizování
čalouněnými prvky neklasických tvarů a funkcí a zařizování pohovkou samostatně s křesly
ve zcela jiném designu. Například v kombinaci těţkých - stabilních, a lehkých - mobilních
sedacích prvků.
Samostatnou kapitolou je potom 56 % respondentů poţadujících zvláště pohodlné,
nebo houpací křeslo s lampou a stolkem. Jedná se v tomto případě překvapivě vysoké
procento, neboť v reálných současných interiérech není tento zařizovací předmět tak často
k vidění. Moţná se jedná o určitý nostalgický trend, neboť takové křeslo, tehdy zvané
„ušák“, bylo velmi často součástí interiérů z doby mezi světovými válkami.
Pracovní kout na PC, jako nový zařizovací prvek preferuje v odpovědích na tuto
otázku 15 % respondentů.
Zřejmě to souvisí s tím, ţe většina práce s počítačem spočívá čím dále, tím více v práci
na internetu. A to je pro mnoho lidí činnost velmi soukromá, zejména komunikace po síti,
pohyb v různých komunitních serverech a skupinách.
Pro tyto činnosti podle výsledků výzkumu moţná není zcela vhodný prostor
společenského ţivota rodiny. Z výsledků moţno odvodit, ţe 85 % respondentů takové
činnosti buďto doma nevykonává (coţ se nezdá být zcela správný předpoklad), nebo pro
tyto činnosti nepovaţuje za vhodný společný prostor.
98

Další nový fenomén pro práci doma je uţívání notebooků, které jsou velmi často
pouţívány tak, ţe uţivatel pololeţí, polosedí na pohovce a notebook má opřený o své horní
části nohou.
Správná poloha a nábytkové vybavení pro uţívání notebooků a netbooků je do
budoucna výzvou pro nábytkové designéry.8

5.e.H.4.2 Sezení v obývacím pokoji

Graf 39 - charakter sezení v obývacím pokoji

Ve spektru dopovědí na tuto otázku se objevuje celkem vyrovnaná poptávka po různých
zařizovacích prvcích tak, jak jsou v současné době na trhu.
-

42 % respondentů preferuje pohovku a křesla, které nemusí mít stejný design,

-

42 % respondentů preferuje roztahovací pohovku s možností spaní,

-

40 % respondentů preferuje lehký čalouněný výrobek s dřevěnými prvky,

-

38 % respondentů preferuje celočalouněný těžký výrobek.

Relativně menší preference dostaly:
-

16 % lehký čalouněný výrobek s kovovými prvky,

-

10 % pohovka s úložným prostorem.

8

V této souvislosti je zajímavá odpověď jednoho respondenta, pro kterého je důleţitý zařizovací předmět „velmi
kvalitní koberec – i jen tak pro leţení“.
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Z analýzy odpovědí lze dedukovat, ţe zcela jistě končí období, kdy jediným způsobem
zařízení byla velká sedací celočalouněná souprava, dodnes vyráběná v České Republice
v mnoha podobách a nabízená většinou za dumpingové ceny. Začíná se vydělovat
čalouněná pohovka, jako samostatný zařizovascí předmět a křesla, nebo jiné sedací prvky,
jako další zařizovací předmět, který nemusí být designově a funkčně shodný s pohovkou.
Výzkum je v tomto případě porvrzením klientského trendu, který lze vysledovat při prodeji
jiţ nyní, ale zdá se, ţe řada výrobců si stále neuvědomuje (i díky neexistenci průzkumu), ţe
se jedná o setrvalý trend, kterému bude potřeba přizpůsobit funkční i výtvarnou stránku
designu svých výrobků.

5.e.H.4.3 Čalounění sezení v obývacím pokoji

Graf 40 - preference materiálu čalounění

Spektrum odpovědí respondentů na tuto otázku je v souladu se stávající strukturou
čalouněných výrobků, tak jak je lze nalézt na českém trhu.
-

80% respondentů preferuje textilní potah,

-

30% respondentů dává přednost kůži,

-

5% respondentů preferuje koženku, nebo napodobeniny kůže.

Z percentuelních podílů je zřetelně vidět přesah zájmu mezi textilem a kůţí, kdy řada
respondentů nemá vyhraněné stanovisko a je schopna akceptovat oba materiály.
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Samozřejmě zde se objevuje prostor pro marketingové působení a design, který můţe výběr
materiálu čalounění zásadně ovlivnit.

5.e.H.4.4 Konferenční stolky

Graf 41 - preference materiálu konferenčního stolku

Z výsledků odpovědí respondentů na tuto otázku lze vysledovat jednoznačný příklon
k tradičním materiálům, jako je dřevo a sklo. Které jsou pro tento zařizovací předmět
charakteristické jiţ od počátku jeho existence.
-

68% respondentů preferuje dřevěný masiv a dýhu,

-

54% respondentů preferuje kombinaci dřeva a skla,

-

36% respondentů preferuje kombinaci kovu a skla,

-

32% respondentů preferuje čistě skleněný stolek,

-

12% respondentů preferuje stolek kovový,

-

6% respondentů preferuje stolek plastový.

Preference materiálu konferenčního stolku se jeví jako důleţitý faktor pro celkový styl
zařízení obývacího pokoje, protoţe tento typ nábytku povaţuje 88% respondentů za
nezbytný zařizovací předmět (viz. otázka H.4.1.). A z této četnosti je zřejmé, ţe design
konferenčního stolku a jeho materiál můţe zásadním způsobem ovlivnit celé materiálové a
designové řešení prostoru.
Jasná převaha tzv. měkkých materiálů (dřevěný masiv a dýha) napovídá, ţe dřevo i
v prostředí nástupu IT technologií a nových materiálů si uchovává pro respondenty svoji
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přitaţlivost a bude i do budoucna materiálem, který je charakterotvorným pro interiér této
místnosti.

5.e.H.4.5 Knihovna v obývacím pokoji

Graf 42 - knihovna v obývacím pokoji

Otázka, která je velmi zajímavá v souvislosti s některými „prognózami“ odborníků,
kteří rádi publikují hrůzné vize o zániku kniţní kultury a budoucích generacích kriplů, kteří
jiţ nečtou a veškerá jejich kultura spočívá v hraní počítačových her a sledování videa a
televize.
V podobě, ve které je zde prezentována navazuje na otázku H.4.1., podle níţ 50 %
respondentů poţaduje v obývacím pokoji něco na knihy a časopisy a 48 % respondentů
poţaduje velkou knihovnu.
Podle odpovědí na tuto otázku tedy:
-

58 % preferuje velikost knihovny, jako tzv. přiměřenou,

-

16 % preferuje knihovnu co největší,

-

14 % vyţaduje skleněná dvířka u knihovny (zábrana proti prachu),

-

13 % respondentům stačí jen úložný prostor na časopisy a CD, DVD a Blue Ray,

-

12% respondentů si představuje knihovnu jako prvek spíše na ozdobu,

-

5 % respondentům stačí místo knuhovny jen úložná plocha na časopisy.

Z údajů je zřejmé, ţe 86 % respondentů má představu o knihovně pouze policové, tedy
bez skleněných dvířek.
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Tato otázka umoţňuje řadu výkladů, co se týká velikosti a vlastnosí knihovny, jejichţ
rozbor zde nebudeme provádět, protoţe v rozsahu této práce je důleţité pouze jedno zásadní
konstatování. Knihovna zůstává v současnosti i v budoucnosti zcela samozřejmým
zařizovacím prvkem obývacího pokoje a odborné hypotézy o likvidaci čtenářského
potenciálu budoucí generace se tímto dotatníkem jeví jako pouhé přání jejich autorů.
Naopak se zdá, ţe knihovna je a bude stále potřebnou i v době internetu s jeho informačním
potenciálem.
Otázkou můţe být její polyfunkční vyuţití, kdy část můţe být věnována i pro ukládání
pro knihy neobvyklých formátů, jako jsou nosiče médií a písemnosti, které vznikají přímo
při provozu domácnosti v kancelářských formátech. To můţe mít v budoucnu vliv na
design, ale ne na samotný fakt, ţe to je, a bude, stále potřebný prvek vybavení.

5.e.H.4.6 Dekorace v obývacím pokoji

Graf 43 - dekorace obývacího pokoje

Pro interiér obývacího pokoje je jedním z charakteristických rysů i to, ţe jako
součást společenské zóny bytu slouţí k vystavování předmětů, které povaţují bydlící za
předměty, které je charakterizují, nebo o nichţ si myslí, ţe je vhodné je ukázat návštěvám.
Souvisí to s funkcí této místnosti, jako reprezentačního prostoru bytu, za kterou byla,
zejména v minulosti povaţována.
Podle odpovědí respondentů se jeví, ţe do budoucna bude reprezentační charakter
ustupovat ve prospěch reálného vyuţití pro činnosti členů domácnosti, zejména společné.
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-

42 % respondentů preferuje vystavování různých předmětů, bez jasné koncepce a
výběru stylu, nebo druhu,

-

32 % respondentů preferuje předměty z dovolených,

-

25 % respondentů by vystavilo keramiku, sklo a fajáns,

-

24 % respondentů by vystavilo předměty, které sbírá.

Z moţnosti uvést konkrétní předměty zvolili respondenti – autíčka, knihy, fotografie.
Dva respondenti vyjádřili názor, ţe by nevystavovali nic.
Celkově se z výsledků jeví, ţe potřeba vystavovat v obývacím pokoji předměty poněkud
ustupuje, zvláště pokud výsledky dotazníku srovnáme se situací v minulém století, kdy
obývací pokoj slouţil jako výkladní skříň svého majitele (rodiny). Je moţné, ţe tuto roli
dnes zastávají technologická zařízení pro obraz a zvuk, ale tato záleţitost je pouze
hypotetická, neboť nebyla součástí dotazníku.

5.e.H.4.5 Pracovní kout

Graf 44 - pracovní místo v obývacím pokoji

Obývací pokoj historicky neslouţil k pracovním činnostem. Pracovní činnosti se
vţdy odehrávaly na pracovišti, které nebylo součástí obytného prostoru. Pod pojmem
pracovní činnosti v domácnosti se vţdy skrývaly činnosti tzv. domácích prací (úklid, vaření,
drobné opravy), ale nikoli pracovní činnost jako zdroj obţivy, nebo kancelářská činnost
nezbytná pro zachování správných funkcí a chodu rodiny.
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Z výsledků dotazníku je prokazatelně vidět, ţe tato situace se začíná měnit.
Z výsledků odpovědí na otázku H.4.1 jiţ víme, ţe pracovní kout preferuje v obývacím
pokoji 15 % respondentů. Toto číslo sice není vysoké, ale musíme vycházet z faktu, ţe se
jedná o novou domácí činnost, jejíţ potřeba je v současné době v prudkém vývoji.
Odpovědi respondentů jsou strukturovány takto:
-

52 % respondentů preferuje pracoviště větší, nejen na PC, ale i na psaní, nebo
kreslení na stole,

-

46 % respondentů preferuje pracoviště minimální, jen na PC, nebo notebook,

-

40 % respondentů poţaduje k pracovišti i úložný a odkládací prostor,

-

4 % respondentů nepotřebují žádný úložný a odkládací prostor.

Je zřejmé, ţe v nabídce na trhu zařizovacích předmětů by mělo být jak velké, tak i
minimální pracoviště, které mají zhruba shodný potenciál oslovit klienty. Pracoviště
vybavené úloţným a odkládacím prostorem je přitom výrazně ţádanější, ale mělo by mít i
moţnost být prodáno a osazeno bez úloţných prostor.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této
práce.
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5.e.H. 5 Společenský prostor pro návštěvy, sledování TV, jídlo a
vaření – nahrazuje kuchyni, jídelnu a obývací pokoj
V současných dispozičních řešeních obytných prostor jednoznačně převládá
architekty, ale i klienty preferovaný společný prostor. Vytváření takto pojatého prostoru
umoţňuje mimo jiné změna ve způsobech přípravy stravy – nevaří se z hrubých surovin, ale
z polotovarů připravených minimálně v čisté formě jiţ v obchodě, vaří více členů
domácnosti, při vaření nevznikají výrazné pachy, pokud ano, jsou odsávány digestoří. Další
vliv má, ţe za trávení společného času rodiny jiţ není povaţováno pouze společné hraní her
(karty), sledování médií, nebo jídlo, ale stále více i společná činnost při přípravě stravy,
domácích pracích, společných koníčcích. Rozšiřuje se tak spektrum společného ţivota
v obytném prostoru a to vyţaduje optimální společný a společenský prostor.
Protoţe otázky na interiérové zařízení tohoto prostoru jsou do jisté míry totoţně
s otázkami pouţitými v předchozích částech, které se zabývaly kuchyní, jídelnou a
obývacím pokojem, jako samostatnými místnostmi, byly zvoleny otázky obecnější,
dotýkající se přímo pojetí tohoto prostoru.
Otázky jsou formulovány na:
1. Jaká je pro mne nejdůležitější funkce tohoto společného prostoru, pokud se pro něj
rozhodnu?
2. Jaké je pro mne v tomto případě nejdůležitější nábytkové zařízení tohoto prostoru?
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:
viz. další strana
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5.e.H.5.1 Preferovaná funkce společenského prostoru

Graf 45 – preferovaná funkce společenského prostoru

Z odpovědí respondentů vyplývá toto pořadí priorit činností:
-

87 % respondentů preferuje společný odpočinek a společné sledování TV,

-

53 % respondentů preferuje vaření a přípravu jídla,

-

40 % respondentů preferuje společné jídlo, jeho konzumaci,

-

16 % respondentů preferuje tento prostor, jako prostor pro práci, administrativu.

Odpovědí respondentů, kteří zvolili odpověď „jiná funkce“ jsou tři, a to: komunikace,
ústřední místnost pro setkávání celé rodiny, společenský kontakt.
Z pořadí priorit lze odvodit pravděpodobný důraz a priority celkového interiérového
pojetí a zařízení tohoto prostoru. Tyto priority mohou ovlivnit design zařizovacích
předmětů. Jestliţe je respondenty kladen veliký důraz na odpočivnou funkci, lze celkové
pojetí této místnosti vytvořit v duchu odpočinku, tedy nikoli jako prostředí, které evokuje
pracovní prostor. Celkově lze poloţit důraz spíše na hravost a společenské funkce, neţ
například na laboratorní a ostře pracovní výraz kuchyňské linky.
Zároveň pořadí priorit naznačuje i priority při vydávání finančních prostředků, které je
respondent ochoten vydat na vytvoření svého prostředí.
Z tohoto pohledu je velmi zajímavým výsledkem vysoká priorita pro odpočivnou část.
Ve skutečnosti je ovšem vydáváno daleko víc finančních prostředků na zařízení kuchyně.
Z výsledku se zdá, ţe je rezerva na trhu v nabídce kvalitních a atraktivních zařizovacích
předmětů odpočivné a společenské zóny. Pokud se podaří vytvořit atraktivní a perfektně
funkční zařízení pro činnosti související s vyuţíváním potenciálu této zóny, je veliká
naděje, ţe budou na budoucím trhu úspěšné.
107

Další otázka jen potvrzuje zde zpracované hypotetické závěry.

5.e.H.5.2 Vybavení společenského prostoru

Graf 46 - priority vybavení společenského prostoru

Preference respondentů na tuto otázku seřazené podle mnoţství kladných odpovědí
vypadají takto:
-

74 % povaţuje za důleţitou investici odpočivné sezení,

-

67 % povaţuje za důleţitou investici do nábytkového vybavení kuchyňské linky,

-

61 % povaţuje za důleţitou investici technologické vybavení kuchyňské linky,
(varné, pečící, chladící).

-

54 % povaţuje za důleţitou investici do technologií obrazu a zvuku,

-

45 % povaţuje za důleţitou investici do jídelního stolu a židlí,

-

30 % povaţuje za důleţitou investici nákup obrazů, dekorací, grafik a soch,

-

26 % povaţuje za důleţitou investici nákup pohodlného křesla s lampou,

-

25 % povaţuje za důleţitou investici konferenční stolky,

-

18% povaţuje za důleţitou investici nábytek pro práci.
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Odpovědi respondentů navazují na předchozí otázku. Potvrzují vysokou prioritu pro
odpočivné sezení a s ním související technologie obrazu a zvuku. Jen o něco menší prioritu
má nábytkové vybavení kuchyňské linky a s ním související technologické vybavení pro
přípravu jídla. Oba výše uvedené druhy nábytkového vybavení mají úzkou vazbu na
technologické vybavení domácnosti, které jejich součástí, nebo doplňkem.
Z odpovědí dále vyplývá, ţe technologické vybavení je budoucími bydlícími
povaţováno za minimálně stejně důleţitou součást interiéru, jako vybavení nábytkem.
Dovolím si dokonce tvrdit, ţe v tomto případě mohou být odpovědi mírně poznamenány
tím, ţe většina respondentů jsou studenti nábytkářského oboru, kteří pravděpodobně kladou
na nábytek větší důraz, neţ zcela standardní vzorek populace. Ale i u nich je důraz na
technologie jednoznačný.
Další v pořadí je jídelní stůl a ţidle.
Překvapivě vysoké procento respondentů klade značný důraz na vybavení obrazy,
dekoracemi, grafikou a plastikami. Projevuje se zde zřejmě podvědomá touha po osobním
vyjádření, které je pro mladé lidi charakteristické jiţ řadu let.9
Čtvrtina respondentů by investovala do pohodlného křesla a lampy na čtení.
Nábytek pro práci je dobrým vybavením této místnosti pro necelou pětinu respondentů.
Z priorit nastavených respondenty tohoto průzkumu lze s jistou licencí odvodit i
priority pro jednotlivé činnosti, které v tomto prostoru uvaţují provádět. Skutečně se jeví
jasná preference společenských činností následovaných přípravou jídla a vzápětí jeho
konzumací. Na základě tohoto vědomí lze přistoupit při řešení dispozice a prostor bytu na
priority při řešení jednotlivých zón, a to zón pro činnosti, komunikaci i ukládání
předmětů.10
Spíše jako zajímavost uvádím pro úplnost, ţe jeden respondent by přednostně
v tomto prostoru investoval do kvalitní literatury.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této
práce.

9

Je v něm moţno vidět návaznost na stěny studentských pokojů vylepené plakáty, fotografiemi a osobními
vzkazy okolnímu světu.
10
Viz. „Teorie zón v bytovém prostoru“ od Borise Hály publikovaná v recenzované monografii „Interiér-tvorba
obytného prostoru“ vydané v Grada Publishing a.s. v Praze 2009.
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5.e.H. 6

Pracovna – jako samostatný prostor

Tato místnost je rovněţ novou místností obytného prostoru, a to místností, jejíţ
budoucnost je velice nejasná. Můţeme se setkat s názory, ţe pracovní činnosti se budou u
určité skupiny obyvatel odehrávat jiţ v nejbliţší budoucnosti hlavně z bytu. Nicméně pojem
nejbliţší budoucnost není u hlasatelů těchto názorů pro jistotu blíţe definován. Navíc autor
se s touto vizí setkává jiţ třicet let a on i všichni jeho známí a přátelé stále dojíţdějí, či
docházejí vykonávat své pracovní činnosti do prostor k tomu určených, které jsou veřejným
interiérem. Na druhé straně ale je fakt, ţe pokrok v informačních technologiích jiţ
technicky moţnost pracovat z domu prakticky nelimituje a o různých variantách reálného
vyuţití této moţnosti pro své pracovníky uvaţuje řada firem, společností i dokonce i
státních institucí.
Přesto v oblasti interiérového zařízení prostoru v bytě pro tyto účely panují stále
spíše rozpaky, neţli jasně viditelný trend. Pokud se objeví interiérové prvky, nebo nábytek
určený speciálně pro tento účel, jsou to hlavně výstavní objekty a studie designérů. Proto
reálný průzkum představ budoucích bydlících můţe napomoci v dalších krocích a vývoji
interiérového zařízení v tomto nesporném trendu.
Otázky jsou formulovány na:
1. Představu respondentů o umístění bytové pracovny, pokud bude jako samostatný
prostor v bytě.
2. Představu respondentů o vybavení bytové pracovny, pokud bude jako samostatný
prostor v bytě.
3. Jaké vybavení by při zařizování tohoto prostoru respondenti upřednostnili.
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:
viz. další strana
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5.e.H.6.1 Umístění pracovny v bytě

Graf 47 - umístění pracovny

Pracovna můţe být v dispozici bytu umístěna řadou způsobů. Vzhledem k tomu, ţe
se jedná o relativně novou místnost, neexistuje zatím jasné pravidlo pro její polohu a vazbu
na ostatní místnosti.
Tato otázka byla zvolena proto, aby napomohla architektům při řešení tohoto
dilema, zejména při plánování hromadné výstavby pro developery.
V tomto průzkumu jsou priority respondentů tyto:
-

45% preferuje polohu v návaznosti na předsíň, tak aby mohli přijímat návštěvy,

-

35 % preferuje polohu označenou - jen pro mne a ještě dalšího člena domácnosti,

-

32 % preferuje polohu jen pro něj, v privátní zóně bytu.

Jestliţe výše uvedené výsledky vyloţíme do konkrétních závěrů, je zřejmé, ţe
respondenti neupřednostńují výrazně ani variantu ve vazbě na předsíň s moţností přijímání
návštěv, ani tu v privátní části bytu. Nevýrazně větší prioritu má varianta ve vazbě na
předsíň.
Rovněţ tak je prakticky shodným počtem procent preferencí zastoupena skupina, která
poţaduje pracovnu jen pro sebe, a ta, která preferuje pracovnu s moţností práce i dalšího
člena domácnosti.
Je tedy zřejmé, ţe v představě o poloze této místnosti vládne mezi respondenty stejná
nejistota, jako mezi architekty.
Pro další moţné upřesnění by bylo zapotřebí udělat průzkum s obecně jinak stanoveným
vzorkem populace a pokusit se najít otázky formulované exaktněji, se znalostí výsledku zde
prezentovaného průzkumu a tedy u vědomí nejasných preferencí respondentů.
111

Jeden respondent uvádí jako další poţadovanou vlastnost tohoto prostoru moţnost
přespání návštěv.

5.e.H.6.2 Vybavení pracovny

Graf 48 - preference vybavení pracovny

Pokud budeme uvaţovat o pracovně v bytě, jako o samostatném prostoru, je
pravděpodobné, ţe poţadované vybavení nebude shodné s vybavením pracovního koutu
společenského prostoru.
V provedeném průzkumu jsou priority zařizovacích prvků tyto:
-

82 % preferencí má úložný a odkládací prostor

-

64 % preferencí má větší pracovní stůl s možností přisednutí další osoby

-

54 % preferencí má prezentace činnosti, obrazy, fotky, police s předměty.

-

37 % preferencí má pracovní stůl s židlí

-

33 % preferencí má měkké sezení pro jednání

-

29 % preferencí má zvláště pohodlné, nebo houpací křeslo se stolkem a lampou

-

10 % preferencí má pracovní a jednací stůl s možností přisednutí více osob

Jako jiný zařizovací předmět pro zařízení pracovny uvádějí respondenti v jednom
případě rýsovací prkno a v jednom případě knihovnu.
Ze zjištěných údajů se dá v tomto případě odvodit nejčastější představa o náplni práce
v pracovně, jako samostatné místnosti.
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Největší preference pro úloţný prostor napovídají o představě velké části respondentů o
této místnosti, jako o studovně s archivem a knihami. Pracovní stůl je přitom nejčastěji
definován jako stůl s moţností přisednutí další osoby, coţ můţe být klient, nebo také člen
rodiny. Důleţitou součástí prostoru je pro velké procento moţnost prezentace své činnosti
na stěnách, nebo na policích.
Je evidentní, ţe domácí pracovna je v představě značné části respondentů i prostor pro
koníčky a aktivní volnočasovou činnost.
Z nízkého procenta preferencí pro jednací stůl je zřejmé, ţe domácí pracovnu si jen
minimum respondentů představuje, jako prostor, kde by se uskutečňovala obchodní jednání,
ale povaţuje ji spíše za opravdu privátní prostor který sice je přístupný klientům a členům
rodiny, ale prvořadě slouţí opravdu práci a koníčkům, tedy ne, jako společenský prostor pro
komunikaci.
Z výše uvedených faktů je tedy zřejmé, ţe pracovna, jak samostatná místnost v bytě
není zatím povaţována respondenty jako plnohodnotné pracovní místo pro činnost, která by
mohla být nazývána hlavní, nebo celodenní pracovní činností člověka, ale je jiţ nyní
důleţitým prostorem, kde se mohou odehrávat intenzivní pracovní činnosti. Přitom není
zájem, aby tyto činnosti byly spojeny s nutností jednání s více osobami. Je zde patrný rozdíl
mezi představou bytu, jako privátního prostoru s pracovnou, a představou kanceláře.
Pracovní prostor v bytě není zatím místem pro jednání a ani nesměřuje k tomu, aby plně
nahradil kancelář, jako veřejný prostor.
Tento rozpor bude zřejmě i v budoucnu rozhodující pro představy o vytvoření
správného interiéru domácí pracovny.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této
práce.
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5.e.H.6.3 Parametry nábytku pro vybavení pracovny

Graf 49 - typ nábytku pro vybavení pracovny

Z toho, nakolik skutečně profesionální vybavení pracovny nábytkem si respondenti
představují, lze usuzovat, jak velký důraz kladou na „profesionalitu“ svojí domácí práce.
Z dotazníku vyplývají tato zjištění:
-

64 % respondentů preferuje specielní kancelářský nábytek pro bytový prostor,

-

20 % respondentů vyhovuje běţný kancelářský nábytek pro kanceláře,

-

20 % respondentů se spokojí s vybavením běžným bytovým nábytkem.

Získané údaje svědčí o značném důrazu na optimální vybavení pro práci, ale přitom
v odlišném duchu, neţli je běţný kancelářský nábytek.
Z výsledků je zřejmé, ţe respondenti z velké části chtějí nábytek, který by měl vlastnosti
profesionálního kancelářského nábytku (tj. správné modulové dělení pro ukládání šanonů a
jiných kancelářských pomůcek, správné antropometrické parametry), ale na druhé straně
nechtějí mít v domácnosti to stejné, co mají v kancelářích. Ţádají funkční kancelářský
nábytek, ale uzpůsobený pro bytový prostor. To znamená zejména jiný design.
Zde se objevuje jasná výzva pro designéry i pro výrobce, kteří mají zájem se podílet na
nově se objevujícím segmentu trhu.
To, ţe není zájem o vybavení domácí kanceláře běţným bytovým nábytkem svědčí o
tom, ţe respondenti si jsou vědomi, ţe běţný nábytek pro byty nevyhovuje potřebám práce.
A to zejména modulově a v neposlední řadě antropometrií. Ţidle pro sezení u jídelního
stolu je prostě zcela něco jiného, neţ ţidle pro delší práci s počítačem.
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Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této
práce.

5.e.H. 7 WC – jako samostatný prostor
Je překvapivé, jak se názory na umístění a vybavení této místnosti liší i v případě tak
úzkého a příbuzného civilizačního okruhu, jako jsou státy Evropské unie. Zatímco v ČR je
zvykem, aby tato místnost byla pokud moţno samostatná, např. uţ v Německu bývá velmi
často WC součástí koupelny. Ani v ostatních evropských státech není tak samozřejmý
poţadavek na samostatnou místnost, jako u nás.
Je to ale pravda i v poslední době, kdy mladí lidé mají více zkušeností ze zahraničí,
nebo jen architekti pokračují v tradici, která se jim zdá jasná?
Je ještě stále, v době automatického odsávání vzduchu nastavitelného na
poţadovaný výkon, oprávněný poţadavek ČSN 73 4301 Obytné budovy na oddělení
prostoru WC od obytných místností prostřednictvím další místnosti?
Důvod, proč je tato otázka zajímavá, je velmi jednoduchý. V případě umístění WC
do koupelny lze totiţ „ušetřit“ docela zajímavou plochu v půdoryse bytu a vyuţít ji k jiným
účelům.
Otázky jsou formulovány na:
1. Požadavek respondentů na WC jako samostatný prostor v bytě.
2. Názor respondentů na zařizovací předměty této místnosti.
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:
viz. další strana
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5.e.H.7.1 Umístění WC

Graf 50 – poloha WC v bytě

Odpovědi respondentů v tomto případě sledují důsledně tradiční český pohled.
Ze získaných dat vyplývají tato fakta:
-

66 % respondentů preferuje WC zásadně jako samostatný prostor,

-

46 % respondentů nevadí umístění WC v koupelně, pokud se jedná o druhé WC v
bytě,

-

8 % respondentů se spokojí s umístěním WC do koupelny.

Z odpovědí je zřejmé, ţe i do budoucna bude nezbytné řešit WC jako samostatnou
místnost, bez ohledu na trendy, které se jeví při pohledu do jiných částí Evropy. Důslednost
tohoto poţadavku je zřejmá a nezdá se, ţe nové technologie odsávání a splachování by
mohly tento poţadavek klientů v oblasti českých zemí nějak zásadně ovlivnit.
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5.e.H.7.2 Vybavení WC

Graf 51 - vybavení samostatného WC

Zatímco v umístění WC je názor respondentů v souladu s očekáváním, ve vybavení
WC je patrný určitý posun.
Z odpovědí respondentů vyplývají tyto preference:
-

98 % respondentů preferuje klasickou splachovací mísu s prkýnkem,

-

95 % respondentů poţaduje něco na toaletní papír,

-

80 % respondentů poţaduje i umyvadlo, nebo umývátko,

-

42 % respondentů poţaduje něco na časopisy,

-

23 % respondentů poţaduje i bidet,

-

6 % respondentů poţaduje pisoár pro pány.

Z výše publikované tabulky je patrné, ţe poţadavky na vybavení WC se mění.
Překvapivý, ale předpokládaný údaj, je 80 % respondentů, kteří poţadují vybavení i
umývadlem, nebo umývátkem. Je zřejmé, ţe umývadlo na WC by mělo být do budoucna
standardem a i v případě rekonstrukcí by se stávající WC měla dovybavit tímto předmětem
denní hygieny (pokud to bude technicky a prostorově moţné).
Bidet je sanitární zařizovací předmět, jehoţ pouţívání v domácnosti nemá v českých
zemích tradici, o to zajímavější je jedna čtvrtina respondentů, kteří jej povaţují za ţádoucí
vybavení WC. Domácí pisoár pro pány se objevuje v nabídce firem vyrábějících sanitární
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zařizovací předměty jako nová nabídka. A je vidět, ţe to není tak zcela mimo přání klientů,
i kdyţ procento je zatím nízké.
Vysoké procento poţadavků na „něco na toaletní papír“ je zdánlivou samozřejmostí,
pouze pokud si kaţdý z nás neuvědomí v kolika domácnostech tomu tak do nedávna
nebylo, nebo dokonce ještě není.
O necelé polovině respondentů, kteří se vyjádřili kladně pro „něco na časopisy“
můţeme říci, ţe touha po vzdělání je zřejmě všudypřítomná.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této
práce.
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5.e.H. 8 Šatna – jako samostatný prostor
Samostatná místnost šatna byla do nedávné doby místností vloţenou
do dispozičního řešení jen u velkých bytů. Běţné uloţení ošacení a sportovního vybavení
členů domácnosti se řešilo ve skříních, rozmístěných v předsíni a různých dalších
místnostech bytu.
Zdá se, ţe v této oblasti nastává posun v myšlení a podle signálů od developerů
začínají budoucí bydlící poţadovat šatnu, jako samozřejmou součást nejen velikých bytů.
Jsou ale tyto signály náznakem trendu, nebo jen zkresleným názorem developerů, nebo
architektů? A pokud nejsou, jaká je vlastně představa budoucích bydlících o této místnosti?
Otázky jsou formulovány na:
1. Jaká je představa respondentů o umístění místnosti šatny v bytové dispozici?
2. Jak si představují vybavení místnosti, která by byla šatnou?
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:

5.e.H.8.1 Umístění šatny v dispozici bytu

Graf 52 - preference umístění šatny v dispozici bytu

Poloha této místnosti při řešení dispozice je diskutabilní a je různými architekty
řešena individuálně. Jaké ale jsou představy budoucích bydlících?
Z odpovědí respondentů vyplývají tyto preference:
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-

45 % respondentů preferuje umístění u vstupu do bytu,

-

38 % respondentů preferuje umístění v privátní části bytu,

-

30 % respondentů preferuje umístění jako průchozí místnost mezi ložnicí a šatnou.

Přestoţe nejvyšší procento respondentů dává přednost poloze u vstupu do bytu, tedy
v návaznosti na předsíň, není tato poloha zcela samozřejmá. Získaná data svědčí o
poţadavcích i na další umístění, a to v privátní části bytu (tedy jako místnost nepřístupná
návštěvám), nebo jako místnost mezi koupelnou a loţnicí.
Je zřejmé, ţe v budoucnu bude poloha šatny ještě nějakou dobu diskutabilní.
Jako důvod se nabízí to, ţe se jedná o relativně novou místnost, s jejímţ reálným způsobem
uţívání nejsou mezi respondenty (ani mezi architekty) zkušenosti.
Na druhé straně z reakce respondentů je zřejmé, ţe všechny výše uvedené moţnosti
situování této místnosti mají své nesporné výhody a nevýhody a i v budoucnosti bude její
poloha výsledkem individuálního řešení pro konkrétního klienta.
A další moţností řešení polohy tohoto prostoru v dispozici je vytvořit prostory dva a
to jeden v návaznosti na předsíň a druhý mezi koupelnou a loţnicí. Toto řešení bývá
některými architekty v případě takto neujasněných preferencí povaţováno za nejrozumnější.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této
práce.

5.e.H.8.2 Vybavení šatny

Graf 53 - vybavení samostatné šatny
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Pro vybavení šatny, jako samostatné místnosti byly zjištěny tyto preference:
-

68 % respondentů preferuje kombinaci uzavíratelných skříní a volného systému,

-

25 % respondentů preferuje volný systém věšáků a regálů,

-

18 % respondentů preferuje pouţití klasických uzavíratelných skříní.

Z výsledků vyplývá zajímavý fakt, ţe se zde objevují nejvyšší preference pro kombinaci
skříní a regálů, moţná polic a dalších prvků. V kaţdém případě je to relativně nové zadání
pro vývoj nábytkových systémů, které by měly poţadované vlastnosti. Další v pořadí
poţadavků jsou systémy volných polic, regálů a věšáků. Musíme si přitom uvědomit, ţe
tyto systémy sice existují, ale byly vyvinuty jako vybavení komor, dílen a sklepů. Nebyly
vyvíjeny jako vybavení samostatné šatny. Bylo by proto předmětem dalšího hledání a tvůrčí
designérské práce stanovení náplně takového nového systému pro šatny.
Nejniţší preference mají vestavěné, nebo volné skříně.
Z výsledků průzkumu je i tomto případě cítit určitý posun v myšlení budoucích
bydlících směrem k novému pojetí vybavení šatny a je na vývojových pracovnících
nábytkářských firem, jak tento posun vyuţít při koncepci nových výrobků.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této
práce.
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5.e.H.9 Ložnice pro rodiče – jako samostatný prostor
Klasická místnost bytu, která se jako samostatný prostor vyskytuje i u plošně
malých bytů. Samozřejmostí bylo, ţe rodiče spávají ve společné místnosti. Zároveň je tato
místnost většinou povaţována za opravdu privátní prostor, který nebývá přístupný hostům.
To by mohlo vést k podceňování důleţitosti interiérového řešení tohoto prostoru. Na druhé
straně v tomto prostoru tráví většina obyvatel nejvíce času stráveného v bytě. Další čas
v tomto prostoru potom tráví v případě nemoci. Proto je ve skutečnosti jeho význam
zásadní a podmínky, které si člověk vytvoří v tomto prostoru mají velký vliv na celkové
psychické klima celého obytného prostoru.
Otázky jsou formulovány na:
1. Jaká je představa respondentů o nábytkovém vybavení ložnice?
2. Jaká je tendence v názoru na spaní manželského páru? Dohromady, nebo odděleně?
3. Jaký je názor na vybavení lůžka?
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:

5.e.H.9.1 Vybavení ložnice rodičů

Graf 54 - vybavení ložnice rodičů
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Vybavení loţnice rodičů nábytkem je léty ustálené, ale přesto, nebo právě proto, je
zajímavé, jestli se i zde objeví nějaké nové trendy.
Dotazníkem byly zjištěny tyto preference jednotlivých prvků:
-

100 % respondentů preferuje lůžko, nebo manželské dvojlůžko,

-

70 % respondentů poţaduje úložný prostor pro oděvy,

-

64 % respondentů poţaduje velké zrcadlo,

-

64 % respondentů poţaduje noční stolek u každého lůžka,

-

58 % respondentů poţaduje němého sluhu, věšák na odložení oděvů,

-

34 % respondentů poţaduje toaletní stolek s možností líčení vsedě.

-

30 % respondentů preferuje jen polici u hlav lůžka, místo nočního stolku,

-

6 % respondentů poţaduje toaletní stolek pouze pro líčení ve stoje,

-

4 % respondentů poţaduje klasický peřiňák,

-

3 % respondentů poţaduje oddělené postele.

Z výsledků je vidět určitý posun zejména v tom, ţe líčení ţen se zřejmě přesouvá do
koupelny, která je větší a lépe vybavená. Toaletní stolek si v loţnici přeje jiţ jen třetina
respondentů a toaletní stolek pro líčení v sedě pouhých 6 %.
Zcela mizí zájem o peřiňák, tady nábytkový prvek, který umoţňuje zastýlání postelí do
podoby válendy a úschovu loţního prádla přes den. Nezájem o oddělené postele je
pravděpodobně způsoben spíše tím, ţe oddělené postele v jedné místnosti jsou daleko
horším řešením, neţli spaní ve dvou místnostech.
Zajímavý výsledek je pouhých 70 % respondentů, kteří poţadují úloţný prostor na oděvy.
Zde je zřejmě potřeba hledat důvod ve vzniku šatny, která tuto funkci přebírá, ovšem jako
další samostatný prostor.

5.e.H.9.2 Společné spaní

Graf 55 - společné spaní rodičů
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Názor na spaní manţelského páru je dle zjištěných údajů tento:
-

91 % respondentů preferuje společné spaní s manželem, nebo manželkou,

-

9 % respondentů preferuje spaní samostatně.

V tomto případě lze konstatovat jasnou preferenci společného spaní manţelů v jedné
místnosti.
Výsledky úzce souvisí s odpověďmi na otázku F.1 v předchozí části práce, která se týkala
preferencí samostatných obytných místností a v níţ 80 % respondentů preferovalo společnou
loţnici a pouze 12 % respondentů poţadovalo pro spaní oddělené místnosti.
Nutno ovšem z opatrnosti konstatovat, ţe zde je moţná percentuální skladba odpovědí do
značné míry ovlivněna věkem respondentů a v případě vyššího věku by výsledky byly do jisté
míry rozdílné. Nicméně i přes tuto výhradu je preference společného spaní jednoznačná.

5.e.H.9.3 Parametry a vybavení lůžka

Graf 56 - vybavení lůžka

Kvalita a vybavení lůţka je parametr, který je v posledních letech velmi diskutovaný.
Je to nejdůleţitější část vybavení bytového prostoru, zvláště pokud si uvědomíme, ţe
v přímém kontaktu s lůţkem trávíme v průměru osm hodin denně, tedy takřka třetinu ţivota.
Z provedeného šetření vyplývají tyto údaje a preference respondentů:
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-

92 % respondentů poţaduje vysoce kvalitní matraci,

-

60 % respondentů poţaduje zvýšené čelo u hlavy lůžka,

-

44 % respondentů poţaduje nadprůměrně velikou lehací plochu,

-

33 % respondentů poţaduje polohování lehací plochy,

-

13 % respondentů poţaduje úložný prostor pod lehací plochou,

-

8 % respondentů poţaduje zvýšené čelo u nohou lůžka.

Z jednoznačné preference kvality u matrací je vidět, ţe dlouhodobě vedená kampaň
výrobců a prodejců lůţek a jejich komponentů je úspěšná a skutečně způsobila posun ve
vnímání a preferencích budoucí generace bydlících. Nicméně i přes moţné výhrady k místy
aţ příliš jednostrannému pohledu je jasným faktem, ţe zdravé spaní má veliký vliv na celkové
zdraví populace a vývoj tímto směrem je prospěšný.
Také poţadavek zvýšeného čela u hlavy lůţka také není jen estetický, ale je ţádoucí i
z hlediska funkce a hygieny celého prostoru.
Necelá polovina respondentů poţadující větší lehací plochu neţli je dnes obvyklé je
zajímavým signálem pro typologické zamyšlení při dalším vývoji matrací a navazujících
velikostí lůţek. Zřejmě se zde projevuje pokračující růst antropometrických parametrů nové
generace.
Polohování lehací plochy je známou konstrukční moţností, která je doporučována nejen
pro pohodlí, ale i z lékařských důvodů. V běţné produkci lůţek pro bydlení byla zatím spíše
okrajovou moţností. Podle výsledků průzkumu se zdá, ţe v budoucnu bude zájem o toto
řešení aţ na úrovni jedné třetiny klientů, coţ je určitě výrazný signál.
Naopak pouhých třináct procent respondentů, kteří poţadují úloţný prostor v rámci
konstrukce lůţka je jiným signálem, který by měl být rovněţ zaznamenán a měl by se projevit
v designu a konstrukci lůţek.
Zvýšené čelo u nohou lůţka je prvek typický pro klasickou postel. Fakt, ţe pouze osm
procent respondentů tento prvek preferuje je znamením, ţe zbytek upřednostňuje design bez
tohoto prvku, tedy design charakteru spíše válendy, neţli postele.
Jak je vidět z rozboru získaných dat z odpovědí na tuto otázku, získané údaje mohou
slouţit i jako návod pro stanovení zásad pro design dobře prodejného lůţka, nebo dvojlůţka.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této
práce.
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5.e.H. 10

Koupelna

Koupelna je místností, ve které lze, jako v jediné provádět hygienu celého těla. Je to
činnost, která má podobně privátní charakter, jako spánek. V průběhu doby se opět výrazně
mění názor, nejen na způsob uspokojení hygienických potřeb, ale i na jejich rozsah, a zejména
na rozsah dalších činností, které se v této místnosti odehrávají. Je to praní prádla a činnosti
s tím spojené, relaxace a obnova sil, a mění se i názor na privátnost této místnosti.
V půdorysných řešeních novějšího data můţeme vystopovat posun v názorech na velikost této
místnosti, vybavení, i celkový význam pro bydlení.
Otázky jsou formulovány na:
1. Preferovaná velikost prostoru koupelny (vzhledem k ostatnímu prostoru bytu).
2. Jaká je představa respondentů o vybavení zařizovacími předměty?
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:

5.e.H.10.1 Parametry koupelny

Graf 57 - velikost koupelny
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Kolem optimální velikosti koupelny je řada dohadů. Generace vyrostlá v panelových
bytech je z mládí zvyklá na minimální velikost. Jaký je ale jejich názor na velikost své
budoucí koupelny?
Z odpovědí respondentů lze vyčíst tyto údaje:
-

70 % respondentů preferuje optimální velikost,

-

28 % respondentů dává přednost veliké koupelně s možností oddechu,

-

2 % respondentů se spokojí s malou koupelnou s nezbytným vybavením,

-

2 % respondentů je ochotno se kvůli velké koupelně uskrovnit s ostatním
vybavením

-

1 % respondentů poţaduje koupelnu hodně velkou s oddechem a možností
cvičení.

Jak vyplývá ze získaných údajů, je velká většina respondentů nakloněna optimální
velikosti a necelá třetina aţ velké koupelně s moţností oddechu. Dá se odvodit, ţe budoucí
generace bydlících se přiklání spíše k řešení, které je velkorysejší, neţli tomu bylo
v minulosti, ovšem ne aţ tak velkorysému, aby bylo nutno se kvůli prostoru koupelny
uskrovňovat s dalším vybavením.
Pouze malou koupelnu s nezbytným vybavením si prakticky nikdo nepřeje, respektive
se s ní spokojí jen dvě procenta klientů. Zajímavý je údaj o tzv. veliké koupelně s oddechem
a moţností cvičení, kterou lze často vidět na stránkách časopisů o bydlení. Z výzkumu je
patrné, ţe tento typ koupelny takřka nikdo nechce, snad mimo výrobce jejího vybavení a
redaktorky výše zmíněných tiskovin.
Opět je moţno konstatovat, ţe výsledky průzkumu i v tomto případě mohou být velmi
cenným podkladem při rozhodování architekta i developera o parametrech budoucí bytové
výstavby.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této
práce.
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5.e.H.10.1 Vybavení koupelny

Graf 58 - vybavení koupelny

Data získaná v této části dotazníku mohou být cenná zejména pro výrobce
koupelnového vybavení a sanitárních předmětů.
Získaná data jsou strukturovaná takto:
-

80 % respondentů poţaduje sprchový kout,

-

70 % respondentů poţaduje dvě umyvadla,

-

58 % respondentů poţaduje pračku,

-

46 % respondentů poţaduje velkou rohovou vanu,

-

42 % respondentů poţaduje klasickou podélnou vanu,

-

38 % respondentů poţaduje WC,

-

32 % respondentů poţaduje jedno umyvadlo,

-

18 % respondentů poţaduje bidet,

-

17 % respondentů poţaduje bublinkovou lázeň Jacuzzi,

-

2 % respondentů poţaduje pisoár.

Z výsledků je patrný výrazný nástup preferencí sprchového koutu, tedy zařizovacího
předmětu, který byl ještě před dvaceti lety výsadou pouze rodinných domků, neboť
v bytové panelové výstavbě neexistoval. Pro generaci budoucích bydlících je právě tento
sanitární předmět nejdůleţitější součástí osobní hygieny, jak vyplývá ze zjištěných dat.
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Druhou výraznou skutečností, která vyplývá z dat je vysoká preference dvou umyvadel,
namísto jednoho. Tento trend se projevuje jiţ i ve stávající bytové výstavbě. Je to dáno
nárazovým pouţíváním tohoto sanitárního předmětu. Zejména ráno se schází v koupelně
celá rodina a před jídlem taky. Je to trend, který svědčí o růstu celkové hygienické kultury
v domácnosti.
Vana zůstává oblíbeným předmětem, ale její příznivci se dělí na ty, kteří dávají přednost
rohové vaně, podélné vaně, a menší počet těch, kteří poţadují bublinkovou lázeň. Zde je
zajímavý návrat ke klasické podélné vaně, oproti donedávna velmi preferované vaně
rohové.
Jeden z důvodů je vysoká cena teplé vody a z toho pramenící zájem o koupání v optimálním
mnoţství. Rohová vana vyţaduje většinou více vody. Jsou i rohové vany s menšími nároky
na vodu, ale ty zase vzhledem k tvarovému řešení vyţadují zbytečně veliké místo
v koupelně. Ani poloha v rohu nemusí být vţdy při prostorovém řešení výhodou.
Poţadavek na WC v koupelně je potřeba hodnotit v souvislostech s výsledky šetření
o samostatnosti WC v bytě. Se znalostí těchto výsledků je jasné, ţe se v tomto případě jedná
o druhé WC v bytě.
Celkově lze konstatovat, ţe ze získaných údajů vyplývají celkem jednoznačné
percentuální preference, které mohou být cenným vodítkem pro plánovací procesy výrobců
a prodejců sanitárního zařízení.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této
práce.
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H. 11. Dětský pokoj
Tato místnost je součástí bydlení rodiny. Zdaleka není tak samozřejmým prostorem,
jak se nám dnes zdá. Existence samostatného pokoje dětí souvisí s názorem společnosti na
jejich výchovu a tento názor se mění od generace ke generaci.
Samostatná místnost vede k výchově k samostatnosti, moţnosti zachování soukromí
a respektování soukromí jiných osob, na druhé straně vede ke ztrátě kontroly nad činností
dítěte ve svém prostoru. Činnost tak lze někdy posoudit aţ podle výsledku (napsaná úloha),
nebo následků.
Je otázkou názoru, které činnosti by mělo dítě vykonávat ve svém pokoji, tedy bez
dozoru, a které činnosti vyţadují v různém věku dítěte dozor rodiče. Podle vývoje názoru na
výchovu se mění i názor na vybavení této místnosti a její interiérové řešení. Samostatnou
činností ve svém pokoji je dítě ponecháno sebevýchově, dnes za podpory internetového
napojení na celý svět, včetně výběru přátel, komunikace s jinými lidmi a bez reálné
moţnosti kontroly rodičů. Je moţné, ţe je to ku prospěchu jeho rozvoji, ale na druhé straně
hrozí ztráta reálného „ţivého“ kontaktu s nejbliţším okolím. Je to otázka pro sociology a
jiné odborné pracovníky ve výchově.
Z hlediska této disertace nás zajímá názor na vybavení a funkci této místnosti.
Z odpovědí potom lze zpětně dedukovat názor respondentů na očekávané činnosti
dětí v této místnosti.
Otázky jsou formulovány na:
1. Představu respondentů o vybavení tohoto prostoru
2. Požadavky respondentů na charakter zařizovacích předmětů v tomto prostoru.
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:
viz. další strana
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5.e.H.11.1 Vybavení dětského pokoje

Graf 59 - vybavení dětského pokoje

Dětský pokoj je jedním z nejnáročnějších prostorů bytu z hlediska specifikace jeho
vybavení. Musíme si uvědomit, ţe dítě v něm provádí celou řadu činností, pro které je pro
ostatní členy rodiny určeno několik prostor. Dětský pokoj je proto někdy nazýván malý byt
v bytě. Dítě v něm pracuje, hraje si, spí, ale i vede společenský ţivot.
Názory na potřebné vybavení pro všechny tyto činnosti vyjádřili respondenti následovně:
-

99 % respondentů poţaduje lůžko pro spaní dítěte,

-

97 % respondentů poţaduje pracovní stůl dítěte s židlí,

-

90 % respondentů poţaduje úložný prostor pro prádlo a oděvy dítěte,

-

88 % respondentů poţaduje úložný prostor pro hračky a pracovní pomůcky,

-

85 % respondentů poţaduje noční stolek,

-

73 % respondentů poţaduje nástěnku,

-

50 % respondentů poţaduje věšák na odložení oděvů před spaním,

-

44 % respondentů poţaduje něco na cvičení,

-

28 % respondentů poţaduje tabuli na kreslení,

-

10 % respondentů poţaduje peřiňák.

Pořadí preferencí napovídá, které činnosti povaţují respondenti pro dítě v jeho pokoji za
nejdůleţitější. Zdá se, ţe prvořadé je zajištění spaní, potom moţnosti učení a teprve na
třetím místě jsou hry.
Zajímavé jsou vysoké preference pro nástěnku. Generace vyrostlá v socialismu má
k nástěnkám všeho druhu odpor. Ale fakt je, ţe jako vybavení dětského pokoje je tento
předmět velice uţitečný a praktický. Věšák pro volné odloţení dětských oděvů před spaním
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je mimo svoji praktickou hodnotu i dobrá výchovná pomůcka. Umoţnit dítěti si zacvičit
přímo v jeho pokoji je také i lékaři doporučované řešení, zvláště kdyţ si uvědomíme stále
rostoucí podíl sedavých činností. Tabule na kreslení je rovněţ předmět, který je velmi
doporučován psychology. Jeho důleţitost pochopí kaţdý rodič, který se setkal se stěnami
svého bytu pomalovanými svým vychovaným dítětem. A s tím se, pokud je mi známo,
setkal prakticky kaţdý rodič.
Pouze nízké preference pro peřiňák jsou znakem toho, ţe budoucí rodiče neplánují
zastýlání dětských postelí, které by umoţnilo válení se na lůţku přes den.
Celkově lze z odpovědí dedukovat, ţe výše popsané tři základní funkce dětského pokoje
budou i nadále povaţovány za prioritní.
Důraz na vybavení jednotlivými nábytkovými předměty a prioritu jejich pořízení
bude budoucími rodiči kladen podle výše uvedených preferencí.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této práce.

5.e.H.11.2 Parametry vybavení dětského pokoje

Graf 60 - charakter zařizovacích předmětů v dětském pokoji
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Dítě v dětském pokoji obvykle stráví celou dobu svého vývoje. Vývoj spočívá v rozvoji
jeho duševních schopností, způsobu vnímání světa okolo sebe a neposlední řadě v jeho
fyzickém růstu.
Zařizovací nábytkové předměty v dětském pokoji by proto měly být voleny tak, aby
měly schopnost tento vývoj podporovat, nebo mu alespoň nebránit. Proto je zařízení
dětského pokoje svébytnou oblastí designu nábytku a oříšek pro rodiče, architekty i
designéry.
V této práci jsem se pokusil zjistit, jaký je názor budoucích rodičů na základní charakter
tohoto vybavení.
Z odpovědí respondentů lze vyčíst tyto údaje:
-

60 % respondentů upřednostňuje nábytek, který roste s dítětem,

-

57 % respondentů poţaduje speciální doplňky, které dodají pokoji dětskou
atmosféru,

-

42 % respondentů je rozhodnuto měnit nábytek v závislosti na věku dítěte,

-

28 % respondentů se spokojí s nábytkem starším, ale funkčním,

-

12 % respondentů poţaduje, aby dětský pokoj byl celý roztomile dětský,

-

8 % respondentů nechce, aby se dětský pokoj lišil designem od jiných částí bytu.

Za nejdůleţitější zjištěný údaj povaţuji zjištění, ţe pouhých 28 % respondentů se pro
své děti spokojí se starším, ale funkčním nábytkem. Donedávna byly dětské pokoje
povaţovány za odkladiště starého nábytku, který je „pro nás uţ ne dost dobrý a
reprezentativní, ale pro děcka to je dobré“. Z toho plyne, ţe zřejmě stouplo povědomí o
tom, ţe prostředí formuje mysl mladého člověka.
Největší část respondentů (60 %) upřednostňuje tzv. nábytek, který roste s dítětem. To
je specifický druh nábytku vyvinutý jen pro vyuţití právě v dětských pokojích. Týká se to
hlavně ţidlí a stolů, v některých případech i postelí. Tzv. rostoucích stolů, rostoucích ţidlí,
a dvoupatrových lůţek, které lze rozloţit na jednopatrové je v současné době moţno vidět
celou řadu, většinou od zahraničních výrobců. Z výsledků vyplývá, ţe zájem o něj bude v
budoucnu větší, neţ o nábytek, který je třeba měnit s růstem věku dítěte.
Rovněţ zajímavým výsledkem je celých 57 % respondentů, kteří mají zájem o speciální
doplňky, které dodají pokoji dětskou atmosféru. Stačí si při znalosti těchto dat uvědomit
rozdíl mezi velikostí oddělení s nábytkem a doplňky v prodejnách IKEA a prodejnách
našich výrobců, abychom pochopili, ţe zde je ukrytý kupní potenciál, který je u nás zatím
zcela přenechán zahraniční konkurenci. Speciálními doplňky je přitom míněna celá škála
předmětů, které mají za úkol svojí hravostí a fantazií rozvíjet kreativitu dítěte. Jsou to
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nejrůznější fantazijní osvětlovadla, koberce s motivy dopravních cest a křiţovatek, textilní
domečky pro hry, ve kterých si dítě vytváří svůj vlastní svět. Doplňky jsou i velké hračky,
které slouţí pro rozvoj pohybových dovedností, dále různé hračky typu pokojíček pro
panenky, kosmická základna a jiné, které svojí velikostí jsou spíše zařizovacími předměty
neţ klasickou hračkou.
Je jasné, ţe fantazii dítěte lze rozvíjet i pomocí nábytkového vybavení a zařízení jeho
pokoje a je to prospěšnější, neţ ponechat vše na fantazii virtuálních her v digitálním světě
do kterého se některé děti mohou uzavírat i z důvodů nedostatku jiných podmětů ve svém
prostředí.
Pouhých 8 % respondentů, kteří nechtějí, aby se jejich dětský pokoj lišil designem od
ostatních částí bytu je třeba číst jako 92 % respondentů, kteří naopak chtějí, aby se dětský
pokoj lišil. I zde je tedy ukryta veliká rezerva pro kreativitu designérů a výrobců budoucího
nábytku.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části H jsou předmětem části 5.f.9 této
práce.
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5.e.I Osobní hodnota investice do bydlení a jeho interiéru
Závěrečná část dotazníku je zásadní pro celkové posouzení vztahu budoucích
bydlících k prostoru, který budou uţívat pro svoje bydlení. Otázky jsou voleny tak, aby
z odpovědí bylo moţno dedukovat míru preferencí, kterou pro ně budoucí bydlení
představuje v rámci ţivotních investicí a zároveň vztah k privátnímu prostředí, které si
kaţdý z respondentů bude více, či méně uvědoměle kolem sebe budovat. Signál, který je
patrný z této části je jedním ze základních atributů, jejichţ znalost je podmínkou pro reálné
plánování budoucí výstavby, charakteru jejího ekonomického řešení a v kombinaci se
závěry z předchozích částí potom pro odhad poţadovaných urbanistických,
architektonických a dispozičně prostorových řešení a potřeby nábytkových vybavovacích
předmětů.
Otázky jsou formulovány na:
1. Jakou osobní hodnotou je pro respondenty jejich případná investice do budoucího
bydlení (tj. domku, nebo bytu)?
2. Jaký význam vlastně pro respondenty bydlení vůbec má v žebříčku jejich hodnot?
Odpovědi respondentů jsou zpracovány takto:

5.e.I.1 Význam investice do bydlení

Graf 61 - hodnota a osobní význam investice do bydlení

Zjištěné údaje jsou v tomto případě aţ překvapivě jednoznačně formulovány:
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-

88 % respondentů povaţuje investici do bydlení za životní investici zásadního
významu,

-

12 % respondentů povaţuje investici do bydlení za investici jako každou jinou,

-

2 % respondentů tvrdí, ţe bydlení pro ně není důleţité a dávají přednost jiným
hodnotám,

-

1 % respondentů nechce investovat do bydlení, dává přednost pronájmu.

Jasná priorita kladená respondenty na investici do bydlení, jako zásadní ţivotní
investici, vynáší bydlení na čelní příčku v pořadí ţivotních hodnot budoucí generace. Bývá
dobrým zvykem, ţe takto jednoznačně formulované prioritě budoucí generace by měla naše
generace věnovat plnou pozornost. Skutečností ale je, ţe tento vědecký průzkum prováděný
bez postraních obchodních úmyslů, a tedy bez nebezpečí manipulace, je prvním
průzkumem minimálně od konce socialistické éry na území naší republiky.
Na druhé straně pomyslného ţebříčku hodnot je hodnota zcela minimálního zájmu o
nájemní bydlení.
Je tedy zřejmé, ţe bydlení je pro budoucí generaci bydlících zásadní poloţkou osobního
vlastnictví.

5.e.I.1 Poloha investice do bydlení v žebříčku hodnot

Graf 62 - poloha bydlení v žebříčku hodnot
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Pro kaţdého člověka je jeho bydlení vloţeno do ţebříčku a pořadí jeho ţivotních
hodnot na jiném místě. V nabídce odpovědí pro respondenty na tuto otázku jsem se pokusil
vystihnout a formulovat několik charakteristických moţností.
Získané percentuelní podíly odpovědí jsou tyto:
-

85 % respondentů povaţuje své budoucí bydlení za zdroj osobního pocitu pohody
a bezpečí,

-

60 % respondentů povaţuje své budoucí bydlení zejména za zázemí pro činnosti,

-

42 % respondentů povaţuje své budoucí bydlení za zázemí pro činnosti a taky za
své pracoviště,

-

33 % respondentů povaţuje své budoucí bydlení za prostředek prezentace před
jinými osobami,

-

30 % respondentů povaţuje své budoucí bydlení za prostředek prezentace před
sebou samotným (co dokážu),

-

1 % respondentů povaţuje své budoucí bydlení pouze za místo pro přespání.

Ze získaných údajů vyplývá zásadní postavení, které po respondenty má jejich budoucí
bydlení jako zdroj osobního pocitu pohody a bezpečí. Je zde zcela zjevná souvislost
s vysokou preferencí bydlení, jako osobního vlastnictví v minulé otázce.
Vysoké preference bydlení, jako zázemí pro činnosti je v této souvislosti logické. Jen o něco
niţší preference má bydlení jako zázemí i pro pracovní činnosti. Zde se zřejmě projevuje
dlouho teoreticky očekávaný nástup výkonu pracovních činností z domácího prostředí
prostřednictvím počítače, internetu a komunikačních prostředků.
O bydlení, jako prostředku prezentace před jinými (podobně jako o autech, oblečení a
manţelkách) se s oblibou píše v tisku. Zde je první reálný podklad, pro jakou část generace
budoucích bydlících má bydlení skutečně význam reprezentace sebe sama. Je to jedna třetina
osob.
O bydlení, jako způsobu prezentace svých schopností sama před sebou, se píše
nejčastěji v souvislosti s českým kutilstvím, chatařstvím a chalupářstvím. Ze získaných údajů
vyplývá, ţe je to důleţité jako konkrétní ţivotní hodnota pro 30 % osob.
Pro pouhé jedno procento respondentů je bydlení jen nezbytné místo na přespání, coţ
naznačuje velmi nízké pořadí v ţebříčku hodnot. To je zajímavý výsledek, pokud si
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uvědomíme kolik lidí se ve skutečnosti pohybuje jako klienti různých typů ubytoven, nebo
jako bezdomovci.11
Na závěr lze konstatovat, ţe je aţ zaráţející, při vědomí vysoké priority bydlení,
jako zdroje osobního pocitu pohody a bezpečí, ţe v oblasti výzkumu je mu věnována tak
nízká pozornost.
Na základě výsledku tohoto výzkumu lze rovněţ konstatovat, ţe je aţ s podivem, ţe
i existující sběry statistických dat v oblasti bydlení se zcela jednoznačně věnují pouze
kvantitativním a ekonomickým ukazatelům výstavby a nikoli motivačním faktorům,
sociologickému hledání příčin stávajícího stavu a prognostice budoucího vývoje.
Jednou z příčin je zjevná nezbytnost zapojení vysoce erudovaných odborníků pro
sestavení architektury takového výzkumu, který musí být nutně postaven na platformě
mezioborové spolupráce a vysoké odbornosti všech členů týmu.
Je zde cela zřejmý veliký výzkumný prostor ponechaný pro aktivitu na poli
nezávislého Universitního výzkumu a výzkumu nezávislých organizací.
Rozbor a závěry plynoucí ze zpracování celé části I jsou předmětem části 5f této
práce

11

Nicméně tento výsledek jen potvrzuje, ţe klientem ubytoven, ani bezdomovcem se prakticky nikdo nestává

dobrovolně, jako dobrovolná součást a výsledek promyšlené osobní ţivotní filosofie.
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5f Rozbor a vyhodnocení podle tematických okruhů – částí O až I

5.f.1 Část O – údaje o respondentech
Otázka :
Mají respondenti tohoto výzkumu (tj. zvolená sociální a věková skupina) zájem na jiném
bydlení, neţ je to, které uţívají v současné době?
Východisko:
Tato otázka je zásadní a její zodpovězení je stěţejní pro logiku a smysl celého výzkumu.
Protoţe výzkum je zaměřen na názory „budoucí generace bydlících“, je nezbytné potvrdit,
ţe vybraná skupina respondentů skutečně odpovídá záměru této práce, tedy ţe se jedná o
vzorek populace, jehoţ jednotliví respondenti budou skutečně v budoucnu hledat a
zařizovat nové bydlení.
Analýza a vyhodnocení části „O“ dotazníkového šetření:
Správnost volby skupiny respondentů lze potvrdit rozborem a srovnáním percentuelního
podílu respondentů, kteří chtějí do budoucna bydlet v jiném typu bydlení, neţ v současné
době (srovnání odpovědí na otázku 0.6 s odpověďmi na otázku B.1). Proto byla vytvořena
následující tabulka, ve které je moţno vyčíst údaje o architektonické formě bydliště
respondentů, tak jak byly zjištěny dotazníkem.
FORMA BYDLENÍ
RODINNÝ DŮM
BYT – MALÝ
BYTOVÝ DŮM
BYT – VELKÝ
BYTOVÝ DŮM
NÁDSTAVBA

SOUČASNÁ
41 %

SUMA
SOUČASNÁ
41%

BUDOUCÍ

SUMA BUDOUCÍ

56 %

56 %

8%

26 %

26%

1%
1%

PODKROVÍ

9%

LOFT

18 %

37 %

CHATA

Nebylo tázáno

0%

0%

CHALUPA

Nebylo tázáno

7%

7%

KOLEJE

21 %

PRIVÁT
(PODNÁJEM)

12 %

ČÍSLO OTÁZKY

0.6

33 %

0%
B.1
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Z tabulky lze vyčíst řadu velmi zajímavých údajů:
 Skupina 33 % respondentů v současné době bydlí na kolejích a v podnájmech. Je
důvodný předpoklad, ţe tito respondenti si budou muset v budoucnosti opatřit
nějaký jiný způsob bydlení.
 Zájem o bydlení v rodinném domku signalizuje mírný vzestup, a to z 41 %
v současné době na 56 % v budoucnu. Z toho vyplývá, ţe asi 15 % respondentů se
bude snaţit v budoucnu změnit své současné bydlení na bydlení v rodinném domku.
To znamená také budoucí větší zájem o rodinné domky na úkor výstavby bytů.


Je zde signalizován zájem o bydlení na chalupě, a to z 0 % bydlících v současné
době na 7 % respondentů v budoucnu.

 Oproti současnému stavu bydlení respondentů přibude 11 % nových obyvatel bytů
nejrůznějšího charakteru (rozdíl mezi současným stavem bydlení v bytech tj. 26 % a
ţádaném budoucím bydlením v bytech tj. 36 %, včetně bytů v nadstavbách,
podkrovních a loftových bytech).
Z výše uvedených údajů vyplývá, ţe skutečně v případě této vybrané statistické skupiny
respondentů lze předpokládat v blízké budoucnosti značný tlak na změnu způsobu
bydlení. Pro naše účely není v případě této otázky důleţité, který typ bydlení budou
preferovat, ale je důleţité, ţe to bude jiný typ, neţ který obývají nyní.
Tím je potvrzeno, ţe pro výsledky průzkumu byla vybrána správná cílová skupina a lze
je tedy povaţovat za dostatečně vypovídající pro jeho účel (tj. zjištění budoucích poţadavků
na vlastnosti privátního obytného prostoru). 12

5.f.2 Část A – Preferované urbanistické a architektonické
vlastnosti budoucího bydlení
Otázka:
Jaká je korelace vztahu mezi polohou bydliště ve kterém respondenti proţili své dětství,
bydlištěm současným a představou o vhodné urbanistické poloze jejich bydliště
v budoucnosti?
Jak je to s vylidňováním vesnice?
12

Další rozbor a závěry, které vyplývají z údajů v této tabulce jsou publikovány v této práci v rozboru odpovědí
na otázku B.1 v části 5.e.B.1 této práce
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Východisko:
Podle dostupných sociologických informací je poloha bydliště jedním z parametrů, které
mají vliv na vytváření sociálního klima ve společnosti.
Ve vývoji demografické situace posledních let se zdá, ţe malé sídelní jednotky (vesnice,
samoty) přestávají mít schopnost poskytovat dostatek pracovních příleţitostí svým
obyvatelům. Proto existuje v řádu posledních desetiletí zřetelná tendence k opouštění těchto
sídel mladou generací, která odchází do větších sídelních jednotek. To se týká nejvíce
vysokoškolsky vzdělané části populace.
Na druhé straně ale roste kvalita dopravní dostupnosti vesnic a malých sídel z míst, kde
tyto pracovní příleţitosti jsou.
Je tedy paradoxně v posledních letech zřetelná tendence k zpětnému osídlování malých
sídelních jednotek a to zejména v místech, kde jednak dopravní dostupnost skutečně
existuje, ale hlavně v místech, které poskytují kvalitní přírodní podmínky pro bydlení.
Kvalitními přírodními podmínkami se jeví dostatek zeleně (včetně lesů, přírodního
mikroklimatu, zachovalý přírodní ráz krajiny), nízká hladina hlukového znečištění a
rekreační ráz krajiny (včetně vodních toků, nádrţí, moţností cyklistiky a sportů v přírodě).
Tento stav můţe mít příčinu v tendenci k návratu „bydlení v přírodě“. To je zvýšení důrazu
nových generací bydlících na environmentální kvalitu okolí bydliště.
I podle ČSÚ v letech 2000 aţ 2008 počet obyvatel na venkově v průměru vzrostl. Na
vesnicích do tří tisíc lidí ţilo na konci roku 2008 na 30 procent všech obyvatel ČR. Z těchto
údajů tedy vyplývá zřetelná tendence k návratu na vesnici.13
Otázkou tedy je, jaká je relevance těchto údajů, a kdo (jaká sociální skupina) se vrací na
vesnici.
Zdali to je generace starších lidí, kteří přenechávají své městské bydlení dětem a vrací se
(nebo přesídlují) do svých nemovitostí budovaných původně jen jako rekreační objekty,
nebo se objevuje tendence mladé generace vyuţít výhod prostředí vesnice k „návratu
k přírodě“, výchově dětí uprostřed zeleně. Teoreticky by impulsem k takovému chování
mohla být zlepšující se dopravní dostupnost a moţnost práce z domu po síti.
13 Podle názoru autora této práce jsou oficiální statistické údaje, přístupné v ročence Českého Statistického Úřadu nedostatečné v tom, ţe nevyhodnocují environmentální
kvalitu prostředí a směšují prostředí výstavby příměstských satelitů, které jsou z hlediska legislativního samostatnými územně správními celky (obcemi) s vesnicemi, které
jsou z hlediska legislativního rovněţ samostatnými územně správními celky. Z hlediska prostředí, zejména přírodního okolí se ale jedná o zcela jiný způsob bydlení. Výzkum
potvrzuje zájem budoucí generace o „vesnici“. Z dikce otázky v dotazníku této práce je zřejmé, ţe se nejedná o sídelní celek typu „příměstský satelit“, ale o vesnici
v klasickém smyslu tohoto slova, tedy sídelní celek s přírodním okolím a environmentální kvalitou přírodní krajiny v okolí.
To je údaj, který se zatím v oficiálních statistických údajích neprojevuje ani jejich metodika neumoţňuje zachycení tohoto jevu.
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Z provedeného výzkumu lze případnou tendenci k návratu „na vesnici“ mladé
vysokoškolsky vzdělané generace odvodit srovnáním údajů o původním místě bydliště, kde
respondenti strávili své dětství a údajů o představě budoucího bydliště.
Následná tabulka obsahuje skutečnosti zjištěné dotazníkem a je vytvořena a pouţita jako
základní zdroj na základě něhoţ jsou dále publikovány závěry z výzkumu.
BYDLIŠTĚ

DĚTSTVÍ

SOUČASNÉ

BUDOUCÍ

SAMOTA

0%

0%

3%

VESNICE

34 %

29 %

21 %

MALÉ MĚSTO

23 %

18 %

22 %

MĚSTO

38 %

41 %

44 %

5%

12 %

10 %

0.3

0.4

A.1

METROPOLE
OTÁZKA ČÍSLO

TREND

Analýza a vyhodnocení části „A“ dotazníkového šetření:
Vesnici jako místo svého mládí uvádí 34 % respondentů.
Jako místo svého budoucího bydlení ji uvádí 21 % respondentů.
Z provedeného výzkumu vyplývá, ţe na vesnici si své budoucí bydlení představuje nižší
procento lidí, než procento, které na ní strávilo své mládí. Pokles preferencí je zřetelný i
s ohledem na to, ţe se jedná o mladé lidi s vysokoškolským vzděláním.
Je tedy zřejmé, ţe v názorech budoucí generace bydlících není vesnice výrazně
preferovaným místem bydlení, ale i přesto není 21 % preferencí předzvěstí vylidňování
malých sídel.
Rozpor, který vyplývá se zjištěných údajů tohoto výzkumu a statistických dat, podle nichţ
ve skutečnosti počet obyvatel malých sídel roste, můţe být způsoben jiným sociologickým
jevem.
Na vesnici se stěhuje část generace rodičů zkoumaného vzorku respondentů.
Jedná se o generaci majitelů chat a rekreačních chalup, které tato generace vybudovala,
nebo rekonstruovala ze starších objektů. Objekty původně stavěné a rekonstruované do
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podoby určené pro rekreační bydlení se uzpůsobují pro celoroční pobyt a generace, která
přechází z aktivní fáze ţivota do důchodového věku se stěhuje do míst, kde zanechala otisk
své práce. Byty a domky ve městech přitom nezřídka přenechávají na bydlení svým dětem,
které dosáhly produkčního věku.
Tento jev můţe být i jednou z příčin, proč je preference vesnice ve zkoumaném vzorku
nízká, ale ve skutečnosti počet obyvatel vesnice (podle ČSÚ) roste.

5.f.3 Část B - Preference typu objektů pro bydlení
Otázka :
Z rozboru odpovědí respondentů na tuto část dotazníku (které jsou zpracovány v části
5.e.B.1 této práce) je zřejmé, ţe pouhé jedno procento chce bydlet ve velkém bytovém
domě. Jaké jsou důvody pro takový razantní odklon od typu bydlení, které je
charakteristické pro celou bytovou výstavbu v době socialismu, ale do jisté míry i pro
současnou? K čemu, a proč, se místo toho přiklánějí respondenti?
Východisko:
Syndrom panelové výstavby s nízkou kvalitou bytů, zejména jejich technické stránky, je
v dnešní společnosti a její mladé generaci stále přítomen. Navíc tento typ bydlení lze
dispozičně jen obtíţně uzpůsobit současným trendům velkých obytných prostor, které
sdruţují funkce společenské, vaření a konzumaci potravy do společné místnosti.
Protoţe jsou to zároveň byty, kde strávila dětství značná část respondentů, jsou
podrobovány v období dospívání kritice. Pro řadu respondentů je jiný typ bydlení spojen i s
moţným zpřetrháním pout a snahou zajistit své budoucí rodině lepší podmínky, neţ měli
oni. Je to přirozená reakce, kterou známe u všech nastupujících generací v průběhu
dvacátého století.
Analýza a vyhodnocení části „B“ dotazníkového šetření:
Z výzkumu vyplývá, ţe je ještě další moţný fenomén, který má podstatný vliv na odklon od
zájmu o bydlení v klasické výstavbě velkých bytových domů.
Pro současné bydlení je charakteristické stále důslednější oddělování společenské zóny bytu
a privátních částí bydlení. To lze uskutečnit nejlépe při dvoupodlaţní dispozici obytného
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prostoru. Dvoupodlaţní dispozice je charakteristická pro rodinné domky, chalupy a zejména
nově pro loftové byty. Všimněme si tedy údaje z dotazníku o nárůstu zájmu o rodinné
domky (z 41 % na 56 %), nárůstu zájmu o chalupy (z 0 % na 7 %) a nárůstu zájmu o lofty
(z 0 % na 18 %).
Tento nárůst je vysoký a svědčí o výrazné změně preferencí, a zejména o výrazně jiných
preferencích respondentů, neţli je současná nabídka developerů v oblasti bytové výstavby.
Toto zjištění je přesně ten moment, který dává za pravdu autoru této práce, který v úvodu
vyslovil přesvědčení o nezbytnosti tohoto typu výzkumu a jeho naprosto nezbytné roli, při
odhadu budoucích trendů. V tomto momentě se totiţ výsledky výzkumu výrazně odlišují od
reálné nabídky developerů na trhu bytů.
Je tedy zřejmé, ţe díky provedenému výzkumu se objevuje prostor, pro nový typ výstavby,
který zatím prakticky nikdo nevyuţívá, protoţe se neví, ţe existuje poptávka po
vícepodlažních bytech.
Dokonce lze odvodit, ţe pokud rozsah současné výstavby v ČR odpovídá poptávce14, je zde
prostor pro výstavbu asi 3420 loftových, respektive dvoupodlaţních bytů za rok.

5.f.4 Část C – Velikost prostoru na bydlení
Otázka :
Jaká je v současnosti představa respondentů o ideální velikosti prostoru pro bydlení?
Východisko:
V průběhu historie je patrná snaha různých vlád a jejich orgánů snaţících se o různé formy
regulace trhu s byty, o určení správné, ekonomické a tudíţ podporované velikosti bytu pro
své občany a voliče. To, co bylo nezbytné v době socialismu s jeho plně regulovaným
trhem, se přenáší ve formě různých státních subvencí a podpory různým, předem určeným
formám výstavby do dnešní doby. Nazývá se to „Podpora mladého bydlení“, nebo
„Startovací byty pro mladé“. Vţdy se přitom jedná o snahu podpořit nákup bytů pouze
určitých parametrů. V souvislosti s těmito snahami bývá zvykem definovat „správnou
velikost“ pro skupinu voličů, která má být touto formou podpořena. Obvyklé je definovat

14

Dle údajů ČSÚ bylo postaveno v roce 2008 19 000 bytů na území ČR.
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maximální velikost, pro kterou ještě podpora (ve formě zvýhodnění nákupu) platí. Ze samé
podstaty problému je přitom tato snaha vţdy jiţ dopředu odsouzena k neúspěchu.
Potřeby jednotlivých bydlících a jejich rodin jsou natolik mnohotvárné, ţe je nelze
paušalizovat striktním omezením. Pokud se tak stane, vţdy se časem zjistí, ţe původně
dobře myšlené zvýhodnění jedné skupiny (například mladí lidé po ukončení studií) je
vyuţíváno jinou skupinou (například starší manţelé, kteří jiţ vychovali děti) a regulace ve
formě zvýhodnění je zrušena.
Podle jiného názoru, tentokrát většinou pravicových ekonomů, jsou zásahy tohoto typu
hloupé, a poptávka sama je schopná dostatečně regulovat velikosti bytů nabízených na trhu.

Analýza a vyhodnocení části „C“ dotazníkového šetření:
Podle odpovědí na otázky v části C lze usuzovat na oprávněnost názoru, ţe podmínky trhu
jsou dostatečným regulativem.
Musím upozornit, ţe nebylo záměrem dotazníku zjistit správnou velikost prostoru pro
bydlení, nebo nalézt atributy, které by byly vhodným východiskem pro její exaktní
specifikaci. Otázky a moţné odpovědi byly záměrně vytvořeny tak, aby z nich byla patrná
obecná tendence respondentů. Tedy jejich preference pocitové velikosti, bez ohledu na
sociální moţnosti a rodinný stav.
Z výsledků je patrné, ţe naprostá většina (65 %) preferuje bydlení v tzv. optimální velikosti
prostoru. Optimální velikost je pro ně přitom velikost, která vyhovuje potřebám rodiny (tj.
rodiče a děti).15 To není rozhodně startovní bydlení.
Pokud se tedy staví malé byty, je zřejmé, ţe budou slouţit mladé generaci jako pouze
dočasné bydliště. To znamená, ţe jiţ dopředu je dána fluktuace a střídání majitelů, nebo
nájemníků. Pokud celý proces zohledníme matematicky v čase, je zřejmé, ţe bytů
obývaných po dobu například pět let je potřeba jiné mnoţství, neţ bytů obývaných po dobu
dvaceti let. V uvedeném příkladě by jich stačila cca ¼, oproti bytům pro celou rodinu.
Otázkou zůstává, jaké je procento lidí staršího věku, kteří opouštějí své velké byty,
zanechávají je dětem a jejich rodinám a stěhují se do malometráţních bytů. V kaţdém
případě se ale do těchto bytů stěhují na dobu delší, neţli je uvaţovaných pět let pro mladé
lidi.

15

Celkový rozbor výsledků je zpracován v části 5.e.C.1 a 5.e.C.2 této práce
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Z těchto jednoduchých výpočtů na základě údajů zjištěných v dotazníku plyne, ţe podpora
malometrážních bytů, jako tzv. startovací bydlení je nepřesně mířeným populistickým
gestem, protože se stává do značné míry podporou starší generace.
Dalším argumentem proti dotované výstavbě startovacích bytů je jejich cena, která je vţdy
na metr čtvereční vyšší, neţli u větších bytů.16
Výsledky výzkumu lze tedy interpretovat, jako podporu spíše názorů pravicové části
ekonomů, kteří nevěří v regulační a dotační zásahy státu do přirozené struktury trhu s byty.

5.f.5 Část D – Preference vazby na okolní prostředí
Otázka:
V poslední době jsou klasické okenní otvory a balkonová okna architekty nahrazovány tzv.
francouzskými okny (tj. okenními otvory bez parapetu s moţností je pouţívat jako dveřní
otvory). Jedná se o módní vlnu, nebo je to dlouhodobý trend vycházející z měnících se
názorů bydlících?
Východisko:
Od devadesátých let minulého století je patrná snaha architektů o úzké propojení bydlení
v rodinných domech na zahradu. Začíná se projektovat přímá vazba mezi společenským
obytným prostorem a zahradou a to nejen balkonovými dveřmi, ale celými otevíratelnými
skleněnými stěnami. Také se výrazně mění charakter zahrady z typu uţitkové a zeleninové
zahrady na okrasnou a odpočivnou zahradu. Funkce odpočinku a společenská začíná
dominovat. Zahrada se tímto stává součástí obytného prostoru.
Podobný vývoj lze sledovat na nových projektech bytových domů, kde se zvětšují balkony,
objevují se zimní zahrady a terasy. Podle developerů se byty s většími balkony, zimními
zahradami a terasami začínají dostávat mezi vyhledávané poloţky, i kdyţ jejich cena je
vyšší, neţli u bytů podobné velikosti, ale bez těchto atributů.
Zdá se, ţe mezi klienty vzrůstají preference bydlení s moţností realizovat některé činnosti i
mimo interiér bytu (letní odpočinek, jídlo, posezení s přáteli, práce s notebookem).

16

To je dáno cenou stavebního, sanitárního a kuchyňského vybavení, které je prakticky stejné pro malé byty, i
pro větší byty pro rodiče s dětmi.
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Je to zřejmě dáno tím, ţe pobyt na zdravém vzduchu je nejen módní propagovanou
poloţkou, ale i přirozenou touhou člověka nebýt celý den uzavřený jen v umělém prostředí
s řízenou teplotou a omezenou výměnou vzduchu. Tento trend tedy zřejmě není jen módní
záleţitostí, ale je jednou z cest budoucího vývoje obytného prostředí a bydlení.
Analýza a vyhodnocení části „D“ dotazníkového šetření:
Výzkum potvrzuje v plném rozsahu správnost pozorovaného trendu, a to jako klienty
poţadované cesty vývoje. Podle preferencí respondentů se potvrzuje, ţe vnější prostředí
začíná být i mezi budoucí generací bydlících vnímáno, jako přirozená součást bydlení.
Nelze tedy již plánovat bydlení jen jako interiérovou záležitost, kde se veškeré činnosti
odehrávají v uzavřeném prostoru bytu, ale je třeba klást stále silnější důraz na kvalitu
nejbliţšího okolí a propojení interiéru a exteriéru.17
Výzkum tedy v tomto případě potvrzuje logiku obecného trendu a jeho dlouhodobý
charakter.

5.f.6 Část E – Preference stylů zařizování obytného prostředí

Otázka:
Je v současné době jasná preference některého stylu, který lze povaţovat za určující i
v blízké budoucnosti? Jaký je skutečný zájem o výrazně stylová řešení bydlení? Je
kombinace různých stylů ţádoucí, nebo nevhodná?
Východisko:
Pokud člověk sleduje odborné publikace, časopisecké a webové informace o podobě
interiéru pro bydlení, snadno začne podléhat dojmu, ţe existuje jasný módní diktát, jak se
chovat a co kupovat, aby interiér jeho bydlení byl vţdy v souladu s dobou a jejími trendy.
Jedná se přitom zřejmě pouze o uměle vytvářený tlak prodejců a vytváření marketingových
vln na podporu prodeje vybraného zboţí, jako je tomu i v jiných oblastech obchodu.
Skutečné potřeby a přání klientů v této oblasti se ale neřídí tolik módností a tlakem
kampaně, neboť nábytek není zboţím krátkodobé potřeby (na rozdíl od např. elektroniky,

17

Podrobný rozbor výsledků odpovědí respondentů je na uveden v části 5.e.D.1 a 5.e:D.2 této práce.
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aut a oblečení). Vizuální a tedy i stylová změna designu nábytku je proto vţdy
dlouhodobější proces, neţ u výše zmíněných skupin a je dána spíše změnou konkrétní
náplně a druhu činnosti, pro který je daný nábytek vyroben, neţ uměle vytvořenou módní
vlnou.
Pokud tedy uvaţovat o přizpůsobení bytového prostoru budoucím trendům, je nutno znát
nikoli módní vývojové trendy, ale daleko více je potřeba být informován o trendech vývoje
technologií a způsobu provádění činností, pro něţ je nový nábytek vyvíjen.
Dalším argumentem, který mluví proti překotnému přizpůsobování nových kolekcí nábytku
módním trendům je fakt, ţe v praxi existuje velká část bytových interiérů, které jsou
vytvořeny kombinací starého a nového nábytku.
Nejde přitom o interiéry, kde pouţití starého nábytku je dáno nedostatkem financí klienta.
Zdá se, ţe bydlení je činností, kde existuje poptávka na udrţení vazby mezi starým a
novým, podobně, jako se setkáváme s preferencí historické architektury a snahou o její
ochranu v oblasti urbanismu a ţivotního prostředí. V oblasti bydlení, která je daleko více
privátní záleţitostí, je podobná poptávka dána snahou (uvědomělou, či podvědomou) o
udrţení vazby jednotlivých generací. Zdá se, ţe bydlení v prostředí, které dokáţe evokovat
některé vzpomínky je pro řadu klientů důleţitou součástí ţivotního stylu.
Z této úvahy potom vyplývá jako důleţitý poţadavek na vlastnosti nového nábytku nikoli
jeho módnost, ale schopnost koexistence se starším vybavením interiéru, které
zprostředkovává historickou vazbu.

Analýza a vyhodnocení části „E“ dotazníkového šetření:
Z výsledků výzkumu vyplývá, ţe takřka polovina respondentů si představuje svůj budoucí
byt zařízený kombinací starého a nového nábytku.
To svědčí ve prospěch názoru, ţe tento stav není způsoben pouhou finanční rozvahou, ale
má hlubší příčiny popsané výše.
Fenomén kombinace starého a nového tak ve výzkumu zastiňuje další zjištěná fakta, která
jsou uvedená v části 5.e.E.1 této práce.
Poprvé je tímto výzkumem potvrzen fakt, ţe kombinace starého a nového v interiéru je
opravdu preferencí klientů a nikoli jen způsob zařízení interiéru při nedostatku financí.
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Z tohoto závěru lze odvodit, ţe u veliké části tzv. stylových řešení obytného interiéru je
potřeba počítat s potřebou do nich včlenit starší nábytkové prvky, které mají pro klienta
hodnotu rodinné vazby, nebo vzpomínky.18

5.f.7 Část F – Preference místností v obytném prostoru a
doplňkové funkční prostory mimo byt

Otázka:
Jaká je skutečná preference pro slučování některých prostor, které byly dříve samostatné?
To se týká zejména sloučení kuchyně-jídelna-obývací pokoj, sloučení loţnice-koupelna, a v
neposlední řadě koupelna-záchod.
Jaká je reálná potřeba dalších prostor mimo byt, poţadovaných stavebními úřady jako
vybavení domu?
Východisko:
Od devadesátých let minulého století se začíná objevovat tendence ke slučování některých
prostor. To, co před tím bylo vidět pouze na minimu staveb, i kdyţ navrhovaných slavnými
architekty a mělo punc spíše experimentu, se najednou začíná objevovat v běţné komerční
výstavbě. Developeři na území ČR začínají nabízet byty řešené bez kuchyně jako
samostatné místnosti. Kuchyně se mění v kuchyňský kout, který je součástí velké
polyfunkční společenské místnosti. A tyto byty se setkávají s velikým zájmem klientů.
Dokonce takovým, ţe postupem času se toto řešení začíná stávat běţnou součástí nabídky a
kuchyně jako samostatná místnost je odsunuta do pozadí.
Architekti, kteří si jsou velmi dobře tohoto jevu vědomi, pokračují dále v nabídce slučování
i některých dalších, dříve samostatných prostor. Objevují se dispozice, kde celá společenská
zóna bytu je jen jednou místností, dispozice s loţnicí a koupelnou v jednom prostoru a
objevuje se šatna, jako součást vstupního prostoru předsíně, nebo haly.
A všechny tyto, na první pohled experimenty, se setkávají s kladným ohlasem klientů, i
kdyţ ne vţdy zcela jednoznačným. Zdá se například, ţe mezi klienty převaţuje názor, ţe
WC by mělo být, alespoň ve větších bytech vţdy samostatnou místností a nikoli součástí
18

Pozor! Nábytek, který má vysokou hodnotu jako vzpomínka, nemusí mít objektivně vysokou hodnotu jako
historický předmět.

149

koupelny (na rozdíl od řešení sloučeného, které je standardně vidět na nabídkách
Německých a Rakouských realitních kanceláří).
Analýza a vyhodnocení části „F“ dotazníkového šetření:
Výzkumem a specifikací dotazů v dotazníku v této oblasti jsem se pokusil potvrdit, nebo
vyvrátit pravdivost fakt uvedených výše v hypotéze.
Podrobné výsledky jsou popsány v části „5.e.F Místnosti obytného prostoru“.
Z nich plyne celkem jednoznačný závěr, ţe nastoupený směr slučování funkcí je
životaschopný, je preferovaný velkou částí budoucích bydlících a bude i do budoucna
tím, co bude vyţadováno velkou částí klientely. Nejedná se tedy o dočasnou odchylku od
známého standardu, ale zřejmě setrvalý jev.
Tento závěr je velmi důleţitý proto, ţe nová situace bude vyţadovat váţné zamyšlení nad
obsahem jednotlivých norem, které řeší bytové prostředí a v některých případech zváţení
modifikace poţadavků a podmínek v nich obsaţených na nové skutečnosti nových
bytových dispozic. To je ale jiţ námět na jinou práci.
Z výzkumu dále vyplývá, ţe se jeví naprostý nezájem mezi respondenty o tzv. povinné
místnosti vybavení bytového domu, jako jsou kočárkárny, místnosti pro schůze
s nájemníky, prádelna a sušárna, které jsou ještě stále poţadovány některými pracovníky
stavebních úřadů. Nutno konstatovat, ţe ČSN 73 4301, která se touto problematikou zabývá
je jiţ v novém vydání z roku 2004 upravena a reflektuje nové podmínky Tedy nevyţaduje
výše uvedené místnosti jako povinné vybavení domu.
Rovněţ z výzkumu vyplývá vysoká preference garáţe, jako místnosti příslušejícící k bytu.
To je očekávané zjištění a dává plně zapravdu tvrdému postupu stavebních úřadů, které
vyţadují u nové výstavby zcela jednoznačně zajištění moţností parkování v přímé blízkosti
bytového domu pro kaţdý byt.
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5.f.8 Část G – Preference dispozičních vazeb v prostoru pro
bydlení
Otázka:
Objevují se v názorech respondentů preference některých vazeb mezi místnostmi, které
nejsou obvyklé v běţných bytových dispozicích?

Východisko:
V souvislosti s jiţ dříve popsaným trendem po slučování některých činností do jediné
místnosti z původně samostatných prostor je potřeba se znovu zamyslet nad vzájemnou
vazbou místností a způsobem jejich propojení. Jednak je potřeba zvaţovat znovu provozní
schéma a potřebu přímého kontaktu mezi prostory a jednak je potřeba zvaţovat formu
tohoto propojení.
V prvním případě jde o propojení mezi prostory typu loţnice rodičů a koupelna, dětský
pokoj s druhým dětským pokojem, dětský pokoj s loţnicí rodičů, loţnice rodičů s šatnou
apod. Tyto přímé vazby mají výhodu v moţnosti přímé komunikace mezi lidmi
vykonávajícími svoji činnost v těchto místnostech, jejich nevýhoda je v tom, ţe zvyšují
podíl nezbytné komunikační zóny v prostoru na úkor zón pro jednotlivé činnosti. V praxi to
potom znamená určitý tlak na nárůst plochy obytného prostoru.
V druhém případě tyto úvahy vedou k zvaţování funkce dveří, jejich formy, a
úvahám o moţných jiných způsobech technického provedení této vazby (např. posuvné
dveře, skleněné příčky, posuvné skládací příčky, japonské posuvné panely atp.). Obojí by
mohlo vést k posunu v současných řešeních ve prospěch dokonalejšího vyuţití obytného
prostoru.
Obecně lze říci, ţe v nových dispozičních řešeních se jiţ začínají objevovat náznaky
řešení vycházející z výše popsaných úvah, ale je otázka, jak budou přijaty klienty.
Analýza a vyhodnocení části „G“ dotazníkového šetření:
Ze získaných dat je zřejmé, ţe budoucí bydlící si uvědomují moţnosti v dotazníku
navrţených vazeb mezi místnostmi a reagují na ně kladně. Procenta kladných vyjádření se
pohybují od 55 % pro vazbu mezi loţnicí rodičů a koupelnou, jako nejvíce preferované
řešení, přes 35 % pro vazbu mezi loţnicí a šatnou, 34 % pro vazbu mezi dětskými pokoji
navzájem, 25 % pro přímou vazbu mezi obývacím pokojem a pokojem dětí, 20 % pro
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přímou vazbu mezi pokojem dětí a loţnicí rodičů, 16 % pro přímou vazbu mezi šatnou a
koupelnou.
Získaná procenta, jejich počet a pořadí důleţitosti jednotlivých vazeb, lze s jistou
opatrností číst jako pomůcku při hledání řešení. S opatrností říkám proto, ţe existují ještě i
další moţnosti vazeb a je nutno vzít v úvahu individuální charakter kaţdé řešené dispozice,
kde toto hledisko není jediným postulátem.
Specifickými údaji jsou v dotazníku preference klasických vazeb mezi kuchyní,
jídelnou a obývacím pokojem. Podle získaných dat se pohybují v rozmezí 50 % - 40 %.
Relevance získaných výsledků je v tomto případě velmi sporná, neboť v dotazníku není
v této otázce zhodnocen podíl těch, kteří tyto tři místnosti preferují sloučené do jednoho
prostoru.
V kaţdém případě (s výše uvedenou výhradou k relevanci) je z průzkumu patrné, ţe
méně obvyklé vazby mezi prostory jsou další z možností práce s dispozičním řešením
bytového prostoru v budoucnosti.
Z odpovědí vyplývá, ţe je ţádoucí s těmito vazbami pracovat a ţe budou – li tyto
vazby uplatněny, budou přijaty výše uvedenými procenty klientů kladně.

5.f.9 Část H – Preference vybavení jednotlivých místností

Otázka:
Lze vysledovat a definovat obecné preference pro interiérové vybavení jednotlivých
místností bytového prostoru?
Východisko:
Vybavení obytného prostoru je dáno činnostmi, které se v něm odehrávají a pro něţ
je určen a potřebou ukládání pomůcek a prostředků pro tyto činnosti. To se týká jak
vybavení nábytkem, tak i technologiemi umoţňujícími vybrané činnosti.
Pro kvalitní vykonávání činností je potřeba si zajistit i kvalitní vybavení a
prostředky pro jejich vykonávání. V bytovém prostoru jsou klienty některé činnosti
povaţovány za prioritní, jiné jsou spíše doplňkové. Priority jednotlivých činností jsou
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individuální záleţitostí a řídí se potřebami bydlících. Lze předpokládat, ţe pro kvalitní
zajištění činností bude klient preferovat i kvalitní vybavení a při jeho nákupu toto vybavení,
jako nezbytné, upřednostní. Pořadí a velikost preferencí by se přitom měla logicky řídit
potřebami, tedy preferencemi klienta. Tyto preference lze zjistit z rozboru údajů. Takto
zjištěné preference mohou být odrazovým můstkem při marketingových úvahách výrobců a
prodejců.
Marketingové úvahy podpořené konkrétními zjištěnými údaji se potom mohou
rozvíjet dvěma základními směry. Jednak směrem, co vyrábět a v jaké kvalitě, a jednak
směrem jaké funkční vlastnosti jsou od těchto výrobků očekávány a v jaké kvalitě.
Analýza a vyhodnocení části „H“ dotazníkového šetření:
Potřebné údaje pro potvrzení výše uvedené hypotézy jsou obsahem největší části
šetření provedeného v průzkumu pro potřeby této disertační práce.
Z odpovědí na jednotlivé otázky v části H.1 aţ H.11, jejichţ rozbor je proveden
v části 5.e.H.1 aţ 11této práce, jsou vţdy patrné nejvyšší preference pro určité zařizovací
předměty v rámci vybavení jednotlivých místností. Rozbor je proveden tak, ţe je určeno
pořadí těchto zařizovacích předmětů. Takto získané údaje lze povaţovat za dostatečně
validní pro následnou rozvahu podle výše popsané hypotézy.
Provedeným průzkumem jsme tedy získali data, která nelze získat jiným způsobem a
jsou zásadní pro marketingové rozvahy výrobců a prodejců.
Získaná data určují toto pořadí jednotlivých výrobků, které zde uvedu s počtem
procent preferencí:
Předsíň:
 odkládací prvek pro kabáty, šály, čepice, deštník a rukavice - 96 % preferencí.
o z toho věšákovou stěnu, která umoţní všechny funkce, s policemi a místem
na sednutí 50 % preferencí,
o nebo jen jednoduchou věšákovou stěnu - 49 % preferencí,
o nebo jen volný stojanový věšák – 10 % preferencí,
 předsíňové zrcadlo - 93 % preferencí
 odkládací prostor (nábytek) pro boty obyvatel bytu - 92 % preferencí.
o z toho botník pro boty všech členů domáctnosti - 61 % preferencí,
o nebo botník pouze pro pouţívané boty - 39 % preferencí,
o nebo pouze vymezené místo na podlaze – 15 % preferencí,
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 odkládací prvek na drobné věci (klíče atp.) - 90 % preferencí.
 sedací prvek na přezouvání - 76 % preferencí.
 odkládací prostor (nábytkový prvek) pro boty návštěv - 60 % preferencí.
 úloţný prostor na šaty - 40 % preferencí.
 úloţný prostor na sportovní vybavení (spacáky, stan apod.) - 24 % preferencí.

Kuchyně (nebo kuchyňská část společenského prostoru)
 pracovní linka pro přípravu jídla – 99 % preferencí s technologickým vybavením:
o troubou na pečení - 99 % respondentů
o digestoř - 90 % respondentů
o ledničku - 90 % respondentů
o myčku nádobí - 88 % respondentů
o mikrovlnnou troubu - 80 % respondentů
o elektrická varná plocha - 68 % respondentů.
o plynová varná plocha - 33 % respondentů.
o chlazený prostor na tekutiny - 26 % respondentů
o drtič odpadků - 17 % respondentů.
o automatická pračka - 1 % respondentů.
 skříň na ukládání potravin – 84 % preferencí
 jídelní stůl – 68 % preferencí , z toho:
o stůl s větším počtem míst na sezení, neţ je počet členů domácnosti – 54 %
respondentů.
o stůl se shodným počtem míst na sezení, jako je počet členů domácnosti - 30
% respondentů.
o stůl s menším počtem míst na sezení, neţ je počet členů domácnosti - 1 %
respondentů.
o obdélníkový tvar jídelního stolu - 62 % respondentů
o kulatý jídelní stůl - 11% respondentů.
o roztahovací, nebo rozkládací stůl - 36 % respondentů
 pracovní ostrov - 58 % preferencí
 barový pult - 48 % preferencí.
 sezení u barového pultu – 32 % preferencí.
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 pracovní stůl - 20 % preferencí, z toho:
o 28 % vyuţití pro přípravu potravin a vaření v sedě.
o 24 % vyuţití pro drobné domácí činnosti (šití, opravy věcí, koníčky
o 21 % vyuţití pro psaní úloh dětí
o 15 % vyuţití jako místa pro administrativu v domácnosti
o 9 % vyuţití jako plocha pro hry dětí.
 prostor pro ţehlení, šití apod. – 3 % preferencí.
 jídelní sedací lavice – 2 % preferencí.

Jídelna
 stůl - 99% preferencí, z toho:
o obdélníkový, nebo čtvercový stůl - 68 % respondentů
o roztahovací, nebo rozkládací stůl - 38 % respondentů.
o kulatý stůl - 13 % respondentů.
o materiál dřevěný masiv a dýha - 90 % respondentů
o materiál sklo - 20 % respondentů.
o materiál plasty a fólie - 13% respondentů
o stůl s větším počtem míst na sezení, neţ je počet členů domácnosti – 63 %
respondentů.
o stůl se shodným počtem míst na sezení, jako je počet členů domácnosti - 36
% respondentů.
o stůl s menším počtem míst na sezení, neţ je počet členů domácnosti - 1 %
respondentů.
 ţidle - 99% preferencí, z toho:
o dřevěné ţidle - 85 % respondentů
o čalouněné ţidle - 50 % respondentů
o plastové ţidle - 17 % respondentů
o kovové ţidle - 13 % respondentů
o ţidle bez područek - 87 % respondentů
o ţidle s područkami - 12 % respondentů
 příborník - 45 % preferencí
 skříň na jídelní nádobí - 36 % preferencí
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 pult pro jídlo ve stoje - 16 % preferencí
Obývací pokoj
 konferenční stolek - 88 % preferencí, z toho v materálu:
o dřevěný masiv a dýha - 68% respondentů
o kombinace dřeva a skla - 54% respondentů
o kombinace kovu a skla - 36% respondentů
o čistě skleněný stolek - 32% respondentů
o stolek kovový - 12% respondentů
o stolek plastový - 6% respondentů
 pouze nezbytné úloţné prostory, police pro hi-fi a média - 72 % preferencí
 něco na knihy a časopisy - 50 % preferencí
 velká knihovna - 48 % preferencí, z toho:
o

skleněná dvířka u knihovny (zábrana proti prachu) – 14 % respondentů.

 skleník pro vystavení předmětů - 16 % preferencí.
 pracovní kout na PC - 15 % preferencí, z toho:
o velká pracovní plocha, nejen na PC, ale i na psaní, nebo kreslení na stole -52
% respondentů .
o minimální pracovní plocha, jen na PC, nebo notebook - 46 % respondentů
o k pracovišti i úloţný a odkládací prostor - 40 % respondentů
o ţádný úloţný a odkládací prostor - 4 % respondentů
 klasická nábytková stěna s řadou úloţných prostor - 12 % preferencí.
 Odpočivné sezení – nebylo zadáno v dotazníku v obecné formě, ale byly zjištěny
preference polde poţadovaných vlastností jeho prvků:
o sedací souprava, tj. pohovka a křesla ve shodném designu - 65 %
respondentů
o zvláště pohodlné, nebo houpací křeslo s lampou a stolkem - 56 %
respondentů
o volné sedací a odpočivné prvky různých typů - 50 % respondentů
o pohovka a křesla, které nemusí mít stejný design - 42 % respondentů
o roztahovací pohovka s moţností spaní - 42 % respondentů
o lehký čalouněný výrobek s dřevěnými prvky - 40 % respondentů
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o celočalouněný těţký výrobek - 38 % respondentů
o pohovka a křesla v odlišném designu - 35 % respondentů
o lehký čalouněný výrobek s kovovými prvky - 16 % respondentů
o pohovka s úloţným prostorem - 10 % respondentů
o materiál čalounění - textilní potah - 80% respondentů
o materiál čalounění - kůţe – 30 % respondentů.
o materiál čalounění - koţenka, nebo napodobeniny kůţe - 5% respondentů

Společenský prostor, vzniklý sloučením kuchyně, jídelny a obývacího pokoje
Pro tento prostor byly v dotazníku zjišťovány investiční preference respondentů zvlášť,
v této části práce je uvádím pouze pro úplnost.
 odpočivné sezení - 74 % preferencí,
 nábytkové vybavení kuchyňské linky - 67 % preferencí,
 technologické vybavení kuchyňské linky - 61 % preferencí,
 technologie obrazu a zvuku - 54 % preferencí,
 jídelní stůl a ţidle - 45 % preferencí,
 obrazy, dekorace, grafiky a sochy - 30 % preferencí,
 pohodlné křeslo s lampou - 26 % preferencí,
 konferenční stolky - 25 % preferencí,
 nábytek pro práci - 18% preferencí,

Pracovna
 úloţný a odkládací prostor - 82 % preferencí
 stůl s moţností přisednutí další osoby - 64 % preferencí
 pracovní stůl s ţidlí - 37 % preferencí
 měkké sezení pro jednání - 33 % preferencí
 pohodlné, nebo houpací křeslo se stolkem a lampou - 29 % preferencí
 pracovní a jednací stůl s moţností přisednutí více osob - 10 % preferencí

WC
 klasická splachovací mísa s prkýnkem - 98 % preferencí,
 něco na toaletní papír - 95 % preferencí,
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umyvadlo, nebo umývátko - 80 % preferencí,

 něco na časopisy - 42 % preferencí,


bidet - 23 % preferencí,

 pisoár pro pány - 6 % preferencí.
Šatna
 kombinace uzavíratelných skříní a volného systému - 68 % preferencí,
 volný systém věšáků a regálů - 25 % preferencí,
 klasické uzavíratelné skříně - 18 % preferencí.
Ložnice
 lůţko, nebo manţelské dvojlůţko - 100 % preferencí, z toho:
o vysoce kvalitní matraci poţaduje - 92 % respondentů,
o zvýšené čelo u hlavy lůţka poţaduje - 60 % respondentů,
o nadprůměrně velikou lehací plochu poţaduje - 44 % respondentů,
o polohování lehací plochy poţaduje - 33 % respondentů
o úloţný prostor pod lehací plochou poţaduje - 13 % respondentů
o zvýšené čelo u nohou lůţka poţaduje - 8 % respondentů.
 úloţný prostor pro oděvy - 70 % preferencí,
 velké zrcadlo - 64 % preferencí,
 noční stolek u kaţdého lůţka - 64 % preferencí,
 němý sluha, věšák na odloţení oděvů - 58 % preferencí,
 toaletní stolek s moţností líčení vsedě - 34 % preferencí,
 police u hlav lůţka, místo nočního stolku - 30 % preferencí,
 toaletní stolek pouze pro líčení ve stoje - 6 % preferencí,
 klasický peřiňák - 4 % preferencí,
 oddělené postele - 3 % preferencí.

Koupelna
 sprchový kout - 80 % preferencí,
 dvě umyvadla - 70 % preferencí,
 pračka - 58 % preferencí,
 velká rohová vana 46 % preferencí,
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 klasická podélná vana - 42 % preferencí,
 WC - 38 % preferencí,
 jedno umyvadlo - 32 % preferencí,
 bidet - 18 % preferencí,
 bublinková lázeň Jacuzzi - 17 % preferencí,
 pisoár - 2 % preferencí.
Dětský pokoj
 lůţko pro spaní dítěte - 99 % preferencí,
 pracovní stůl dítěte s ţidlí - 97 % preferencí,
 úloţný prostor pro prádlo a oděvy dítěte - 90 % preferencí,
 úloţný prostor pro hračky a pracovní pomůcky - 88 % preferencí,
 noční stolek - 85 % preferencí,
 nástěnka - 73 % preferencí,
 věšák na odloţení oděvů před spaním -50 % preferencí,
 něco na cvičení - 44 % preferencí,
 tabule na kreslení - 28 % preferencí,
 peřiňák - 10 % preferencí.
Tato získaná data lze uspořádat nejrůznějším způsobem a čerpat z nich zásadní materiál
a konkrétní údaje pro další práci.
Zde prezentované uspořádání je jen jedním z moţných, které bylo zvoleno, aby
demonstrovalo rozsah získaných údajů.
Tříděním prezentovaných dat podle předem definovaných klíčů, vţdy v závislosti a
v rozsahu zkoumané oblasti, lze s vysokou mírou exaktnosti tvořit podklady pro studie
rozvoje výroby v závislosti na očekáváních trhu. Pochopitelně se nedomnívám, ţe získaná
data jsou zcela vyčerpávající, ale jde mi v tomto případě o ukázání zatím nevyuţívaných
moţností pro zásadní zvýšení kvality plánovacích procesů.
V případě reálné aplikace prezentované metody, by bylo potřeba vytvářet vţdy
vlastní aktualizované a přesně definované dotazníky a z nich potom soubory dat podle
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řešené cílové oblasti. Další podmínkou je vytvoření správně strukturované a vypovídající
skupiny respondentů pro tyto účely19
Zde vyvinutá a prezentovaná metodika k tomu dává pouze systémový podklad a je
myšlena zejména jako nástroj, který vyţaduje další odborné a erudované rozvinutí pro
jednotlivé oblasti vývoje, výroby a přípravy prodeje.
Další moţnou oblastí vyuţití získaných dat je teoretická práce sociologického
charakteru. Tato data jsou svojí validitou vhodným odrazovým můstkem, na jehoţ základě
lze rozvíjet celou řadu teoretických úvah o bydlení, jeho uspořádání, poloze v oblasti
lidských potřeb, umístění, typu stavebního objektu a jeho poloze v něm, vyhovující
velikosti, náplni po stránce členění prostoru, funkci jednotlivých prostor a místností, náplni
a činnostech, atd. I zde lze vyjít z dat publikovaných v této práci ( i přes výše uvedené
moţné výhrady k zvolené expertní skupině respondentů, její velikosti a sloţení) a
pokračovat jejich doplněním, případně novým sběrem dat podle potřeb budoucího autora.

5.f.10 Část I – Osobní hodnota investice do bydlení a jeho interiéru

Otázka:
Jaké jsou důvody pro vysoké preference osobního vlastnictví v oblasti bydlení? Jaké
lze z těchto preferencí odvodit závěry pro oblast interiéru pro bydlení?
Východisko:
Kaţdý člověk hledá vhodné způsoby, jak co nejlépe zajistit svoje ţivotní priority.
Bydlení je prioritní potřebou člověka. Je to pro většinu lidí způsob, jakým si mohou zajistit
určitou izolaci od vlivu okolního prostředí, ať uţ slovem prostředí míníme přirozené
přírodní podmínky (zima, chlad, déšť, horko, vítr), nebo izolaci v prostředí společnosti, ve
které ţijí.

19

pro účely této disertační práce pouţitá skupina respondentů není vypovídající v plném rozsahu, který by byl
potřeba pro tato specializovaná šetření
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Pro kaţdého člověka je nezbytná určitá míra osobní svobody, kterou můţe proţívat
jen jako jediná osoba, nebo společně s úzkým okruhem osob, které si zvolí pro společný
ţivot. Pro zajištění osobní svobody je zapotřebí i prostoru, kde je ochráněn před vnějšími
vlivy, a kde se můţe chovat s maximální mírou svobody. Takový prostor vytváří pouze jeho
bydlení s moţností výběru osob, s nimiţ tento prostor sdílí a s moţností činností a chování
prováděných bez, nebo s minimální vnější společenskou kontrolou.
Zdá se logické, ţe existenci takového prostoru potřebuje naprostá většina lidí. A zdá
se i logické, ţe většina lidí chce mít jistotu, ţe tento prostor je pro ně k dispozici. Tuto
jistotu nejlépe splňuje forma soukromého vlastnictví. Forma pronájmu takových prostor je
ve výše zmíněných souvislostech formou spíše sekundární, protoţe neposkytuje takové
záruky, jako soukromé vlastnictví.
Toliko teoretická úvaha.
Jak tuto moji teorii potvrzují, nebo vyvrací závěry z dotazníkového šetření je
popsáno na dalších řádcích této práce.
Analýza a vyhodnocení části „I“ dotazníkového šetření:
Ze získaných dat vyplývá jednoznačná preference bydlení jako největší ţivotní
investice. To znamená jinými slovy bydlení v prostoru, který je v osobním vlastnictví
bydlícího. Není z nich ale jasné, proč tomu tak je.
Velmi zjednodušeně by se dalo říci, ţe je to proto, ţe investice do bydlení je prostě
vţdy vysoká, protoţe se jedná o stavbu, technologie a interiér, který je realizován v určitém
rozsahu a z toho vyplývá výše investice.
Tato odpověď sice osvětluje finanční hodnotu investice, ale neříká naprosto nic o
tom, proč je pro zjištěných 88 % respondentů tak prioritní, ţe je ţivotní investicí zásadního
významu.
Odpověď skýtá srovnávací analýza dat získaných z odpovědí na obě otázky části I
dotazníku.
Z těchto dat lze odvodit souvislosti mezi jednoznačnou preferencí bydlení
v prostoru, který je osobním vlastnictvím bydlícího, a charakteristikou postavení bydlení
v ţebříčku osobních hodnot.
Nejvyšší počet respondentů (85 %) povaţuje bydlení za zdroj osobního pocitu
pohody a bezpečí. Druhý nejvyšší (60%) jej povaţuje za zázemí pro své činnosti a třetí
nejvyšší počet (42 %) jej povaţuje za zázemí pro své činnosti a taky za své pracoviště.
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Je tedy zjevné, ţe právě „bydlení jako zdroj osobního pocitu pohody a bezpečí“, je to, co
vynáší tuto „ţivotní investici“ tak blízko pomyslného vrcholu ţivotních priorit.
Jaké lze tedy z těchto preferencí odvodit závěry pro oblast interiéru pro bydlení?
Jestliţe respondenti jednoznačně nadřazují své pocity osobního pocitu pohody a
bezpečí spojené s interiérem pro bydlení, nad vyjádřeními typu „ je to prostředek prezentace
před jinými osobami, nebo před sebou samým“, můţeme z toho usuzovat, ţe bydlení je
spojeno s určitým emotivním nábojem a samo je schopno emoce vytvářet.
Mimo zcela racionální úvahy o velikosti, ceně, prostředcích vynaloţených na
bydlení apod. je zde tedy ještě emotivní sloţka celého procesu bydlení, která je dle našich
dat velmi silná, a proto musí mít značný vliv na finální rozhodování osob o všech atributech
s bydlením spojených.
Z jiných oblastí víme, ţe pokud je v uvaţování člověka přítomna při řešení
problému silná emotivní sloţka, vede to nezřídka k odchylce od řešení, které by zvolil na
základě čistě a jen racionální úvahy.
V případě bytového prostoru, jeho interiéru a jeho parametrů to vede k rozhodování
na základě pocitových a citových vazeb, vzpomínek, vjemů, které nelze přesně technicky
definovat.
Proto bude bydlení vţdy na jedné straně otázkou dokonalého technického a
technologického řešení, ale na druhé straně v něm bude hrát podstatnou roli emotivní sloţka
vnímání světa.
A emotivní část vnímání nelze technicky jasně definovat, proto bývá povaţována za
jasnou doménu umění a výkladu světa pomocí uměleckých prostředků.
Proto i bydlení a jeho interiér není a nebude ani v budoucnu jen technickým
problémem, ale vţdy bude při jeho řešení hrát velkou roli i schopnost uměleckého výkladu
a ztvárnění světa
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5g Interpretace výsledků průzkumu
Na základě vyplněných dotazníků byla provedena jejich analýza a vyhodnocení ve
dvou výše uvedených úrovních (část 5e a 5f) a z těchto výsledků je odvozena jejich obecná
interpretace.
Z této následné obecné interpretace vyplývají podněty na řešení pro orgány činné
v plánovacím procesu bydlení na všech úrovních, dále pro manaţery podniků a společností
v oblasti nábytkářského průmyslu a také podněty pro řešení na úrovni kreativních architektů
a designérů i pro další základní výzkum, které popisuji na dalších stránkách této práce.

5.g.1 Interpretace části A: Migrační trendy
Z provedeného výzkumu vyplývá, ţe na vesnici si své budoucí bydlení
představuje nižší procento lidí, než procento, které na ní strávilo své mládí. Pokles
preferencí je zřetelný i s ohledem na to, ţe se jedná o mladé lidi s vysokoškolským
vzděláním.
Je tedy zřejmé, ţe v názorech budoucí generace bydlících není vesnice výrazně
preferovaným místem bydlení, ale i přesto není 21 % preferencí předzvěstí vylidňování
malých sídel.
Rozpor, který vyplývá se zjištěných údajů tohoto výzkumu a statistických dat, podle
nichţ ve skutečnosti počet obyvatel malých sídel roste, můţe být způsoben jiným
sociologickým jevem.
Na vesnici se zřejmě stěhuje část generace rodičů zkoumaného vzorku respondentů.

5.g.2 Interpretace části B: Preferované typy prostor pro bydlení
Z provedeného výzkumu vyplývá, ţe se objevuje prostor, pro nový typ výstavby,
který zatím prakticky nikdo nevyuţívá, protoţe se neví, ţe existuje poptávka po
vícepodlažních bytech.
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Dokonce lze odvodit, ţe pokud rozsah současné výstavby v ČR odpovídá
poptávce20, je zde prostor pro výstavbu asi 3420 loftových, respektive dvoupodlaţních bytů
za rok.
Z další analyticky zpracovaných údajů vyplývá zvyšující se poptávka po rodinných
domcích a zájem o celoroční bydlení na chalupách.

5.g.3 Interpretace části C: Velikost prostoru pro bydlení
Podle výsledků výzkumu je poţadována optimální velikost pro bydlení rodičů
s dětmi. Rozhodně ne minimalistické, nebo tzv. startovací byty. Rovněţ velký a
reprezentativní bytový prostor se netěší přízni respondentů. Na základě údajů zjištěných
v dotazníku tedy mimo jiné vyplývá, ţe podpora malometráţních bytů, jako tzv. startovací
bydlení je nepřesně mířeným populistickým gestem jakoby pro mladé, protoţe se stává do
značné míry podporou bydlení starší generace, tedy nikoli té, pro kterou je deklarována
(analýza viz část 5f).

5.g.4 Interpretace části D: Vztah mezi interiérem bydlení a
exteriérem
Výzkum potvrzuje v plném rozsahu důleţitost vazby mezi interiérem a exteriérem.
Podle preferencí respondentů se potvrzuje, ţe vnější prostředí začíná být i mezi budoucí
generací bydlících vnímáno, jako přirozená součást bydlení. Nelze tedy již plánovat
bydlení jen jako hmotově uzavřenou architekturu a interiérovou záleţitost, kde se
veškeré činnosti odehrávají v uzavřeném prostoru bytu, ale je třeba klást stále silnější důraz
na kvalitu nejbliţšího okolí a kvalitu propojení interiéru a exteriéru.

20

Dle údajů ČSÚ bylo postaveno v roce 2008 19 000 bytů na území ČR.
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5.g.5 Interpretace části E: Styl prostoru pro bydlení
Poprvé je tímto výzkumem potvrzen fakt, ţe kombinace starého a nového
v interiéru je opravdu preferencí klientů a nikoli jen způsob zařízení interiéru při
nedostatku financí21.
Z tohoto závěru lze odvodit, ţe u veliké části tzv. stylových řešení obytného interiéru je
potřeba počítat s potřebou do nich včlenit starší nábytkové prvky, které mají pro klienta
hodnotu rodinné vazby, nebo vzpomínky.
Tento výsledek jednoznačně dává za pravdu pojetí designu nábytku ve smyslu
hledání nadčasových řešení, před snahou o zachycení módních trendů.

5.g.6 Interpretace části F: Místnosti a slučování jejich funkcí
Z výzkumu vyplývá, ţe nastoupený směr slučování funkcí některých bytových
místností (např. kuchyně – jídelna – obývací pokoj, nebo loţnice – šatna – koupelna) je
ţivotaschopný, je preferovaný velkou částí budoucích bydlících a bude i do budoucna
vyţadován velkou částí klientely. Nejedná se tedy o dočasnou odchylku od známého
standardu, ale zřejmě o setrvalý jev.
Je zřejmé, ţe nová situace bude vyţadovat váţné zamyšlení nad obsahem
jednotlivých norem, které řeší bytové prostředí a v některých případech zváţení modifikace
poţadavků a podmínek v nich obsaţených na nové skutečnosti nových bytových dispozic.

5.g.7 Interpretace části G: Dispoziční vazby mezi místnostmi
Z výzkumu je patrné, ţe méně obvyklé přímé vazby (tj. např. propojení dveřmi,
nebo posuvnými elementy), mezi prostory (např. dětský pokoj – loţnice rodičů, nebo dětské
pokoje navzájem apod.), jsou další z moţností práce s dispozičním řešením bytového
prostoru v budoucnosti.
Z odpovědí vyplývá, ţe je ţádoucí, aby při tvorbě byly i moţnosti takových vazeb
pečlivě posouzeny i kdyţ působí na první pohled nezvykle, vzhledem k dnešnímu
standardu.
21

viz analýza odpovědí respondentů na otázky v části 5.e.E Styl obytného prostoru
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5.g.8 Interpretace části H: Předpokládaná poptávka po
zařizovacích prvcích bytového interiéru
Z generovaných percentuelních podílů jednotlivých výrobků v části H tohoto
dotazníku, vybavení a nábytkových prvků podle jednotlivých místností obytného prostoru
lze velmi jednoduše generovat předpokládanou poptávku na českém trhu po jmenovaných
prvcích.
Pouţijeme-li vzorec:

P = n * p/100
P …..poptávka na trhu v počtu kusů konkrétního výrobku
p…...počet procent dle výsledků z průzkumu
n…...nová výstavba podle statistických údajů ČSSNBm
Podle tohoto vzorce zjistíme předpokládaný počet konkrétních výrobků
poţadovaných pro nově vybudované prostory pro bydlení v roce, ke kterému se vztahují
dosazené statistické údaje.
Samozřejmě tento údaj je pouze orientační, neboť v něm nejsou zahrnuty korekce na
nové prostory, ve kterých bude pouţit jiţ jednou pouţitý nábytek z jiných prostor a druhá
korekce, kterou je vybavení prostor v rámci jejich rekonstrukce, nebo prostě nového
vybavení z důvodů morálního, či fyzického opotřebení stávajícího vybavení.
Ale i s těmito jmenovanými omezeními je zde k dispozici údaj, se kterým jiţ lze
dále pracovat při rozvahách o strategickém směřování budoucí výroby a prodeje v oblasti
nábytku.
Příklad užití vzorce:
Pro potřeby výrobců a prodejců kuchyňského nábytku a zařízení lze odvodit tyto
údaje pro rok 2011:
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Počet realizovaných bytových prostor (byty i rodinné domky) – odhad pro rok 2011
je 42 000 bytových prostor22.
Propočet potřeby vybavení dle výše uvedeného vzorce:
 Pracovní linku pro přípravu jídla poţaduje 99% respondentů, tj. výpočtově je
potřeba 41 550 kompletních kuchyňských pracovních linek pro přípravu jídla.
 Z těchto linek bude 58 % poţadováno s pracovním ostrovem, tj. 24 360 linek
s pracovním ostrovem
 Skříň na ukládání potravin poţaduje 84 % respondentů, tj. výpočtově je potřeba 35
280 skříní pro ukládání potravin, jako součásti kuchyňského zařízení.
 Jídelní stůl, jako součást kuchyně poţaduje 68 % respondentů, tj. výpočtově je
potřeba 28 500 jídelních stolů do prostoru kuchyní.
 Kuchyňský barový pult poţaduje 48 % respondentů, tj. výpočtově je potřeba 20 160
kuchyňských barových pultů.
 Pracovní stůl, jako další stůl v kuchyni, který slouţí pro vykonávání jiných prací,
neţli jsou ty spojené s přípravou jídla, poţaduje pouze 20 % respondentů, tj.
výpočtově je potřeba 8 400 pracovních stolů pro zařízení kuchyně.
 Specielní prostor pro ţehlení, šití apod. poţadují 3 % respondentů, tj. výpočtově je
na trhu místo pro 1260 výrobků, které by splňovaly toto zadání.
Takto lze pokračovat v propočtech ve všech poloţkách, které jsou předmětem odpovědí na
otázky v části H tohoto dotazníku.
Z výše uvedeného příkladu je jasné, ţe získané údaje z dotazníku lze skutečně pouţít
jako jeden ze základních axiomů pro propočet předpokládané poptávky na českém trhu
nábytku a vybavovacích předmětů bytového interiéru.
Zvolený typ dotazníku se tím stává významnou pomůckou pro odhady budoucích
potřeb trhu.
Z vypočítaných potřeb jednotlivých zařizovacích předmětů podle dotazníku lze
následně zpracovat odhady pro výrobce (při znalosti podílu exportu a domácí produkce
v jednotlivých komoditách) a při znalosti podílu konkrétního výrobce na trhu, lze zpracovat
i výhled na prodej konkrétního výrobku konkrétního výrobce na domácím trhu.
Tento výsledek disertační práce jiţ v ní není dále rozpracován, vzhledem
k celkovému zaměření práce, ale můţe slouţit jako podklad pro další velmi zajímavý
22

Aproximace údajů ČSÚ pro rok 2008
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výzkum prognózy trhu s nábytkem, který zatím nebyl v České Republice realizován.
Samozřejmě i tento průzkum by vyţadoval vytvoření správně strukturované a vypovídající
skupiny respondentů pro tyto účely.
Autoru této dizertační práce je jiţ nyní zřejmá moţná modifikace pouţitého
dotazníku a zřejmá je i vhodná modifikace zkoumané skupiny populace.

5.g.9 Interpretace části I: Hodnota investice do bydlení a jeho
interiéru
Z analýzy získaných dat vyplývá jejich interpretace ve smyslu naprosté priority,
kterou pro velkou většinu respondentů bydlení představuje. Budoucí generace dává výrazně
přednost osobnímu vlastnictví prostoru (88 %), ve kterém bydlí. Nájemní bydlení je dle
výzkumu odsunuto na vedlejší kolej.
Je to jasný signál nejen pro rozvoj různých forem vlastnického bydlení, ale i pro
výrobce nábytku. V prostoru, který jeho obyvatel vlastní, lze předpokládat snahu o jeho
kvalitnější a dlouhodobější vybavení. A to nejen po stránce kvality, ale i funkce a designu.
Budoucí generace neočekává, ţe by byla nucena projít tak radikální změnou vlastnických
vztahů, jako současná generace nájemníků a vlastníků bydlení.
Pro současnou generaci byla změna z jednoznačně moţného bydlení pouze
v pronájmu (v případě bytů) do plné formy vlastnického bydlení velmi stresující a finančně
vyčerpávající záleţitostí, která odčerpala značnou část finančních prostředků, kterou by tato
generace jinak věnovala do vybavení svého bydlení. To vedlo v devadesátých letech
k rozvoji prodejních řetězců s tím nejlevnějším nízkokvalitním nábytkem (viz. nábytek
Asko, Sconto nábytek, Evropa möbel, Moebelix apod.). Úspěšný nástup nových
zahraničních řetězců v první dekádě jedenadvacátého století (např. KIKA) s podstatně lepší
kvalitou, designem, ale i vyšší cenou potvrzuje, ţe trend levného nábytku má svoje omezení
a v souladu s tímto výzkumem se začíná obracet vnímání klientů směrem ke kvalitě, ale i
designu a ostatním vlastnostem interiérových prvků, které z nich dělají plnohodnotného
společníka pro bydlícího člověka.
Provedený výzkum tuto úvahu potvrzuje a naznačuje další postup zájmu budoucí
generace bydlících směrem k vnímaní a poţadování kvality.
Zvláštní postavení má v této souvislosti firma IKEA, která je největším prodejcem
na území ČR s asi 25 % podílu na trhu nábytku a interiérových doplňků. Je to do značné
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míry její zásluhou, ţe slovo bydlení je stále více propojeno se slovy design, prostředí a
kvalita. I kdyţ výrobky prodávané pod značkou IKEA jsou povaţovány za spíše levnější,
nebo tzv. cenový střed, je marketingový důraz této firmy na kvalitu vnímán obecněji a
vyvíjí tlak na kvalitu v interiéru všeobecně.
Nicméně, ať uţ jsou důvody jakékoli, výsledky získané z analýzy dat tohoto
dotazníku lze interpretovat do budoucna jako jasný tlak na vlastnické bydlení a s tím
související rostoucí kvalitu interiéru bydlení23.
Jinak se bydlení nemůţe stát zdrojem osobního pocitu pohody a bezpečí, za který ho
označuje 85 % respondentů.
Další moţné závěry a dílčí interpretace zjištěných faktů byly jiţ zmíněny v části
5.f.10.

23

kvalitou je nutno rozumět i design nábytku a zařizovacích předmětů, dokonalou konstrukci a funkci výrobku
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6. Diskuse
Tato práce poukázala na řadu problémů v oblasti bydlení, kterých se jen dotknula a
naznačila jejich existenci. Některé byly autoru známé jiţ při stanovení tématu práce a
koncepce jejího zpracování, ale další se vynořovaly jeden za druhým v průběhu zpracování
dat a jejich zpracování jiţ nebylo moţné do rozsahu této práce vtěsnat. Zůstávají jako cenné
podněty pro další teoretickou činnost v oblasti teorie bydlení a věřím, ţe v budoucnu mi
bude umoţněno se jím věnovat blíţe, případně ţe budou vhodným podnětem pro vznik
dalších výzkumných aktivit na universitní půdě.
Dovolím si zde několik z nich specifikovat:


Stanovení reálné optimální velikosti obytného prostoru pro různé formy rodiny a
s ohledem na formu bydlení (byt, rodinný dům, loft).



Činnosti uskutečňované v prostoru pro bydlení a jejich prostorové potřeby,
respektive změny v prostorových potřebách, v souvislosti s vývojem technologií.



Změny v činnostech uskutečňovaných v prostoru bydlení a vývoj nových
zařizovacích předmětů odpovídajících těmto změnám.



Vztah interiéru bydlení a exteriérové sloţky obytného prostředí, zejména
s ohledem na jejich vzájemnou vazbu.



Bydlení ve vyvíjejícím se multikulturálním prostředí a jeho atributy. Moţné
modifikace vnitřního prostoru a zařizovacích prvků pod vlivem nových
kulturních prvků vnášených do středoevropského prostoru z jiných
sociokulturních oblastí světa.

Z uvedených podnětů lze postupně generovat další témata, coţ je určitě kladný
přínos této práce pro teorii privátního interiéru obecně.
Za určitý nedostatek uskutečněného výzkumu, tak jak byl proveden, povaţuji, ţe
z něj nelze stanovovat vývojové trendy klasickým způsobem, který předpokládá časovou
řadu více průzkumů, z níţ stanovení trendů vychází.
Rovněţ diskutabilní bude vţdy počet respondentů, ale je potřeba si v této souvislosti
uvědomit, ţe podstatou práce nebylo zpracování početně dokonalého a nezpochybnitelně
průkazného sociologického průzkumu, ale zejména hledání a nalezení modelu, která data
jsou zásadní pro stanovenou oblast a téma této disertační práce, jakým způsobem získat
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důvěryhodná data, jaké poloţit otázky a jak je formulovat, aby nedocházelo ke zkreslením.
A v neposlední řadě modelovat způsob jejich analýzy, vyhodnocení a interpretace.
Bylo by proto velmi zajímavé zopakovat tento průzkum po několika letech. Nebo
v mírně modifikované podobě jej provádět pravidelně v určených časových intervalech.
Vznikly by datové řady, jejichţ aproximací by bylo moţno nejen sledovat velmi přesně
objektivní trendy v oblasti zájmu tohoto dotazníku ale i posuny v názorech, směr těchto
posunů, a jejich hodnoty v časové ose. Prognózy budoucího vývoje by v tomto případě byly
vysoce validní, s vysokou hodnotou pravděpodobnosti. V tomto bodě práce mírně doplácí
na svoji ojedinělost, ale opět můţe být podnětnou pro další činnosti na universitní půdě.
Původní úmysl autora, který v sobě zahrnoval, mimo jiné, i moţnost porovnání
stávajícího stavu s trendy zjištěnými prostřednictvím dotazníku byl v průběhu práce
autorem modifikován, protoţe se nepodařilo najít dostatečně důvěryhodná data o
současném stavu, respektive o atributech tohoto stavu, které by umoţňovaly průkazné
srovnávání.
Analýzy vydávané na internetových stránkách ČSÚ24 jsou zaměřeny na mnoţstevní
a ekonomickou analýzu stavu a neobsahují údaje o kvalitativních vlastnostech bydlení25.
Soustředí se na stavební parametry sledovaných staveb, ale neuvádějí důleţité parametry
vnitřního prostoru a nezabývají se jeho vybavením.
Rovněţ práce Sociologického ústavu AV ČR26, kde bylo zaloţeno oddělení
Socioekonomie bydlení v roce 2009 se zabývají, jak jiţ plyne z názvu, sociálně
ekonomickými aspekty bydlení a nikoli parametry interiéru a vnitřního zařízení.
Studie „Furniture 2010“ zpracovaná firmou INCOMA GfK, s.r.o. pro AČN se
zabývá pouze nábytkem, bez vazeb na interiér a jeho vlastnosti. Je tedy v tomto případě
pouţitelná pouze velmi omezeně, i kdyţ je velmi přínosná pro výrobce nábytku.

24

viz např. http://www.cszu.cz
blíţe v části 3 „Současný stav řešené problematiky“ této práce
26
http://www.soc.cas.cz/departments/cz/4/4474/Socioekonomie-bydleni.html
25
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7. Závěr
Tato práce vznikla na základě analýzy názorů a poţadavků zvoleného vzorku
respondentů ve věku 18 – 25 let. Záměrem bylo nalezení a odvození předpokladů směru
dalšího vývoje v oblasti obytného interiéru pro budoucí generaci.
Jako forma výzkumu byla zvolena metoda dotazníkového šetření zpracovaná
v písemné podobě, posléze převedená do digitální formy s vyuţitím programu RELA,
vyvinutém pro tyto účely pracovníky ÚMO PEF Mendelovy university v Brně. Zpracování
výsledků, analýza a vyhodnocení bylo prováděno rovněţ v digitální formě s vyuţitím běţně
dostupných aplikací Microsoft Office 2007.
Zvolená oblast výzkumu byla vybrána proto, ţe se jedná o oblast, ve které dnes
neprobíhá na území ČR ţádný výzkum zaměřený na základní architektonické aspekty,
vnitřní prostředí a interiér, a interiérové zařizovací předměty.
Výzkumem zjištěné informace a data jsou v této práci analyzována, vyhodnocena a
zpracována tak, aby mohla slouţit jako podklad pro úvahy a plánovací procesy ve státní
správě a v organizacích zabývajících se koncepčním vývojem v oblasti bydlení.
Současně jsou zpracována tak, aby mohla být podkladem pro veškeré organizace,
osoby, podniky a společnosti, zabývající se výrobou a vývojem prvků pro bydlení a to jak
technologií, tak zejména konkrétních zařizovacích předmětů a nábytku.
Získané údaje a jejich vyhodnocení bylo v závěrečné části práce (kapitola 5. g)
interpretováno podle jednotlivých tematických částí dotazníku.
Celkové obecné závěry, které vyplývají ze získaných analytických dat, dále z jejich
zpracování a z jejich interpretace, je moţno specifikovat takto:
a) Budoucí generace bydlících má zcela reálnou představu o svých prioritách v této
oblasti, nezatíţenou výraznými společenskými změnami, které potkaly současnou
generaci, ale ani nereálnými sny. Bude mírně stoupat podíl bydlení v rodinných
domech a bude vzrůstat zájem o nové formy bytového prostoru (mezonetové
bydlení, lofty). Nový fenomén celoročního bydlení v chalupách a chatách bude stále
spíše doménou starší generace, která tyto objekty budovala, ale začíná být
zajímavou alternativou i pro budoucí generaci, i kdyţ z hlediska celkového bydlení
bude i nadále menšinový.
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b) Jako nejţádanější velikost prostoru pro bydlení se jeví prostor, který umoţňuje
optimální standard pro rodinu s dětmi. Nikoli veliký byt, ani minimální. Menšinový
bude rovněţ poţadavek na byty umoţňující pouze bydlení jedné, nebo dvou osob
samostatně27. Nebylo úkolem této práce určit konkrétní velikost a ostatní parametry,
ale samotný poznatek „optimální velikost“ je dostatečně signifikantní pro další
teoretickou práci na stanovení konkrétních plošných parametrů podle osob, činností,
funkčního uspořádání a dalších faktorů28.
c) Začíná se projevovat jasný důraz na okolí bydlení, a to jak po stránce ţivotního
prostředí obecně, tak i po stránce propojení obytných prostor s vnějším prostředím
(přímý kontakt se zahradou, velké balkony, terasy, lodţie, zimní zahrady se zelení).
d) V současné době není (na rozdíl od častého tvrzení odborných periodik) jasný a
vyhraněný styl obytného interiéru, který by měl výraznou prioritu mezi bydlícími.
Naopak je poprvé tímto výzkumem potvrzen fakt, ţe kombinace starého a nového
v interiéru je opravdu preferencí klientů a nikoli jen způsob zařízení interiéru při
nedostatku financí.
e) Z tohoto závěru lze odvodit, ţe i u veliké části tzv. stylových řešení obytného
interiéru je potřeba počítat s potřebou do nich včlenit starší nábytkové prvky, které
mají pro klienta hodnotu rodinné vazby, nebo vzpomínky.
f) Z výzkumu dále vyplývá, ţe respondenti preferují slučování funkcí některých
bytových místností (např. kuchyně – jídelna – obývací pokoj, nebo loţnice – šatna –
koupelna). Rovněţ je z průzkumu patrné, ţe bude potřeba se v budoucnu zabývat při
řešení dispozice obytných prostor, moţnostmi zatím nestandardních a nových
přímých vazeb mezi místnostmi (např. dětský pokoj – loţnice rodičů, nebo dětské
pokoje navzájem apod.). Je tedy zřejmé, ţe dispozice obytného prostoru je vyvíjející
se organismus, kde měnící se způsob uţívání, nové činnosti v bytě a vývoj
technologií s činnostmi souvisejících vyvolávají poptávku po nových řešeních.
g) Tato situace, prokázaná výzkumem, bude vyţadovat váţné zamyšlení nad obsahem
jednotlivých norem, které řeší bytové prostředí a v některých případech zváţení

27

Zde je nutno podotknout, ţe zvolená věková skupina respondentů záměrně nevyjadřuje plně profil celé
populace a pro komplexnější závěr v této problematice by bylo nutno ji rozšířit do plného spektra věkových
skupin.
28
viz. „Výpočet optimální velikosti bytového prostoru na základě teorie funkčních zón“ str. 131, recenzovaná
monografie Interiér-tvorba obytného prostoru, autor Boris Hála, Grada publishing. 2009, ISBN 978-90-2473216-9.
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modifikace poţadavků a podmínek v nich obsaţených na nové skutečnosti
budoucích nových bytových dispozic29.
h) V rozsáhlé části věnované zařízení interiéru v členění podle jednotlivých místností
se podařilo nalézt a specifikovat preference pro vytipované zařizovací předměty
v rámci vybavení jednotlivých místností. Jejich následný rozbor je proveden tak, ţe
je určeno preferenční pořadí těchto zařizovacích předmětů a percentuelní vyjádření
jejich potřebnosti. Tím je specifikována potřeba jejich pořízení při zařizování
nového obytného prostoru. Provedeným průzkumem jsme tedy získali data, která
nelze získat jiným způsobem a jsou zásadní pro marketingové rozvahy výrobců a
prodejců.
i) Tříděním prezentovaných dat podle předem definovaných klíčů, vţdy v závislosti a
v rozsahu zkoumané oblasti, lze s vysokou mírou exaktnosti tvořit podklady pro
studie rozvoje výroby v závislosti na očekáváních trhu. Jeden z moţných způsobů
třídění a práce s daty je prezentován v části 5.f.9 této práce. Metoda plánování
objemových ukazatelů jednotlivých zařizovacích předmětů podle průzkumu
preferencí, která je popsaná v části 5.g.8 můţe být v budoucnu jedním z přínosů,
které můţe universitní ústav nabídnout k praktickému vyuţití výrobní a obchodní
sféře.
j) Podařilo se zároveň získat i řadu údajů vyjadřujících názor respondentů na jimi
preferované vlastnosti jednotlivých zařizovacích předmětů. Vznikl tak velmi
zajímavý materiál, který můţe slouţit jako významné vodítko při zadávání a
specifikaci vývoje nových výrobků v oblasti nábytkářského průmyslu, ale i v oblasti
vývoje interiérových technologií a doplňků.
k) A nakonec se analýzou dat obsaţených v dotazníku a jejich logickou interpretací
podařilo prokázat, ţe tvorba interiéru pro bydlení je a bude vţdy nejen technickou
disciplínou, ale jednoznačně i uměleckou činností, viz část 5.f.10 této práce. Tato
provedená analýza uţ je zcela nad rámec předpokládaných výsledků při koncipování
zadání této práce.
Závěrem lze konstatovat, ţe práce svým rozsahem a získanými výsledky překročila
výrazně původní očekávání a umoţnila některé nové interpretace dílčích částí problematiky
bydlení. V práci se navíc podařilo na základě vyhodnocení získaných dat nalézt i řadu
29

V této souvislosti doporučuji pozornosti zejména ČSN 73 4301 Obytné budovy a ČSN 734305 Zaříditelnost
bytů.
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podnětů pro další teoretický výzkum a pro jeho aplikace v oblasti architektury, interiérové
tvorby a vývoje nábytku.
A jako úplný závěr si dovolím uvést své vlastní motto, které je i jedním z důvodů,
pro které tato práce vznikla:
„Z interiéru pro bydlení by měla být vždy poznat osobnost těch lidí, kteří tam patří.
Architekt by měl pomoci tuto osobnost vyjádřit. Od toho je profesionál. A aby toho dosáhl,
musí znát názory, preference a touhy svých klientů.“
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8. Summary
This work is based on an analysis of views and requirements of the selected sample of
respondents aged 18-25. The idea is to find a way to derive presumptions and the direction
of further development in residential interior design for the future generations.
As a form of research a method of questionnaire was chosen and then issued in a written
form; later it was converted into a digital form while using the RELA Program, developed
for this purpose in Mendel University of Brno. Processing of the results, analysis and
evaluation was also carried out in a digital form while using a commercially available
program, Microsoft Office 2007.
This particular matter of research was chosen because at this time no research of the
opinions of the next generation about the basic aspects of architectural, interior, and interior
furnishings in the Czech Republic exists.
The results of the research in this study are analyzed, evaluated and treated so that it can be
a basis for reflection and planning processes within the country government and
organizations dealing with conceptual developments in the housing sector.
At the same time they are processed so that they can be the basis for all organizations,
individuals, businesses and companies which are engaged in production and development of
elements for both housing and technology, in particular, furnishings and furniture.
The obtained data and their evaluation are in the final part (chapter 5, g) interpreted
according to the thematic sections of the questionnaire.
We can specify a very brief summary of the results, obtained from analytical data and
further from their processing and their interpretation, as follows:

a) The next generation has quite a realistic picture of their priorities in this area. This
generation is neither burdened by significant social changes that happened to the
current generation nor it has unrealistic dreams. A slightly increasing share of
housing in family houses is expected and also an increasing interest in new forms of
dwelling space (two-storeyed flats, lofts). A new phenomenon are people who live
all the year round in cottages and huts which were originally built as summer huts
and later were rebuilt. Even though it rather remains to be the domain of the older
generation, who built these dwellings, it also seems to be an interesting alternative
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for the next generation; however in terms housing in total it will remain a minor
option.
b) As the most desirable size of the area for a dwelling space seems to be an area which
allows for the optimal standard for families with children; neither large nor small.
Requests for residential dwellings purposed for only one or two people, living on
their own, will also be a minority ratio. It was not the task of this work to determine
the specific size and other parameters; however the sole discovery of the meaning of
the term "optimal size" is significant enough for further theoretical work on the
identification of specific size parameters in terms of the number of persons, types of
activities, functional and other factors.
c) A clear emphasis on the surroundings of housing is beginning to emerge, both in
terms of the environment in general and also in terms of linking the dwelling space
with the external environment (a direct contact with a garden, large balconies,
terraces, loggias, winter gardens with greenery).
d) There is currently (as opposed to frequent views presented in so called professional
journals) no clear, distinguished style of residential interior design, which would be
a high preference among clients. Rather, it is the first time, that this research
confirmed the fact that a combination of an old and a new interior is really a clients´
preference, not just in an alternative solution for creating an interior at times of lack
of finances.
e) This conclusion can also be interpreted in this way: in a large number of cases of the
so-called stylish design solutions for residential interiors, it is necessary to
incorporate elements of the customer´s old furniture, which have extra value for
him, such as that of family ties or memories.
f) The research also suggests that respondents prefer to merge the functions of certain
residential rooms (e.g. the kitchen - dining room - living room/bedroom or dressing
room - bathroom). It is also evident from the research that clients are interested in
new solutions of direct links between rooms (e.g. a child's room - parents' bedroom
or children's rooms connected to one another, etc.). It is thus clear that the layout of
the living space is an evolving function, where the changing way of use, new
activities in the apartment and the development of technologies are related to the
activities causing the demand for new solutions.
g) This situation, as evidenced by the research, will require serious reflection on the
content of the standards that address housing environment and, in some cases, some
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modification of the requirements and conditions contained therein, for the new
needs of new layouts for housing, will be needed.
h) In a large part of this work, devoted to the interior-furnishing design, with regards to
articulation of particular rooms, we managed to find and specify preferences for
selected furnishing elements serving as equipment of any room. Their subsequent
analysis is done in such a way that the preferred order of these identified furnishing
items, and the percentual count of the need for them, is sequenced. In this way the
degree of the need for them, while designing a new dwelling space, is specified.
Thanks to this research we obtained the data that can not be obtained otherwise and
that are essential for manufacturers´ and retailers´ marketing planning.
i) i) By the way of sorting out the presented data, according to predefined keys, always
in relation to the extent of the studied area, a basis for studies of production
development, depending on the expectations of marketability, can be created with
high precision. One of the possible ways of how to sort out and work with the data is
presented in Part 5.f.9 of this work. Also the method of planning of volume
indicators for particular furnishing elements, according to the survey of preferences,
which is described in section 5.g.8, can in the future be one of the benefits that the
university institute may offer for the practical use in manufacturing and business
sectors.
j) We also managed to get a range of data reflecting the views of the respondents who
elaborated on the preferred characteristics of the individual types of furniture. This
is a very interesting material that can serve as an important guide for allocating the
orders and specifications for the development of new products in the furniture
industry and also for the development of required technologies and new interior
accessories.
k) Finally, due to the analysis of the data, contained in the questionnaire and their
logical interpretation, it was proven that creating an interior for housing is, and will
always be, not only a technical profession but clearly also an artistic activity, see
5.f.10 of this work. This analysis, which was carried out as one of the results of this
work, is completely beyond the expected and originally intended impact when the
topic of this work was conceived at the beginning.

It can be concluded that this work, in its scale and number of obtained results,
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significantly exceeded the original expectations and it seems to allow for some new
interpretations of partial segments of the questions related to housing.
In addition, in this work, on the basis of the evaluation of the obtained data, we can
also find a number of suggestions for further theoretical research and its applications
in architecture, interior design and furniture development.
And at the very end I would like to state a motto, which was also one of the reasons
for which this dissertation work was done:
"The interior of a dwelling should always indicate the personalities of those people who
belong there. It is the architect who has to help them express their personality. That´s why he
is invited as a professional to create a new space for them. And to achieve this, he must
perfectly know the opinions, preferences and desires of his clients. "
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