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Přílohy 
 
Příloha č. 1: Café Museum (Vídeň; Adolf Loos) 

 

Zdroj: Cafemuseum.at. Dostupné z: https://www.cafemuseum.at/en/cafe-museum/image-
gallery.html#&gid=1&pid=6  
  

https://www.cafemuseum.at/en/cafe-museum/image-gallery.html#&gid=1&pid=6
https://www.cafemuseum.at/en/cafe-museum/image-gallery.html#&gid=1&pid=6
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Příloha č. 2: Café l’Aubette (Štrasburk; Hans a Sophie Arp & Theo van Doesburg) 

 

Zdroj: Archdaily.com. Dostupné z: https://www.archdaily.com/791507/ad-classics-cafe-
laubette-strasbourg-theo-van-doesburg/578b1c82e58ecec4df000037-ad-classics-cafe-
laubette-strasbourg-theo-van-doesburg-image  
 

  

https://www.archdaily.com/791507/ad-classics-cafe-laubette-strasbourg-theo-van-doesburg/578b1c82e58ecec4df000037-ad-classics-cafe-laubette-strasbourg-theo-van-doesburg-image
https://www.archdaily.com/791507/ad-classics-cafe-laubette-strasbourg-theo-van-doesburg/578b1c82e58ecec4df000037-ad-classics-cafe-laubette-strasbourg-theo-van-doesburg-image
https://www.archdaily.com/791507/ad-classics-cafe-laubette-strasbourg-theo-van-doesburg/578b1c82e58ecec4df000037-ad-classics-cafe-laubette-strasbourg-theo-van-doesburg-image


3 

Příloha č. 3: Přehled významových kódů vybraných barev (obrázek) 

 

Zdroj:  JESENSKÝ, Daniel a kol. Marketingová komunikace v místě prodeje: POP, POS, 
in-store, shopper marketing. s. 252  
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Příloha č. 4: Přehled významových vztahů materiálů (obrázek) 

 

Zdroj: EBSTER, Claus a Marion GARAUS. Store Design and Visual Merchandising: 
Creating Store Space That Encourages Buying. s. 71 
 

 

Příloha č. 5: Přehled reakcí na běžně používaná aromata (obrázek) 
 

 
 

Zdroj: JESENSKÝ, Daniel a kol. Marketingová komunikace v místě prodeje: POP, POS, 
in-store, shopper marketing. s. 291  



5 

Příloha č. 6: Vchod z ulice Tusarova (obrázek) 

 

Zdroj: Google (2020) Tusarova 31. Dostupné z: https://www.google.cz/maps 
  

https://www.google.cz/maps
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Příloha č. 7: Vchod z ulice Dělnická (obrázek) 
 

 
 

Zdroj: Google (2020) Dělnická 32. Dostupné z: https://www.google.cz/maps 
 

Příloha č. 8: Zahrádka kavárny (obrázek) 
 

 
 

Zdroj: Facebook. VNITROBLOCK - Photos. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/vnitroblock/photos/a.1747954388808616/2124025401201511/?type=3

&theater 

https://www.google.cz/maps
https://www.facebook.com/vnitroblock/photos/a.1747954388808616/2124025401201511/?type=3&theater
https://www.facebook.com/vnitroblock/photos/a.1747954388808616/2124025401201511/?type=3&theater
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Příloha č. 9: Bar v kavárně Vnitroblock (obrázek) 

 

Zdroj: Archiv autorky 
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Příloha č. 10: Informativní značení v interiéru I. (obrázek) 

 

Zdroj: Facebook. VNITROBLOCK - Photos. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/vnitroblock/photos/a.1755084278095627/2137878993149485/
?type=3&theater 
  

https://www.facebook.com/vnitroblock/photos/a.1755084278095627/2137878993149485/?type=3&theater
https://www.facebook.com/vnitroblock/photos/a.1755084278095627/2137878993149485/?type=3&theater
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Příloha č. 11: Informativní značení v interiéru II. (obrázek) 
 

 
 

Zdroj: Facebook. VNITROBLOCK - Videos. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/vnitroblock/videos/625999794490182/ 
  

https://www.facebook.com/vnitroblock/videos/625999794490182/
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Příloha č. 12: Knihovny v interiéru (obrázek) 
 

 
 

Zdroj: Facebook. VNITROBLOCK - Photos. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/vnitroblock/photos/a.1748948022042586/2464685220468859/
?type=3&theater 
 

 

https://www.facebook.com/vnitroblock/photos/a.1748948022042586/2464685220468859/?type=3&theater
https://www.facebook.com/vnitroblock/photos/a.1748948022042586/2464685220468859/?type=3&theater
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Příloha č. 13: Zeleň v interiéru I. (obrázek) 
 

 
 

Zdroj: Facebook. VNITROBLOCK - Photos. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/vnitroblock/photos/a.1755084278095627/2364244183846297/
?type=3&theater 
  

https://www.facebook.com/vnitroblock/photos/a.1755084278095627/2364244183846297/?type=3&theater
https://www.facebook.com/vnitroblock/photos/a.1755084278095627/2364244183846297/?type=3&theater
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Příloha č. 14: Zeleň v interiéru II. (obrázek) 
 

 
 

Zdroj: Facebook. VNITROBLOCK - Photos. Dostupné z: 

https://www.facebook.com/vnitroblock/photos/a.1755084278095627/2403239666613415/
?type=3&theater  

https://www.facebook.com/vnitroblock/photos/a.1755084278095627/2403239666613415/?type=3&theater
https://www.facebook.com/vnitroblock/photos/a.1755084278095627/2403239666613415/?type=3&theater
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Příloha č. 15: Transkripce rozhovoru s Kateřinou Šandovou, provozovatelkou 

multifunkčního prostoru Vnitroblock (text) 
  
Datum a forma rozhovoru: 24. 4. 2020, telefonický rozhovor 
 
ZM: Vnitroblock sami definujete jako multifunkční, kulturní nebo kreativní prostor. 

Který přívlastek prostor definuje nejlépe? 
 
KŠ: Spíš multifunkční. 
 
ZM: Pokud mám správnou informaci, tak Vnitroblock spadá pod společnost Dudes 

& Barbies s.r.o., která byla založena v roce 2015? 
 
KŠ: Ano, přesně tak. 
 
ZM: Portfolio tvoří kromě Vnitroblocku také Kavárna co hledá jméno, Radlická 

kulturní sportovna a květinářství Papavera, patří k vám také bistro Bockem? 
 
KŠ: Bistro Bockem jsme dělali ve spolupráci s šéfkuchařem Kavárny co hledá jméno, 

který nám nastavil receptury a vymyslel pro nás ikonické vejce benedikt. Jde o jeden z 

našich dceřiných projektů, ale hlavní osobou je Ondra Kynčl. 
 
ZM: Stála za zrodem Vnitroblocku nějaká konkrétní myšlenka? 
 
KŠ: Měli jsme hodně inspirace ze světa a věděli jsme, co všechno bychom pod sebou chtěli 

mít. Hodně jsme se řídili tím, co nás baví. Nechtěli jsme to přestřelit a mít tam, plácnu, 

například prodejnu Dior. Naopak jsme tam chtěli mít koncepty, které které sami 

navštěvujeme. Když přijdeme do konkrétního prostoru, tak si říkáme, co bychom tam 

mohli udělat, co v okolí chybí. Máme rádi tenisky a módu, nějakým způsobem, takže ve 

spolupráci s Footshopem u nás vznikl jejich nový kamenný obchod. Všichni máme rádi 

psi, často proto organizujeme i nějaké eventy pro ně. Celkově nás oslovuje spoustu lidí, 

kteří by u nás chtěli mít kanceláře nebo vlastní koncepty.  My jsme se ale řídili hlavně tím, 

aby člověk mohl uličkou volně brouzdat a vše si prohlédnout, aby to k sobě zapadalo. 
 
ZM: Můžeš mi prozradit, jaké má celý prostor rozměry? 
 
KŠ: Když budu počítat i uličku, tak okolo dvou a půl tisíc metrů čtverečních. 
 
ZM: Jak často vám vychází noviny Dudes & Barbies? 
 
KŠ: Zpočátku to byl měsíčník, teď je to dvouměsíčník. 
 
ZM: Odebíráte momentálně kávu od jednoho dodavatele nebo je střídáte? 
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KŠ: Teď jsme změnili dodavatele. Od začátku jsme úzce spolupracovali s Nordbeans, ale 

po určité době je fajn, když se dodavatel změní. Momentálně máme Fiftybeans. 
 
ZM: Teď pár otázek k interiéru. Hodně nábytku máte z druhé ruky a někdy si 

kousky sami čalouníte. Jak vybíráte barvy a materiály? 
 
KŠ: Ten výběr je hodně pocitový. Spousta těch věcí se dá zachránit a nám je líto je 

vyhodit. Držíme si takovou linku temnějších barev. Často se nám líbí i něco světlého, ale 

to nemůžeme použít z praktických důvodů, protože si na to denně sedne sto lidí. Máme 

rádi tmavší barvy, jednoduché vzory a snažíme se to moc nepřekombinovávat. 
 
ZM: Spolupracovali jste v rámci interiéru s nějakým architektonickým studiem? 
 
KŠ: Co se týče interiéru, spolupracovali jsme s ateliérem Horizont. Jsou to naši kamarádi a 

architekti, kteří nás ve Vnitroblocku mají vlastní kanceláře. S nimi jsme navrhovali 

koncept Glo patra, které je pojízdné. Celé nám to vlastně navrhovali na míru a pomáhají 

nám i s papírováním. Ale že bychom s někým řešili například to, jak bude vypadat bar, tak 

to ne. Většinou si navrhneme koncept, zvolíme si materiály a řekneme si, jak chceme, aby 

to vypadalo, ale pak to musíme řešit s odborníky, jelikož jde o gastro provoz a ten má 

striktní pravidla, například jak daleko od sebe musí být lednice nebo kolik musíme mít k 

dispozici umyvadel. Takže design si řešíme my, ale technické záležitosti, jež musí splňovat 

hygienické požadavky, musíme konzultovat. 
 
ZM: V místě jste ponechali většinu původních materiálů, převládá ocel, cihla a beton. 

Proč? 
 
KŠ: My se vždycky zamilujeme do toho prostoru a chceme jej ponechat tak, jak je - 
surový, hezký. Snažíme se do toho co nejméně zasahovat, protože jsme přesvědčení, že ty 

staré budovy mají největší kouzlo a prostě je to krásný. Proč stavět novou stěnu, když ty 

původní jsou nádherný. Je to samozřejmě pracnější a namáhavější, očistit to a pravidelně to 

luxovat, ale to kouzlo je neuvěřitelný. 
 
ZM: Občas hraje přímo v kavárně DJ. To se týká jen eventů nebo je u vás i častěji? 
 
Kš: Předtím, než byla karanténa, jsme pravidelně pořádali eventy. Snažili jsme o to, aby se 

k nám lidi naučili chodit večer na drink, třeba před tím, než jdou dál na koncert, do divadla 
nebo na párty, takže jsme pravidelně zajišťovali DJ. Zároveň jsme k tomu ještě rozjeli pop 

quiz, který jsme měli v angličtině. Většinou to probíhalo tak, že od šesti nebo sedmi se 

hodinu a půl hrát pop quiz a potom lidi ještě mohli zůstat a dát si drink - u toho hrál DJ. 

Veškeré vernisáže, které se u nás odehrávají, jsou taky za doprovodu DJ. 
 
ZM: Jakou hudbu volíte nejčastěji? 
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KŠ: Nepouštímě pouze jeden styl, hudbu se snažíme přizpůsobovat konkrétnímu eventu či 

denní hodině. Nikdy by to ale člověka nemělo odpoutat od toho, za čím tam přišel. 

Nepustíme tam třeba Beyoncé nebo ACDC, ale snažíme se to mixovat tak, aby to byl 

příjemný podkres a lidi si mohli dál nerušeně povídat. Máme stažených několik playlistů 

ze Spotify, asi deset nebo dvanáct. Každý z nich má asi 18 hodin a jsou to takové mixy 

lehkého techna, zkrátka nic rádiového. 
 
ZM: Kolik máte v prostoru reproduktorů? 
 
KŠ: To vím podle počtu sloupů, takže celkem šestnáct. 
 
ZM: Mohla bys nějak definovat vaši cílovou skupinu? 
 
KŠ: Já si myslím, že to bude tak 20 až 35 let. Původně to bylo spíš 25-35, ale tím, že je u 

nás i kavárna, Footshop a RAP, se ta hranice trošku snižuje, na 19 nebo 20 let. Chodí k 

nám studenti, lidi na pracovní schůzky i maminky s dětmi.  
 
ZM: Super, to je za mě vše, moc děkuju! 
 
KČ: No není vůbec zač. 
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Příloha č. 16: Scénář rozhovoru kvalitativního výzkumu (tabulka) 
 
 

Tematický okruh Obsah 

Úvod • Zvolené téma rozhovoru, předpokládaná doba trvání 

Nákupní zvyky spotřebitelů 

• Jak často navštěvuješ v normálním režimu kavárny? – 
obecné postoje, vlastní návyky a preference 

• Proč? Z jakého důvodu je navštěvuješ? 
• Co od návštěvy kavárny očekáváš? 

Význam interiérového 
designu v kavárenském 

prostředí 

• Má interiérový design vliv na tvé rozhodnutí, kterou 
kavárnu navštívíš? 
– Pokud respondent odpoví kladně, bude položena doplňující 
otázka: 

o Proč? 
• Co by měl podle tebe interiér kavárny splňovat (po 

stránce estetické i praktické) ? 

Značka 
Vnitroblock 

• Co si představíš, když se řekne Vnitroblock? 
• Co si se značkou Vnitroblock spojuješ? 
• Navštěvuješ kavárnu Vnitroblock často? – Pokud 

respondent odpoví kladně, bude položena doplňující otázka: 
o Z jakého důvodu se rád/a vracíš? 

• Jak bys kavárnu Vnitroblock zhodnotil/a? 

Vizuální merchandising a 
smyslový marketing 
kavárny Vnitroblock 

• Jak se uvnitř kavárny cítíš? 
• Jak na tebe působí interiérový design kavárny? 
• Co se ti na interiérovém designu kavárny nelíbí?  
• Jaké prvky tě naopak baví? 
• Jak na tebe působí zvolené barevné kombinace v 

interiéru? 
• Jak na tebe působí kombinace materiálů, které v 

interiéru lze najít? 
• Je pro tebe snadné se v prostoru kavárny Vnitroblock 

orientovat? Proč si myslíš, že tomu tak je? 
• Dokážeš si vybavit, jaká hudba v kavárně Vnitroblock 

většinou hraje? – Pokud respondent odpoví kladně, bude 
položena doplňující otázka: 

o Je podle tvého uvážení vhodná? 
o Posloucháš sám/sama podobný styl hudby? 

• Vybavíš si nějaké vůně, které jsou pro kavárnu 
Vnitroblock typické? – Pokud respondent odpoví kladně, 
bude položena doplňující otázka: 

o Jak na tebe přítomné aroma působí? 
• Na základě čeho se rozhodneš, jaké produkty si v 

kavárně objednáš? 
• Dalo by se dle tvého názoru prostředí kavárny nějak 

vylepšit? 
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Závěr 

• Chtěl/a bys k tématu dodat ještě něco, co během 
rozhovoru nezaznělo? 

• Poděkování 
• Ukončení rozhovoru 
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Příloha č. 17: Kódovací tabulka (tabulka) 
 
Téma Kód Kód Kód 

Nákupní chování a zvyky 
spotřebitelů 

frekvence  
 

motivace 

sraz s kamarády 
(společenská funkce)  

práce a učení  

změna prostředí 
(útočiště) 

klid 

příjemný ruch 
hmotná potřeba 
(káva)  

zvědavost (potřeba 
objevovat nová 
místa)  

sounáležitost s 
vybranou sociální 
skupinou   

Očekávání a preference 
spotřebitelů 

obecné 

kvalitní sortiment a 
servis  

možnost 
komunikace  

světlo  

prosvětlený prostor  

denní světlo (přes 
den)  

tlumené světlo 
(večer)  

dispoziční 
řešení 

vzdušný prostor 
otevřená dispozice 

vyšší stropy 

velikost prostoru 
větší prostor 

menší prostor 
zónování (klidová vs. 
rušná zóna)  

využití prostoru efektivita 

rušivé prvky 

hluk 
hlasitá hudba 
příliš rušné 
prostředí 

nedostatek osobního 
prostoru a soukromí  

přeplácanost  

atmosféra 
přirozená atmosféra  

strojená atmosféra  
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příjemné prostředí 

teplo domova 

cozy 

živé prostředí 

interiérový 
design 

hezký interiér = 
kvalita  

styl 
minimalismus 

industriální 

zeleň  

pohodlné sezení  

neutrální barvy  

další faktory 
ovlivňující 
návštěvu 

dostupnost a 
vzdálenost  

vybavení ke studiu a 
práci 

zásuvky 

internet 

ergonomie 

Značka a kavárna Vnitroblock 
asociace 

design & 
architektura 

otevřený prostor 

cihly 

industriální 
architektura 

přidaná hodnota 

různorodost, 
možnosti 

kreativita 

multifunkčnost 

Footshop 
Footshop 

boty 

kultura 
kulturní prostor 

eventy 

cool místo 

speciální koncept 

originalita 

inspirace 

multifunkčnost 
různorodost 

spousta možností 

provozovatelé 

Lukáš Ždárský 

mladí lidé  

Holešovice  
 

návštěva frekvence  
 



20 

motivace 

kultura, eventy, 
výstavy 

 

multifunkčnost  

prostor 
(architektura & 
design) 

 

In-store marketing kavárny 
Vnitroblock (interiérový design, 
vizuální merchandising & smyslový 
marketing) 

atmosféra 

příjemné místo neutralita  

minulý vs. aktuální 
koncept  

 

kavárna vs. bar  
 

Interiérový 
design 

rušivé prvky 
Glo Lounge, 
Footshop 

 

oblíbené prvky 

otevřený půdorys  

efektivní využití 
prostoru 

 

industriální styl  

sezení  

dekorace  

bar  

brownfield  

barevné 
kombinace 

neutrální  
 

vliv na osobní 
rozpoložení  

 

rovnováha  
 

kombinace 
materiálů 

rovnováha 
kombinace  

kontrast  

oblíbené materiály cihly a dřevo  

asociace  
 

dotek  
 

orientace 
snadné otevřené řešení  

negativa záchody  

sluch a hudba 
vnímavost ANO/NE  

hudební styl ambient techno  

čich a aroma 
vnímavost ANO/NE  

vůně kávy  
 

objednávka 
sugesce chuti 

vizuální 
prezentace 

 

default  
 

nálada  
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vylepšení 

studium a práce  
 

opravy interiéru  
 

výběr značek 
(spolupráce)  

 

sortiment & obsluha  
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Příloha č. 18: Transkripce rozhovorů provedených v rámci kvalitativního výzkumu 

(text) 

Rozhovor č. 1: 

Respondent: GV (A) 

Datum a forma rozhovoru: 5. 5. 2020; Zoom videohovor 

 

ZM: Jak často navštěvuješ v normálním režimu kavárny? 
 
GV: Bohužel skoro každý den. 
 
ZM: Proč bohužel?  
 
GV: Kvůli mé finanční zajištěnosti. Vybírám si podniky, které nejsou úplně na nejnižší 

cenové příčce, protože s tou podle mě přichází kvalita. Samozřejmě nechodím do extrémně 

drahých místě, ale když se z toho stane zvyk, tak je to náročnější pro peněženku. 
 
ZM: Jasně. A z jakého důvodu kavárny většinou navštěvuješ? 
 
GV: Ty jo, z různých. Dobře se mi tam pracuje, protože mi pomáhá změna místa. Mám 

vlastně jistotu, že když si tam třeba jdu na chvíli číst nebo relaxovat s kamarádama, tak 

dost často tam potkám své okolí, které jsem třeba dlouho neviděla, protože určitá sorta lidí 

má, aspoň v mém okruhu, určitá místa, kam často chodí. A vlastně mě baví i objevovat, 

když se objeví nějaká nová kavárna. V dnešní době kavárny často používají sociální média, 

tak mě baví zjišťovat, jak vypadají v reálu a s čím novým na naší scénu přišly. 
 
ZM: Možná už jsi něco z toho zmínila, ale co od návštěvy kavárny očekáváš? 
 
GV: Um, já určitě kvalitu té kávy. Hodně si vybírám podle toho, kde mají dobrou kávu. 

Taky jak široký sortiment mají, i co se týče třeba nějakých alternativních mlék nebo 

pokrmů, co si tam můžu vybrat. 
 
ZM: Ty jsi zmínila, že tam třeba chodíš pracovat, tak v jakém prostředí se ti pracuje 

dobře?  
 
GV: Aha, zásuvky! Zásuvky a internet, to je proboha živýho nutný. Taky očekávám, že mě 

tam obsluha nebude neustále chodit připomínat si objednávky. 
 
ZM: A když třeba takhle pracuješ nebo se učíš, tak v jakém prostředí se ti učí dobře? 
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GV: Mám moc ráda denní světlo. Protože mám pocit, že vlastně i když teda musím 

pracovat nebo musím dělat něco na počítači, tak ten otevřený prostor a světlý prostor mi 

nějak evokuje nějak jako, ty jo, ale to je jen během dne, tohle mám ráda během dne. 
Potom, když někam jdu víc k večeru, tak preferuju spíš tlumená světla, kdy pak nemám 

pocit, že už je tak pozdě. Nejsem u toho a nevidím, jak se smráká, takže mi to navozuje 

takovou permanentní příjemnou atmosféru. 
 

ZM: Jasně. Ty jsi akorát zmínila, že během dne ti denní světlo něco evokuje, ale pak 

jsi to nedořekla. 
 

GV: Pardon. Vlastně mi to pomáhá, mám díky tomu pocit, jak to říct, svobody asi, když 

vidím ven. Prostě nemám pocit nějaký jako přidušenosti. 
 

ZM: Tak, přejdeme k dalšímu okruhu otázek. Má interiérový design vliv na tvé 

rozhodnutí, jakou kavárnu ten den navštívíš? 
 

GV: Ano, velice. Pokud se teda nejedná o to, že ji třeba mám ve škole. To pak jdu většinou 

na Hollar, protože je prostě ve škole a mám málo času. 
 

ZM: Jasně, takže tam hraje roli i ta dostupnost? 
 

GV: Nonono určitě. Dostupnost vlastně časová, vzdálenostní i cenová. Ale potom, když si 

můžu vybrat, kam ten den půjdu, do jaké části Prahy, tak si určitě vybírám i podle toho, jak 

ta kavárna vypadá. 
 

ZM: Jasně. Proč to má pro tebe význam?  
 

GV: Protože se tam pak cítím lépe. Ten vzhled tý kavárny mi pomáhá se třeba lépe 

soustředit. Například když tam není moc prvků, který mě ruší nebo na druhou stranou není 

třeba studená. 
 

ZM: Napadá tě, jaké prvky by tě rušit mohly? Ty jsi zmínila obsluhu, a že by tam měl 

být dostupný internet a zásuvky. Napadají tě nějaké další rušivé prvky, které by tě 

třeba donutily kavárnu opustit? 
 

GV: Upřímně, blízkost dětského koutku. Nemusím vlastně ty kid-friendly místa. 
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ZM: Sama jsi zmínila, že design kavárny je pro tebe důležitý. Napadá tě, jaký design 

by pro tebe mohl být obecně moc rušivý? 
 

GV: Vlastně kuchyň, když je třeba položená zvláštně, tak mi to vadí. Když vlastně vidím 

do kuchyně nebo celkově do té přípravy, tak to moc nemusím. Nebo když je tam zvláštně 

položené procházení, ta chodbička, takže lidi pak často musejí korzovat okolo tebe. A taky 

toalety. 
 

ZM: Co by měl podle tebe interiér kavárny splňovat po stránce estetické i praktické. 

Už jsme pokryly zásuvky, internet a podobně a zmínila jsi dostatek denního světla, 

ale napadá tě k tomu ještě něco? 
 

GV: Já si myslím, že by tam měla být trošičku rozdělená klidová část a část, kde se vlastně 

může člověk normálně bavit. To je myslím třeba ve Smetaně. Líbí se mi, že jsou tam části, 
kde se člověk necítí špatně, když mluví nahlas. A naopak je tam část, kde člověk má ten 

klid a je tam jasně daná pracovní zóna.  
 

ZM: Super, takže nějaké zónování té kavárny. 
 

GV: Jojo, přesně tak. 
 

ZM: Tak už se přesuneme k samotnému Vnitroblocku. Co si představíš, když se 

řekne Vnitroblock? 
 

GV: Představím si otevřený prostor, cihly a asi různorodost. Vím, že oni tam mají hodně 

těch, jak to říct, přidaných hodnot.  
 

ZM: Když jsi zmínila tu přidanou hodnotu, v čem podle tebe spočívá? 
 

GV: Tak že člověk nejenom, že si tam může zajít na kávu, ale má tam možnost si i 

nakoupit, v tuhle chvíli tam je Footshop, předtím tam byly menší věci. A je tam i taneční 

sector a pak tam jsou vedle Vnitroblocku nebo vlastně pořád je to součástí Vnitroblocku, 
ale vedle kavárny jsou i další obchody a salony. 
 
ZM: Je tady ještě něco, co si spojuješ přímo ze značkou Vnitroblock? 
 
GV: Lukáše (smích). 
 
ZM: Lukáše Žďárskýho?  
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GV: No jasně (smích). No, Lukáše a asi i taneční sector se mi vybaví. Teď ještě Glo, což 

neberu úplně pozitivně, jelikož pro mě poměrně negativní konotace. 
 
ZM: Proč? 
 
GV: Protože Glo jsou elektronický cigarety a já k tomu nemám moc dobrý přístup z mnoha 

důvodů. 
 
ZM: Navštěvuješ kavárnu Vnitroblock často? 
 
GV: Poslední dobou ne tolik jako v minulosti. 
 
ZM: Když se už vracíš, tak proč se vracíš ráda?  
 
GV: Tak jsem si vždycky vědoma kvality, co mi je nabídnuta. A do Vnitroblocku já se 

vracím spíš na čas s kamarády než kvůli práce. 
 
ZM: Týká se to i nějakých eventů, které Vnitroblock pořádá, nebo si tam chodíš 

sednout s přáteli spíš mimo eventy? 
 
GV: Tak fifty-fifty, upřímně. Vím, že jsem tam byla na nějakých otevíračkách a 

představování značek a umělců. Oni mají i tu galerii, že jo. Ale vlastně je to asi pade na 

pade.  
 
ZM: Jak bys kavárnu Vnitroblock zhodnotila celkově? 
 
GV: Příjemný místo. Ale vlastně mi přijde, že se z ní už stává  - vlastně v minulosti to 

bylo, jak to říct, zajímavý a nezkomercializovaný, a v dnešní době, i jak tam mají to Glo a 

ten Footshop, tak už mi to přijde jako taková ta další řadová wannabe hip kavárna. 
 
ZM: Myslíš, že u nás byli jedni z prvních nebo v Česku koncept zkopírovali? 
 
GV: Zkopírovali jej určitě z ciziny, ale v Česku si myslím, že jsou jedni z prvních, kteří to 

v téhle šířce zavedli. Ale přijde mi, že už to je takový, nevím. Víc mě bavil ten koncept, 

který měli na začátku. 
 
ZM: Tak, poslední část otázek, která se týká přímo interiéru. Jak se uvnitř kavárny 

cítíš? 
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GV: Tak mě se hrozně líbí použití těch cihel, má na mě takovej jako vřelej a příjemnej 

vliv, jak to říct. A vlastně i to použití nábytku, to mi evokuje takovej domáckej, pohodovej 

pocit. Je to takový místo, kde se člověk schová. Nevím, jak to říct, ale i přes to, že to je 

vlastně otevřenej prostor, se tam cítím bezpečně. Jak jsou tam ty cihlový stěny a to světlo, 

jak je takový jako do červena, já se prostě cítím jako u krbu. Ve mě to vyvolává pocity, 

jako bych seděla někde u krbu. 
 
ZM: Tak, něco už se možná bude trošku opakovat, ale jak na tebe působí interiérový 

design kavárny? 
 
GV: Přijde mi, že to využili chytře. Přiznali vlastně to původní plánování prostoru a docela 

dobře s tím pracujou, i co se týče toho obchodu. Je to pořád oddělený, ale zároveň ne, není 

to nepřístupný. A celkově zajímavý je, jak se dá projít kavárnou a dá se jít dál. Je to dobře 

otevřený celkově. Celkově má ta kavárna takovej jakoby vzdušnej element, jak jsou ty 

vchody na druhý straně a tak. 
 
ZM: A to na tebe působí dobře, jestli to chápu správně?  
 
GV: Jojo, je to takový nelimitující. 
 
ZM: Je na tom interiérovém designu něco, co se ti nelíbí? 
 
GV: To Glo. 
 
ZM: Dobře, a mluvíš o tom o tom, jak je tam to patro instalováno, nebo spíš o té 

značce samotné? 
 
GV: No dobře, jasně. Vadí mi ta značka, sama o sobě, a vlastně jakoby celkově trošičku mi 

to přijde jako rušivej prvek, protože to Glo nebo ten neon už je něco jiného než ta část, 

která pro mě mě má krbovou přidanou hodnotu a to Glo je vlastně zase z druhý strany. Je 

to neon a ten je takovej agresivnější. Takže mi přijde, že se tam trochu perou tyhle dva 

světy. 
 
ZM: Jsou nějaké prvky, které tě v tom interiéru baví nejvíc? Už jsi zmínila cihly. Je 

tam ještě něco, co se ti hodně líbí? 
 
GV: Ten nábytek. Přijde mi hrozně fajn, že je takovej domáckej, různorodej. Je vidět, že je 

recyklovanej, většinou, což mi je taky sympatický. 
 
ZM: Jak na tebe působí zvolené barevné kombinace v interiéru?  
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GV: Ty jo, když se řekne Vnitroblock, tak nejvíc vidím přesně oranžovou, hnědou a šedou. 

Tahle kombinace mi přijde přesně taková vřelá a uvítací. 
 
ZM: A jak na tebe působí zvolená kombinace materiálů? Už jsi zmínila cihly a dřevo, 

pokud si vybavuješ ještě něco, tak jak to na tebe působí jako celej?  
 

GV: Vím, že tam mají ještě kovové prvky. Jak tam je to dřevo a ty cihly, tak mi to přesně 

evokuje ten krb, skoro chatrč, ale příjemnou. Takový příjemný útočiště někde za Prahou. 
 

ZM: Je pro tebe snadné se v prostoru kavárny Vnitroblock orientovat?  
 

GV: Poměrně ano. Ale toalety jsou tam trošičku zvláštně situovány. To je asi jediný, co si 
vybavuju, ale to bývá často, že po první návštěvě kavárny si návštěvník není moc jistej 

kam. 
 

ZM: Proč si myslíš, že je ta orientace jinak snadná?  
 

GV: Protože to je prostě otevřenej prostor, takže nemám zábrany se někam vydat nebo 

někam dohlédnout. 
 

ZM: Dokážeš si vybavit, jaká hudba v kavárně Vnitroblock většinou hraje?  
 

GV: Ty jo, ambi, takovej alternativní beats, alternative beats, já nevím, jak to říct. Je to na 

alternativnější notě, ale populární alternativa. 
 

ZM: Je podle tvého uvážení tahle hudba vhodná? 
 

GV: Jojo, já myslím, že se úplně potkává s cílovou skupinou. 
 

ZM: Posloucháš sama tento styl hudby?  
 

GV: Ano, občas si to pouštím. 
 

ZM: Je pro tebe tahle hudba rušivým elementem?  
 

GV: Ne, nemyslím si, ne. 
 

ZM: Vybavíš si nějaké vůně, které jsou pro kavárny Vnitroblock typické. 
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GV: Ne, asi nevybavím. Káva jedině. 
 

ZM: Na základě čeho se rozhoduješ, jaké produkty si v kavárně objednáš? 
 

GV: Mám asi dvě možnosti. Nebo podle dvou věcí se orientuju. Zkušenost - mám svoje 
oblíbený věci. A potom se samozřejmě vždy podívám do meníčka nebo když tam mají 

vystavené produkty, tak co ještě nabízejí, když jsem zvědavá. A podle toho, jestli se mi to 

líbí nebo jestli to vypadá zajímavě, tak se rozhodnu. 
 

ZM: Ty jsi zmínila ty vystavené produkty, přijde ti prezentace kavárny Vnitroblock 

atraktivní?  
 

GV: Ano, velice. 
 

ZM: Ty jsi akorát zmínila, že moc nemáš ráda, když je ta kuchyň viditelná nebo se 

něco připravuje před tebou. Ve Vnitroblocku je bar uprostřed a drinky se připravují 

tam. V tomto případě ti to vadí nebo ne? 
 

GV: No, jakoby bar je pro mě něco jinýho než kuchyň. Mně vadí, když vidím přípravu 

toho jídla. Ale drinky jsou takový čistší, klidnější, než když tam někdo něco seká. 
 

ZM: Dalo by se dle tvého názoru prostředí kavárny nějak vylepšit?  

 

GV: Ano, jakoby i přes to, že se mi líbí, jak je to otevřený a přístupný, tak bych tam přesně 

výrazněji oddělila klidovou část. A trošku bych tomu ten interiér i přizpůsobila, co se týče 

těch zásuvek, výšky stolů a podobně, takový studijní věci. 
 

ZM: Tak, chtěla bys k tématu dodat ještě něco, co během rozhovoru nezaznělo. 
 

GV: Ne, nenapadá mě nic. 
 

ZM: Tak jo, tak já moc děkuju za rozhovor. 
 

GV: Taky děkuju, zatím. 
 

Rozhovor č. 2: 
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Respondent: KR (B) 

Datum a forma rozhovoru: 5. 5. 2020; Facebook videohovor 

 

ZM: Jak často navštěvuješ v normálním režimu kavárny? Mimo pandemii. 

 

KR: Takže, předtím, než jsem začala pracovat upřímně v kanceláři, což je tak rok a půl 

dozadu, jsem kavárny navštěvovala mnohem častěji, bylo to většinou z důvodu, že jsem se 

tam potkávala s kamarádama při snídani nebo jsem jen tak zaskočila odpoledne na kafe. A 

někdy jsem to využívala teda i k práci, protože se člověk doma třeba nesoustředí nebo jsem 

neměla možnost kanceláře. Ale od tý doby, co pracuju v kanclu, tak do kavárny chodím 

mnohem míň bych řekla. A je to rozhodně způsobený i tím, že teď sice studuju, ale budu 

měnit školu, takže teď ve škole nejsem. Dřív jsem se v kavárnách taky učila. Ale tím, že mi 

takhle povinnost ne že odpadla, tak je tolik nevyužívám. Ale než propukla tady ta krize, tak 

to bylo spíš za účelem potkat se s kamarády a posedět na kafi nebo na sluníčku. 

 

ZM: Jasně. Moje další otázka měla právě být, proč kavárny navštěvuješ. To jsi 

vlastně odpověděla, akorát když jsi zmínila, že se v kavárně soustředíš lépe než jinde, 

můžeš říct proč?  

 

KR: Tak zaprvý když jsem moc doma nebo když se doma hodně učím, tak mě to prostředí 

pro mě začne být monotónní a začnu tu chtít dělat všechno okolo než se soustředit na tu 

jednu věc. Takže se mi hůř soustředí. Záleží i na nějakým mým nastavení nebo spíš 

rozpoložení. Viz třeba když se hůř vyspím nebo jsem trošku líná nějaký dny. A vlastně 

takhle, když už se dokopu a odejdu ze svý komfotní zóny, kterou mám doma, do tý 

kavárny, která je pro mě příjemná, tak tam nemám tolik podnětů, na který se zaměřuju, a 

soustředím se víc na tu věc, kvůli které jsem přišla. Zároveň mám kolikrát chuť si doma 

musí člověk všechno udělat sám, udělat si čaj, uvařit si, nebo tam nemá spoustu věcí, na 

který má chuť, takže je občas příjemný, když tě někdo obsluhuje a ty se o nic nemusíš 

starat. Takže si tam jenom sednu, objednám si, někdo mi to přinese a já se můžu pořád 

soustředit na tu jednu věc a nebo tak. A obecně je to pro mě příjemný prostředí. 

 

ZM: Co od návštěvy kavárny očekáváš? 
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KR: Očekávám tam určitě kvalitní obsluhu nebo kvalitní servis celkovej, protože pokud ta 

kavárna stojí víc, tak by to mělo odpovídat i těm službám. Nemám ráda, když si mě 

obsluha nevšímá. Pochopím, když mi řeknou, že je tam plno a že to bude dýl trvat, tak to 

není problém. Ale prostě očekávám příjemnej přístup nebo celkovej servis. A to je pro mě 

asi jedna z nejdůležitějších věcí. Potom chci, aby to prostředí, do kterýho jdu, bylo pro mě 

příjemný. Podle toho si to taky vybírám. nemám moc ráda tmavý místa, mám ráda světlejší 

kavárny. Obecně to hrozně záleží na vkusu, ale pro mě je příjemnější, když je ta kavárna 

vzdušnější nebo malá a útulná, je to domácký. Nepotřebuju úplně nejpopulárnější 

instagramové kavárny, kam chodí spoustu lidí. Vyhledávám asi spíš menší podniky, který 

jsou zapadlejší. Je to z toho důvodu, že obecně mám radši, když tam nějaký lidi jsou, je to 

příjemný být ve společnosti než když je člověk furt jenom zavřenej doma a pracuje, ale 

zase kolem sebe nemám ráda ruch. Když si jdu sednout, tak očekávám, že tam budou mít i 

dobrý jídlo a pití. 

 

ZM: Tak další otázka, má interiérový design vliv na tvé rozhodnutí, kterou kavárnu 

navštívíš?  

 

KR: Určitě. Jak jsem zmiňovala předtím, člověk se někdy kouká na instagram nebo prostě 

obecně na internetu a když vidí nějakou hezkou kavárnu, která je dobře nafocená, tak to ve 

mě vzbuzuje mnohem větší chuť tam jít, než když vidím nějakou kavárnu, která se mi 

úplně nelíbí. Ta estetika a ty prostory jsou pro mě důležitý, ale neznamená to, že jenom 

proto, že je ta kavárna hezká, tak bych tam šla znovu, protože pokud ten servis nebude 

odpovídat tomu, co já vyžaduju, tak mě to nepřesvědčí vrátit se zpátky. Je to pro mě určitě 

příjemný, potřebuju se v tom prostředí cítit dobře. Nemám ráda přeplácanost a obecně moc 

zdobnejch věcí, to není úplně můj styl, ale jak říkám, ten servis je pořád hodně důležitej. 

 

ZM: Říkáš, že design má vliv na tvé rozhodnutí, mohla by jsi stručně shrnout důvod? 

 

KR: Tak když mě kavárna zaujme na první pohled a  vidím, že tam mají prvky, který se mi 

líbí, tak o to víc budu intuitivně očekávat, že tomu bude servis odpovídat. Tak nějak 

podvědomě vyhledávám místa, kde se budu radši cítit příjemněji než jen tak zapadnu do 

první kavárny, kterou člověk vidí. 
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ZM: Co by měl podle tebe interiér kavárny splňovat? Po stránce estetické i 

praktické? 

 

KR: Ten prostor by měl být vzdušnej a měl by být dobře využitej na to, kolik místa tam je. 

Nemám obecně ráda, když jsou v malém prostoru jenom na sílu blízko sebe stolky, kde 

prostě slyšíš každý slovo a nemáš tam vůbec soukromí. Takže vlastně i nějaká otázka 

soukromí je pro mě důležitá a nějakýho osobního prostoru. Zároveň mám radši, když je ten 

prostor přesně takovej větší a asi vzdušnější, má větší stoly, kde si můžu odložit všechny 

věci. Potom co se týká tý estetický stránky, tak mám ráda, když tam mají zeleň, hodně 

pracujou s minimalistickými prvky, ale zase nemám ráda, když je to místo takový chladný 

a sterilní. Mám ráda, když z toho trošku sálá teplo domova, kdy je víc domácký. Asi 

takový kavárny vyhledávám, ve kterých se prostě necítím jenom jakej zákazník, co tam 

přijde jako další zákazník z mnoha, ale obecně mám radši, když se tam člověk přesně cítí 

víc jako doma. To je myslím způsobený přesně i volbou obsluhy. Zároveň mám ráda, když 

jsou v místě volený pohodlný materiály, na kterých se dá pohodlně sedět, než když je to 

tvrdý a člověka tam po půl hodině bolí zadek nebo zada a není to zkrátka pohodlný. 

 

ZM: Já jen doplním, když si říkala, že se tam občas chodíš učit nebo pracovat, jsou 

nějaké praktické nebo funkční věci, které by tě potěšily? 

 

KR: Určitě, fungující a rychlý internet. Není to podmínka vždycky, když si jdu do kavárny 

sednout. Očekávám, že tam ten internet bude, ale je příjemný, že když už tu wifinu mají, 

tak že funguje. Ať zkrátka není přehlcená. Pak určitě i světlo, když se učím, to přesně 

souvisí s tím prostorem. Raději světlejší a vzdušnější. A přesně i takový útulnější, že mi to 

tam nevadí a zároveň tam není hlasitá hudbu. Vážně nemám ráda hlasitou hudbu. Jako 

hudba v pozadí, buď nějaký minimalistický techno nebo takový klidný písničky, to jo, ale 

hlasitá hudba vyloženě popovýho stylu, kterou si prostě začneš zpívat, když něco píšeš, to 

nechci. Takže i ta hudba je důležitá bych řekla. 

 

ZM: Jasně, super děkuju. Teď se teda přesuneme k Vnitroblocku. Co si představíš, 

když se řekne Vnitroblock? 
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KR: Představím si teď už multifunkční prostor, kterej nefunguje jenom jako kavárna. A 

takový hipsterský místo v Holešovících.  

 

ZM: Co si se značkou Vnitroblock spojuješ? 

 

KR: Ty jo, boty a nějakej hype okolo. Populární místo pro mladý lidi, lidi, co jsou vidět na 

instagramu nebo obecně na sociálních sítích. 

 

ZM: Chápu. A navštěvuješ kavárnu Vnitroblock často?  

 

KR: Ne. Navštěvuju ji, ale ne tak často, není to moje první zastávka nebo můj cíl, kdybych 

si měla jít sednout do kavárny na první dobrou. 

 

ZM: Jasně. Když se občas vrátíš, i když to není tak často, tak proč se vracíš ráda? 

Jednou za čas. 

 

KR: Je to pro mě jedno z mála míst v Holešovicích, který je pro mě tak nějak ucházející. 

Přesně tam je velkej prostor, jsou tam zajímavý židle a nábytek celkově, je to takový hodně 

retro, ale zároveň je to velký, mám pocit, že si tam to soukromí najít můžeš, a hlavně to 

můžeš využít jak na setkání s kamarády, tak na tu práci nebo to učení. 

 

ZM: Účastnila ses někdy přímo i nějakých eventů, které se ve Vnitroblocku 

pořádaly? 

 

KR: Byla jsem jednou na akci od Converse, která byla právě v prostorách Vnitroblock. Ale 

to nebylo přímo v prostorách kavárny, ale bylo to tam venku. Pak jsem tam ještě na 

nějakým marketu, který tam probíhal. Z nějakých dřívějších akcí, když to celý začínalo, 

tak si to teď nevybavím. 

 

ZM: Jak bys kavárnu Vnitroblock zhodnotila? 

 

KR: No, mně se prostě líbilo, jak ta kavárna byla zamýšlená dřív. Byl to prostor, kde se 

neprodávaly jenom boty, ale zároveň to mělo sloužit jako místo, kde se vystavují mladí 
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čeští designéři. Ta myšlenka mi přišla skvělá, ale upřímně neviděla jsem v tom potenciál. 

Líbilo se mi to, ale z dlouhodobého hlediska mi to přišlo nesmyslný, protože si myslím, že 

ta poptávka tam prostě nebyla nebo to bylo špatně promovaný. Toť otázka, to nemůžu 

posuzovat. Ale v současný chvíli je ta kavárna hezká, je to tam fajn, ale zároveň se vedle 

toho prodávají boty a je to obchod s botama. 

 

ZM: Takže ta kombinace kavárna a boty ti nesedí? 

 

KR: Ne v takovém množství, v jakým je to tam vystavený. Těch bot tam je dost. Asi by mi 

to nevadilo, je to vlastně dobře zapracovaný a neruší to, ten prostor je zajímavej a nějak se 

s tím poprali, ale z tý původní myšlenky se stal prostě obchod z botama, kde je i kavárna, 

tak to vnímám. Zároveň vím, že se tam dělá spousta akcí, třeba jóga, ale to jsem nikdy 

nevyužila. 

 

ZM: Dobře. Tak se teď přesuneme přímo do kavárny. Jak se uvnitř kavárny cítíš? 

KR: Cítím se tam tak v pohodě, je to příjemný prostor. Když tam není úplně plno, tak je to 

ještě příjemnější, protože tam je jinak docela hluk mi přijde. Prostě ten hluk od lidí, když si 

povídají. Teď si ale ani nevybavuju, jestli tam funguje wifina nebo jestli jí tam nemají, to si 

úplně nevybavuju. Ale i pro tu práci i pro to učení mi to vůbec nevadí. Ten prostor 

samotnej mi přijde v pohodě. 

 

ZM: Rozumím. A jak na tebe působí ten interiérový design kavárny Vnitroblock? 

 

KR: Tak vzhledem k tomu, že tam pracujou s prvkama, který je mám celkem ráda, jako je 

nějaký využití ty starý industriální budovy, který ale zároveň předělali do funkčních 

prostor, dobře. Není to zkrátka rozpadající se budova, která vypadá sice na první pohled 

cool, ale zároveň, když se pak koukneš zblízka, tak je to k ničemu. Ale myslím si, že tohle 

je prostor, kterej skvěle předělali. Je to moderní, ale zároveň si to zachovává nějakého 

ducha minulosti, a to se mi na tom asi líbí nejvíc. 

 

ZM: Takže pokud to chápu správně, tak se ti líbí ta myšlenka, že využili ty starý 

prostory. 
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KR: Ano, vlastně, že to zachránili, ale v rámci mezí vytvořili dobrý, moderní místo pro 

setkávání lidí. 

 

ZM: Jasně, chápu. Je něco, co se ti na interiérovém designu kavárny Vnitroblock 

nelíbí? Pokud něco takového je. 

 

KR: No, občas se mi nelíbily ty výstavy, co tam byly. Nebyl to můj šálek kávy. Ale 

zároveň se mi líbí ten koncept, že to slouží jako galerie třeba pro nějaký mladý umělce. A 

jinak se mi hodně líbí i to zpracování baru, že tam jsou ty kovové prvky. Zároveň je v 

prostoru knihovna a na interiéru bych asi celkově neměla co vytknout. Nic mi tam nevadí, 

nic mě tam neruší. 

 

ZM: Moje další otázka byla, co tě naopak baví, tak to jsi právě zodpověděla, super. 

Řekla jsi, že tě tam nic neruší. Umíš si představit, jaké interiérové prvky nebo 

elementy by tě v kavárně rušit mohly?  

 

KR: Asi kdyby tam bylo hodně věcí, kdyby tam bylo moc barev třeba. A pak přesně ta 

hlasitá hudba, ta by mi vadila. Ve Vnitro je hluk akorát od lidí, ale nevybavuju si, že by 

tam ta hudba hrála nějak nahlas. Ruší mě tam asi jenom ty boty, na který máš prostě máš 

výhled z místa, kde jíš. 

 

ZM: Jasně. Když jsi mluvila o těch barvách, tak jak na tebe zvolené barevné 

kombinace, které ve Vnitroblocku vidíš? 

 

KR: Přes den je to vlastně dost světlý. Nebo takhle, je to světlý, ale zároveň je to i tmavý. 

Možná je pravda, že tam je hodně světlo z ulice, tak je to pro mě k večeru dost tmavý. 

Takže se to podle mě dost mění na bar. Ale přes den, tím, že tam proniká hodně světla, je 

to vlastně příjemný prosvětlený místo. 

 

ZM: Chápu. Když jsi zmínila ty černé konstrukce nebo cihelné zdi, které jsou do 

oranžova, jak na tebe působí? 
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KR: Mám k tomu asi neutrální vztah. Nevadí mi to, ale zároveň si toho moc nevšímám. 

Ale neruší mě to. A to je pro mě asi důležitější, než kdybych z toho byla úplně odvařená a 

pořád by mě to odvádila od toho, co dělám. 

 

ZM: A jak na tebe působí přímo ty zvolené kombinace materiálů?  

 

KR: Líbí se mi, že je to takový industriální. Je tam hodně kovu, jsou tam cihly, to se mi 

líbí. Za mě je to fajn. 

 

ZM: Tak, je pro tebe snadné se v prostoru kavárny orientovat? 

 

KR: Tak ono je to takový průchozí, takže jedině asi záchody. To chvíli trvá, než člověk 

najde. Ty nejsou úplně bokem, ale trochu mimo. A samotnou kavárnu v tom komplexu 

člověk najde hned, to vidíš hned, když přijdeš. Jinak těch prostor tam je docela dost, ale 

teď si nevybavuju, asi tam je nějaký označení, ale jen si ho nevybavuju. Ale v kavárně 

nemám problém, až na ty záchody. 

 

ZM: Dokážeš si vybavit, jaká hudba v kavárně Vnitroblock většinou hraje? Ty jsi 

myslím zmiňovala, že si nevybavuješ, jaká hudba tam bývá, viď? 

 

KR: Ale asi minimál, techno, je to takový tlumenější nebo obecně zkrátka techno. 

Elektronická hudba řekla bych. 

 

ZM: Aha, takže to si přímo vybavuješ, že tam hrálo?  

 

KR: Jo. 

 

ZM: Je to podle tvého uvážení vhodná kulisa? 

 

KR: Určitě. Já si myslím, že s tou cílovou skupinou, která tam chodí, a s tím, jak je ta 

kavárna profilovaná, určitě jo. 

 

ZM: Chápu. Posloucháš sama podobný styl hudby? 
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KR: Ano. 

 

ZM: Vybavíš si nějaké vůně, které jsou pro kavárnu Vnitroblock typické?  

 

KR: Ty jo, to vůbec. 

 

ZM: A na základě čeho se rozhoduješ, jaké produkty si v kavárně objednáš? 

 

KR: Tak vzhledem k tomu, že nepiju kafe, je to pro mě docela rozhodující faktor. Nejsem 

milovník kávy a nerozumím tomu, ale je pro mě důležitý, když ta kavárna nabízí i nějaký 

alternativy. Ať už to jsou limonády, který znám, nebo třeba nějaký čaje, cokoliv. Různý 

nealko, ale i alkohol, třeba víno. A zároveň kdybych si chtěla dát něco k jídlu, tak to 

potřebuju to vidět, potřebuju to mít před sebou. Pokud to samozřejmě není nějaký hotový 

jídlo, to je něco jinýho, ale to se podle mě Vnitroblocku netýká. Myslím, že tam mají 

nějaký burgery, ale myslím situace, kdy si chci dát něco malýho na chuť, tak to potřebuju 

vidět. A samozřejmě je příjemnej bonus, když to mají hezky nastylovaný. 

 

ZM: Je ta prezentace za tebe ve Vnitroblocku atraktivní? 

 

KR: Nevybavím si to asi hele. Když ale prodávají nějaký sortiment, který znám. A když je 

tam něco sladkýho, tak proč ne, ráda vyzkouším něco nového. 

 

ZM: Dalo by se dle tvého názoru to prostředí kavárny nějak vylepšit?  

 

KR: Možná opravit nějaký starší nábytek. Občas je to tak nějak v pohodě, ale už si říkám, 

že tohle by mohli trošku víc zrenovovat. Nic dalšího mě asi nenapadá. Za mě ten prostor 

vypadá super, jde spíš o ty praktické věci. 

 

ZM: Jasně. Chtěla bys k tématu dodat ještě něco, co během našeho rozhovoru 

nezaznělo? 
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KR: Možná jo, že ačkoliv jsem v kavárně Vnitroblock byla, tak samotný prostor mi vůbec 

nevadí, ale ačkoliv to splňuje ty kritéria, co já od kavárny tak nějak očekávám, tak mi 

hodně vadilo taková agresivní kampaň vedená přes známý osobnosti a Instagram. Myslím 

si, že to bylo až moc přehnaný a to mě může odradit od návštěvy. 

 

ZM: Zmínila jsi ještě, že je pro tebe hodně důležitá obsluha. Jak bys ji ve 

Vnitroblocku zhodnotila? 

 

KR: Tak nějak mezi asi. Měla jsem tam negativní i pozitivní zkušenosti. Takže asi na 

pomezí, neřekla bych, že je to úplně nejlepší místo s nejlepší obsluhou, ale zároveň tam 

jsou ty lidi milí, to nemůžu říct, že ne. 

 

ZM: Ty jsi u svých kritérií zmínila, že by cena měla odpovídat kvalitě. Myslíš, že to 

tak v případě Vnitroblocku je? 

 

KR: Myslím si, že ty ceny jsou nastavený trošku vyšší, než odpovídají kvalitě. Podle mě je 

to způsobený neutrálním vztahem k obsluze, protože z toho nemám žádný větší zážitek. 

 

ZM: Byla bys ochotná v prostředí kavárny, kde se cítíš dobře, zaplatit vyšší částku, 

než by mohl být standard? 

 

KR: Určitě, když je mi ten podnik příjemnej, ale když vidím, že to tam ty lidí, kteří tam 

dělaj, maj rádi, tak je to mnohem příjemnější, než když je to místo až moc propagovaný. 

Ale tak si tu duši nezíská. 

 

ZM: Super, to je za mě vše, tak moc děkuju za tvůj čas a rozhovor. 

 

KR: Není vůbec zač. 

 

Rozhovor č. 3: 

Respondent: TK (C) 

Datum a forma rozhovoru: 5. 5. 2020; Messenger videohovor 
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ZM: Jak často navštěvuješ v normálním režimu, mimo současný nouzový stav, 

kavárny? 

 

TK: Řekla bych tak pětkrát týdně. 

 

ZM: A proč je navštěvuješ, z jakého důvodu? 

 

TK: Um, ze dvou hlavních důvodů. Jeden z nich je, že se tam chodím učit, a druhej je, že 

tam chodím na srazy s kamarády. 

 

ZM: Jasně. A co od návštěvy kavárny očekáváš? 

 

TK: No, to se právě liší tím, jestli se tam jdu učit nebo na sraz. Když jsem tam jdu učit, tak 

chci, aby ta kavárna spíš byla klidnější, aby nebyla moc předekorovaná, aby byla taková 

čistá, jako třeba Miner's, kde je to to všechno bílý a dost simple. Naopak když jdu na sraz s 

kamarády, tak spíš chci, aby to bylo takový živý, cozy, klidně aby tam byly všude kytky, 

dekorace a tak. No a potom v obou případech chci, aby tam samozřejmě měli dobrý kafe a 

aby tam byla milá obsluha. 

 

ZM: Takže výběr kavárny vlastně přizpůsobíš té události? 

 

TK: Jo, přesně tak. 

 

ZM: A má interiérový design vliv na tvé rozhodnutí, kterou kavárnu navštívíš? 

 

TK: Jo, určitě. Zaprvý, když se tam jdu učit, tak potřebuju, aby to nebylo přehlcený. Já 

nevím, třeba kavárny typu Cafe Fin, tak bych se nikdy nemohla učit, protože tam je rušno, 

je tam hrozně moc dekorací, kytek a dalších rušivých elementů. Naopak v Miner's je to 

naopak hrozně simple, jak už jsem říkala. No a třeba naopak, když jdu s někým na kafe, 

tak půjdu třeba na místa, jako je Vnitroblock nebo Fin. Prostě tenhle typ kaváren, který 

jsou rušnější, ale když se nepotřebuju učit, tak je mi to naopak příjemný, je to cozy. 

 

ZM: Takže i ty květiny jsou pro tebe rušivým prvkem? 
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TK: No, když je jich tam pár, tak asi ne. Když je ten interiér hodně simple a je tam pát 

obyčejných zelených kytek, tak je to super. 

 

ZM: A co by měl podle tebe interiér splňovat po stránce estetické i praktické? 

 

TK: Po praktický stránce by ta kavárna myslím neměla bejt moc stísněná, protože když se 

tam lidi přeřvávají a je tam hluk, tak to není příjemný. Už vůbec ne na učení, ale ani na 

konverzaci s přáteli. Potom by tam mělo být pohodlný sezení. Pohodlný křesílka ideálně a 

tak. A z hlediska estetičnosti si myslím, že ty kytky jsou hodně fajn, plus různý osvětlení. 

Myslím si, že je lepší, když je to trošku tlumenější, zemitý barvy a tak. 

 

ZM: Tak, přesuneme se k Vnitroblocku. Co si představíš, když se řekne Vnitroblock? 

 

TK: Představím si velký cool místo, který prostě není jenom kavárna, kde je strašně moc 

věcí a dá se tam dělat spoustu věcí. Člověk tam může jít nakupovat, najíst se nebo na 

nějakej koncert nebo vernisáž, kvíz, úplně cokoliv. Dá se tam toho dělat strašně moc. 

 

ZM: Vnímáš tyhle možnosti pozitivně nebo negativně? 

 

TK: Určitě pozitivně, mně se to líbí, že tam chodím z různých důvodů. Nechodím tam jen 

na kafe, ale naopak tam jdu i na nějakou akci, nebo to spojím a něco si koupím. 

 

ZM: Chápu. Tahle otázka je trošku podobná, ale co si spojuješ se značkou 

Vnitroblock? 

 

TK: No já bych řekla, že je to celý takový cool. Chodí tam zajímavý lidi. Taky to, že je to 

takový, teď nevím, jaký slovo použít, multidimenzionální. Je to multidimenzionální zážitek 

prostě. 

 

ZM: Navštěvuješ kavárnu Vnitroblock často? 
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TK: Ne zas tak moc často, ale třeba jednou za dva měsíce, protože tam chodím spíš kvůli 

nějaký akci než si sednout na kafe. 

 

ZM: Jak bys kavárnu Vnitroblock zhodnotila? 

 

TK: Je to prostě cool prostředí, ve kterým se cítím dobře a pořádají tam fakt zajímavý 

akce, proto tam i chodím. 

 

ZM: Tak, teď se přesuneme dovnitř kavárny Vnitroblock, jak se uvnitř cítíš? 

 

TK: Necítím se tam moc cozy, protože je to hodně velký a industriální. Ale zároveň mi to 

tam přijde cool, takže to, že to není tolik cozy a malý místečko, mi v tomhle případě 

nevadí. 

 

ZM: Takže to, jestli je místo cozy, spojuješ s velikostí toho prostoru? 

 

TK: Asi s velikostí a i s interiérem, jak to tam vypadá. Protože třeba to Miner's mi zas tak 

cozy nepřijde, je to docela studený, ale zároveň to není tolik velký. Zatímco Vnitroblock je 

hodně velkej a proto tolik cozy není. A pak jsou místa, který jsou větší, ale jsou takový 

příjemnější. 

 

ZM: Ty jsi sama zmínila, že v Miner's je to studenější, co Vnitroblock ze stejného 

hlediska? 

 

TK: Tam je to určitě teplejší, ale taky te tak moc, protože jak je to takový rozhlehlý a 

industriální, tak to není až tak teplý. 

 

ZM: Chápu to správně, že na to mají vliv materiály, které jsou v interiéru použity? 

 

TK: Jo určitě, tam jsou ty cihly ne, ty jsou skoro všude. Já si myslím, že ty cihly a raw 

materiály to dělají trošku ne úplně cozy, ale zároveň je to díky tomu cool. Ale na druhou 

stranu, ty stěny jsou hodně raw, ale je tam hodně dekorací, hodně kytek a různý pohodlný 

křesílka a tak, takže je to takovej mix. 
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ZM: Je něco, co se ti na interiérovém designu Vnitroblocku nelíbí? 

 

TK: Přemýšlím. Já bych řekla, že nějaký části jsou možná až moc industriální. Ty cihly a 

nějaký další části na mě působí občas neútulně. Ty zdi jsou místy hodně jetý a pak to 

působí trošku neútulně. 

 

ZM: Jasně. A jsou nějaké prvky, které tě naopak nejvíc baví? 

 

TK: Mně se hodně líbí ta variabilita, jak je to hrozně různorodý. Jsou tam knížky, jsou tam 

různý křesílka, malý i velký a každý si tam vybere místečko, kde mu je příjemně a 

pohodlně. 

 

ZM: Ty jsi sama zmínila, že tam jsou zemité barvy. Jak na tebe ty zvolené barevné 

kombinace působí? 

 

TK: Hele, spíš tak jako neutrálně, neřekla bych, že to na mě působí žádným specifickým 

dojmem. Asi nic extra uklidňujícího, ty červený cihly trochu rozbíjejí tak uklidňující 

dojem, ale zároveň tma je spoustu těch světel a dekorací a barvy se hezky vyvažují. Je to 

tak akorát. 

 

ZM: A jak na tebe působí přímo ty kombinace materiálů? Trošku už jsi to rozebrala. 

 

TK: Já si myslím, že se to fakt hezky vyvažuje tím, že tam je hodně těch křesílek, který 

maj barevný potahy a jsou pohodlný. Potom tam jsou všemožný světýlka, ty si myslím, že 

to dělají mnohem útulnější. A pak ty dekorace, ale hezký, přírodní. Není tam prostě nic 

překombinovaného. 

 

ZM: Je pro tebe snadné se v prostoru kavárny Vnitroblock orientovat? 

 

TK: Myslím si, že je to snadný, jak je to tam takový otevřený a velký. Všechno je to v 

jednom velkým prostoru, tak kdekoliv stojíš, tak vidíš celej ten prostor a nejsou tam žádný 

schovaný zákoutí. 
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ZM: Dokážeš si vybavit, jaká hudba v kavárně Vnitroblock většinou hraje? 

 

TK: Hele to asi ne. 

 

ZM: A vybavíš si nějaké vůně, které jsou pro kavárnu Vnitroblock typické? 

 

TK: Ty jo, to taky ne, možná kafe tam občas cítím. Ale jinak asi ne. 

 

ZM: Na základě čeho se rozhodneš, co si ve Vnitroblocku objednáš? 

 

TK: No, asi na základě toho, na jaký akci tam jsem, za jakým účelem a v jakou hodinu. 

Kdybych tam šla přes den s kamarády, tak si pravděpodobně dám kafe. Ale když tam 

půjdu na nějakou akci, tak si dám spíš víno. 

 

ZM: Takže to záleží spíš na tvém rozpoložení? 

 

TK: Přesně tak. A na tý době, kdy tam jsou a na jakou akci tam jdu. 

 

ZM: Dalo by se podle tebe prostředí kavárny nějak vylepšit? 

 

TK: Hele, já si upřímně myslím, že kdyby ty cihly trošku, v místech, kde jsou hodně 

oprýskaný, trošku opravili, tak by se mi to asi líbilo víc. A možná by to bylo celý víc cozy. 

Ale to je jen můj názor. 

 

ZM: Chtěla bys k tématu dodat ještě něco, co během rozhovoru nezaznělo? 

 

TK: Asi se zdržím odpovědi na tuto otázku. 

 

ZM: Tak to je vše, moc ti děkuju. 

 

TK: No za nic. 
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Rozhovor č. 4: 

Respondent: KL (D) 

Datum a forma rozhovoru: 5. 5. 2020; Messenger videohovor 

 

ZM: Jak často navštěvuješ v normálním režimu, mimo nouzový stav, kavárny?  

 

KL: Víš co, většinou to bude tak třikrát až čtyřikrát do týdne. Samozřejmě někdy chodím 

méně, ale minimálně určitě dvakrát, někdy, třeba v létě, i každý den. Ale přibližně třikrát 

až čtyřikrát. 

 

ZM: Jasně. A z jakého důvodu je navštěvuješ? 

 

KL: Navštěvuju je z různých důvodu. Nejčastěji asi, když se potkávám s lidmi, je to takový 

meeting point. Potom druhý nejčastější důvod je asi to, když potřebuju buď pracovat nebo 

se učit. Ale často to je vlastně spojené chodím se učit s někým, nebo pracovat s kamarády. 

A nebo si prostě jen tak chci sednout na kávu. 

 

ZM: A co od návštěvy kavárny očekáváš? 

 

KL: V první řadě asi zkrátka potřebuju změnit prostředí, v první řadě nechci sedět doma. I 

když se potřebuju soustředit, tak si ráda někam sednu. 

 

ZM: Má interiérový design vliv na tvé rozhodnutí, jakou kavárnu zrovna navštívíš? 

 

KL: Ano, určitě. Jednoznačně, často si kavárny vybírám i na základě toho, jak se v nich 

cítím. A dále jde i o obsluhu, ale z větší části ten design. Nemám ráda takové strojené, 

příliš moderní kavárny. Myslím to tak, že jsou takové, nevím, ta atmosféra, která tam je 

vytvořená, je často taková wannabe cool, takové kavárny nemám ráda. 

 

ZM: Chápu to správně, že mluvíš o kavárnách, kde ta atmosféra působí uměle? 

 

KL: Ano, přesně tak. Je to takový strojený, například jako Café Chloe, nebo jak se to 

jmenuje. Je to na sílu a rádoby insta friendly. Potom nemám ráda až moc berlínský styl 
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atmosféry, když je to přehnaný. Ale zase jsou kavárny, které mám ráda v tomto stylu, ale 

musím jim to věřit. A hodně mám ráda prosvětlené kavárny, to světlo dělá celkem hodně. 

A asi mám raději takový pěkný design, dřevěné stoly a židle, nic umělého. 

 

ZM: Co by měl podle tebe interiér kavárny splňovat po stránce i praktické? 

 

KL: Mám radši, když je mezi stoly víc místa. Nemám ráda, když jsou natlačené na sebe a 

já slyším rozhovor jiných lidí. Potom dostatečně velký stůl a prostor mezi nimi. Potom, 

když potřebuju pracovat, tak mě zajímá, jestli tam jsou zásuvky a samozřejmě taky 

internet. Mám ráda i kavárny, kde internetové připojení není, ale potom tam bohužel 

nemůžu chodit, když se potřebuju učit nebo pracovat. A pak by tam mělo být dost světlo, 

přes den. Večer to samozřejmě není tak podstatné. Někdy mi pak vadí hodně hlasitá hudba, 

například v Cobře. Když mám chuť se s někým popovídat, tak do Cobry prostě nepůjdu. A 

potom pohodlné sezení. Všechny tyhle záležitosti ale závisí od příležitosti, proč tam jdu. 

Když jdu na večer na víno, tak samozřejmě opadá to, že by tam mělo být hodně světla. 

 

ZM: Chápu. Takže ta příležitost má také velký vliv na to, kterou si vybereš? 

 

KL: Ano, přesně tak. Dost se to od toho odvíjí.  

 

ZM: Když jsi zmiňovala světlo, můžeš to ještě nějak rozvést? Třeba přirozené versus 

umělé osvětlení. 

 

KL: Přirozené světlo mám mnohem radši, zejména když se potřebuju učit. A co se týče 

toho umělého, některé prostory mají dobré i to, nemělo by to být ale studené, až 

nepříjemné světlo, ze kterého tě bolí hlava. Ale přes den určitě preferuju to přirozené. 

 

ZM: Tak, teď se přesuneme přesně k Vnitroblocku. Co si představíš, když se řekne 

Vnitroblock? 

 

KL: Vnitroblock je pro mě nějaký multikulturní prostor. Je tam vlastně i Footshop, který 

vnímám od začátku. Plus je tam hodně eventů, na hodně z nich jsem i byla. Zároveň je to 

kavárna, kterou mám ráda a dá se tam pracovat, je to hodně velký prostor a je tam hodně 
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míst k sezení. Zároveň tam člověk může jít večer na víno, je to i bar. Dá se tam i jíst. 

Vybaví se mi i takový přirozený prostor, věřím jim tu atmosféru a nechává to ve mně 

dobrý dojem. Věřím jim, že si na nic nehrajou. 

 

ZM: Tato otázka je podobná, ale co si se značkou Vnitroblock spojuješ? Už jsi 

zmínila Footshop. 

 

KL: Víš co, celkově tu multifunkčnost. Vím, že tam jsou i nějaký taneční workshopy, celá 

ta komunita okolo Footshopu, jsou tam často eventy. Dávají prostor kreativitě a umělcům, 

jsou tam výstavy. Já mám Vnitroblock velmi ráda, líbí se mi ty eventy, byla tam i 

Halloweenská party. Pak vím, že tam půjdu, a že ta akce bude dobrá. Ta značka je pro mě 

trochu záruka kvality. 

 

ZM: Navštěvuješ kavárnu Vnitroblock často? 

 

KL: Relativně často, chodím tam tak jednou do měsíce. V létě teda častěji, hlavně kvůli 

eventům, street foodu a zahrádce. 

 

ZM: A jak bys kavárny Vnitroblock zhodnotila? 

 

KL: Já tu kavárnu považuju spíš za bar. Není tam pro mě dostatek toho přirozeného světla. 

Mám hodně ráda tu zahrádku vzadu, když vyjdeš ven, to je super hlavně v létě. Ale v zimě, 

když člověk potřebuje pracovat nebo se soustředit, tak moc ne. Asi bych si tam nešla 

sednout přes den. Vnímám to spíš jako prostor pro večerní setkání. 

 

ZM: Takže jak jsi zmínila, že se občas chodíš učit, tak do Vnitroblocku bys 

nezamířila? 

 

KL: Byla jsem tam takhle jednou, když jsem šla psát bakalářku. Šla jsem si tam sednout a 

je tam teda internet a v pohodě běží, to je super. Ale fakt mi vadí to světlo, jsem na to 

hrozně citlivá a nemám ráda, když nevím, jak je venku, jestli se stmívá nebo tak. Pak 

nevím, kolik je hodin a to mě strašně rozčiluje. Na to, abych se soustředila, je na mě 

Vnitroblock dost tmavý. 
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ZM: Teď se dostaneme přímo k designu Vnitroblocku. Sama už jsi pár věcí zmínila. 

Ale když už jsi uvnitř, tak jak se v kavárně cítíš? 

 

KL:  Ale víš, co mi hodně překáží? Že tam přistavili to Glo poschodí, obrandovaný. 

Absolutně se mi to nelíbí, bohužel mi to vůbec nesedí s brandem Vnitroblocku. Pokud 

mám být hodně kritická, tam mi to přijde, že se až zaprodali takový velký značce. To 

poschodí samotné je moc pěkný, je ve stejným stylu, jako zbytek Vnitroblocku. Je do 

dřevěný, jsou tam rostliny a vše koresponduje s celkovým designem, ale ten brand tam 

podle mě nemá co dělat. Můj první dojem i z toho, když tam přišel Footshop, byl takový 

wow, ale nakonec tam dobře zapadnul. Přizpůsobili to tomu prostoru, i ty boty jsou 

vystavené pěkně a design obchodu mi tam sedí, zvykla jsem si na to. To už je ale pár let 

zpátky. Ale to Glo, to už bude asi rok, co tam je, ale pořád mi to přijde vlastně jako pěst na 

oko. To mi tam prostě nesedí, to mi vadí. 

 

ZM: Chápu. Já tu na tebe mám otázku, jak na tebe působí interiérový design 

kavárny. Ty už jsi to částečně shrnula, ale jestli k tomu máš něco dalšího, tak povídej. 

 

KL: Víš co, ještě ty záchody. Oni jsou myslím dvoje. Jedny jsou hlavní a potom jsou jedny 

ještě vzadu, a ty jsou dost trashy. Ale už jsem si celkem zvykla, ale někomu to může vadit. 

A jinak mám moc ráda tu uličku, která je za kavárnou, za zahrádkou. Zahrádka je taky 

super, tu mám fakt ráda. Takže celkově se mi design hodně líbí, podle mě to hrozně 

unikátní prostor. V Praze je asi málo podobných, a nebo o nich nevím. Celkově je ale těch 

multifunkčních prostorů dost málo a proto mám vlastně Vnitroblock tak ráda. 

 

ZM: Je něco, co se ti na designu kavárny nelíbí? Už jsi zmínila Glo lounge, jsou tam 

ještě jiné prvky, které jsou pro tebe nepříjemné? 

 

KL: To asi ani ne. Oni tam vlastně dost často mění sezení, ale celkově se mi Vnitroblock 

vážně líbí. Na tom designu mi fakt nic nevadí, ty barvy jsou strašně neutrální, i celý ten 

prostor. Takže kromě toho Glo to je fakt super. 

 

ZM: Jak na tebe působí barevné kombinace, které tam lze najít? 



47 

 

KL: Ty jo, super, mně se líbí moc. Je to úplně neutrální, tak si myslím, že to nemůže 

nikomu vadit. Možná, že tam jsou někdy vystavené věci, které někomu můžou vadit, ale 

mně se zdá, že i ty výstavy vybírají tak, aby celkově korespondovaly s celým 

Vnitroblockem. 

 

ZM: A jak na tebe působí ty zvolené kombinace materiálů? Zmiňovala jsi už cihly. 

 

KL: Mně to přijde, že to spolu právě úplně super koresponduje. Vytváří to takový 

přirozený dojem a člověk se tam cítí fakt dobře. Mně se to fakt líbí, je to fajn. 

 

ZM: Je pro tebe snadné se v prostoru kavárny orientovat? 

 

KL: Jo. Víš co, akorát ty záchody. Ale tím, že je to celý takovej obdélník, je to otevřený a 

velký, je celej ten prostor přehlednej. Nejsou tam žádný schovaný zákoutí a všude 

dohlédneš. Bar je ve středu a úplně v pohodě. 

 

ZM: Dokážeš si vybavit, jaká hudba tam většinou hraje? 

 

KL: Ty jo, já jsem tam byla dost často na nějakých eventech, kdy tam byl DJ. To mi to asi 

trochu zkresluje, ale podle mě ta hraje něco úplně neutrálního. Ne úplně random písničky, 

ale nějaká čistá hudba, nějaký light techno. Ale takový, který ti nepřekáží.  

 

ZM: Ty jsi zmínila light techno, je to něco, co sama posloucháš? 

 

KL: Celkem ano, když se potřebuju soustředit, ale zároveň chci něco poslouchat. Mám pár 

takových playlistů hudby, která mě nerozptyluje, ano. 

 

ZM: Vybavíš si nějaké vůně, které jsou pro Vnitroblock typické? 

 

KL: To po pravdě ne. Možná káva, ale nespojím si to s tím prvotně. 

 

ZM: Na základě čeho se rozhoduješ, co si objednáš? 
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KL: Tak určitě to je i cena. Ne primárně ale, primárně je to to, na co mám chuť. Jestli si 

chci dát kávu nebo víno, takže se to dost odvíjí i od toho kolik je hodin nebo jestli je ráno 

nebo večer. Potom je to asi ta cena a potom asi, když mi někdo něco doporučí. 

 

ZM: Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli na to rozhodnutí má vliv právě spíš tvé 

vlastní rozpoložení nebo i nabídka, kterou vidíš před sebou. 

 

KL: Určitě i ta nabídka. Vím, že oni tam mají takový fajn vitrínky, kde mají koláče a 

chlebíčky. Ale přiznám se, že jsem si tam hodně takhle doplňkových věcí neobjednala. 

 

ZM: Dalo by se dle tvého názoru prostředí kavárny nějak vylepšit? 

 

KL: Já by jsem tam asi dala ještě víc sezení. Víckrát jsem měla dojem, že by se tam toho 

vešlo víc a bylo tam plno. To primárně. Potom by jsem odstranila to Glo patro. Ale jinak 

bych zachovala ten jejich koncept, že tam často vystavují. Asi bych zařídila, aby tam 

vždycky něco bylo vystavené, ten objekt je na to úplně stavěnej. 

 

ZM: Chtěla bys k tématu dodat něco, co tady nezaznělo? 

 

KL: Myslím, že to je všechno. Já mám Vnitroblock vážně moc ráda a jsem častým 

návštěvníkem. Ale mám to fakt ráda, bydlím i relativně blízko, tak tam trávím dost času. 

 

ZM: Když říkáš, že jsi častý návštěvník, tak proč se ráda vracíš? 

 

KL: No, já jsem tam dřív často chodila proto, protože tam pracovala spolubydlící. Sedly 

jsme si tam na kávu a tak. Ale určitě tam hodně chodím i sama, když už tam Lucka nedělá. 

A to vážně proto, že je to takový multifunkční prostor a jsou tam často ty eventy. Dřív teda 

bývaly častěji, ale mám je moc ráda. A tak no, ty eventy jsou možná i hlavním lákadlem, 

někdy tam jsou i nějaké food eventy, kde potkám spoustu lidí, který znám. 

 

ZM: Ty jsi zmínila, že má na tvé hodnocení kavárny vliv i obsluha. Jak by jsi 

zhodnotila obsluhu v kavárně Vnitroblock? 
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KL: Vím, že jednou se tam stala taková nepříjemná věc. Tuším, že nějaká slečna něco 

rozbila a číšnice byla nepříjemná, tak to nebylo moc příjemný. Ale jinak jsou velmi milí, ty 

lidi jsou takoví přátelský. Jsou mladí a zároveň zdvořilí, nejsou jakože "čauko", to nemám 

ráda, když mi někdo týká. Ale jsou fajn, jsou tam pěkní číšníci občas, to je určitě taky 

super (smích). 

 

ZM: Rozumím. To je ode mě vše a já ti moc děkuju. 

 

KL: Nemáš zač. 

 

Rozhovor č. 5: 

Respondent: IK (E) 

Datum a forma rozhovoru: 5. 5. 2020; Messenger videohovor 

 

ZM: Jak často navštěvuješ v normálním režimu kavárny? 

 

IK: Myslíš cíleně, že si řeknu jo, dneska jdu půjdu do kavárny, nebo když se tam nějakou 

shodou okolností ocitnu?  

 

ZM: Obojí můžeš popsat. 

 

IK: Tak si myslím, že tak jednou týdně. 

 

ZM: Z jakého důvodu je navštěvuješ? 

 

IK: No, asi se mi ještě nestalo, že bych šel jen tak sám, takže tam jdu určitě vždycky s 

někým. Určitě je to pro mě hlavně místo k setkávání.  

 

ZM: Jasně, takže tam nechodíš třeba pracovat nebo se tam učit? 

 

IK: Ty jo, k práci nebo učení asi potřebuju větší klid a familiárnější prostředí, než je 

kavárna s neznámýma lidma. 



50 

 

ZM: Chápu to správně, že je pro tebe kavárenské prostředí příliš rušné na to, aby ses 

tam mohl soustředit? 

 

IK: No, když chci dělat nějakou hlubší práci a není to nějaká exekutiva nebo psaní mailů, 

tak jo. Kdybych musel něco rychle vyřídit a neměl bych kancl poblíž, tak ale jo. 

 

ZM: Zmínil jsi, že kavárny navštěvuješ především, když máš s někým sraz. Co v 

tomto případě od návštěvy kavárny očekáváš? 

 

IK: Wow, takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlel. Tahle, asi je důležitý, s kým tam jdu. 

Pokud je to pracovní schůzka, a takhle pro mě kavárny občas fungují, tak čekám hlavně to, 

že se já i ostatní budeme cítit příjemně a nebude tam negativní prostředí, které by nám 

znemožňovalo komunikaci. A když tam jdu s partou nebo s kamarádem, tak hraje hlavní 

roli asi nabídka a do určitý míry i osobní prostor, že to nebude moc namačkaný a 

nebudeme s ostatníma muset sdílet až moc prostoru. 

 

ZM: Ty jsi zmínil, že očekáváš, že tam nebude rušivé prostředí. Které prvky 

považuješ za rušivé? 

 

IK: Určitě nadměrný hluk, to je asi ten nejdůležitější faktor. Potom samozřejmě hraje roli i 

vzhled tý kavárny, jak je koncipovaná. Jestli je to vzdušný prostředí nebo temný. A potom 

prvky typy ochota obsluhy a zajímavost toho místa. Když jde člověk na nějakou schůzku, 

tak to chce udělat na nějakým originálním místě. 

 

ZM: Zmínil jsi vzdušný a temný prostor, můžeš to prosím trochu rozvést? 

 

IK: No, dovedu si představit situace, kdy je lepší být v malý místnosti jen pro skupinu lidí, 

která tam je se mnou. Jindy je lepší, když se sedí v open spacu, ale to preferuju. 

 

ZM: Má interiérový design vliv na tvé rozhodnutí, jakou kavárnu navštívíš?  

 

IK: Jo určitě, když se mi ta kavárna nelíbí, tak tam prostě nepůjdu. 
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ZM: Můžeš to trochu rozvést? 

 

IK: Teď asi nevím, jak bych to rozvedl, tak se k tomu kdyžtak můžeme vrátit. 

 

ZM: Několikrát jsi zmínil, že se v kavárnách spíš s někým potkáváš. Co by měl podle 

tebe interiér kavárny splňovat po stránce estetické i praktické? 

 

IK: To se musím trošku zamyslet, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel. Takže prostě, jak by 

měla vypadat moje ideální kavárna?  

 

ZM: Klidně, do toho. 

 

IK: Umím si představit, že to bude moderní kavárna s nějakým minimalistickým designem, 

kde se bude cítit příjemně. Ale stejně příjemně se můžu cítit v nějaký old school 

francouzský kavárně někde na rohu. Asi to neumím moc definovat. Ale určitě mám obecně 

radši vzdušnější, prostory, to znamená vyšší stropy, světlejší místa, příjemný židle. Potom, 

to je asi nemoc z povolání, ale všímám si baru, jestli je to třeba zajímavě zpracovaný, to 

mě dokáže zaujmout. Nějaká výstavka nabízených produktů. Obecně si cením originality. 

 

ZM: Co si představíš, když se řekne Vnitroblock? 

 

IK: Primárně si představím skupinu lidí, která za tím stojí. Vnímám to spíš jako jeden z 

projektů, který dělají, než jako kavárnu samo o sobě. U mě je to hodně ovlivněný 

spoluprací, kterou jsem s Vnitroblockem měl, třeba v rámci Nekonference, kdy pro mě 

Vnitroblock v danou chvíli znamenal hlavně prostory pro naši konferenci a nějaký zázemí. 

Potom si představím hlavně tu jejich část, kde se sedí, taková ta běžná část. Potom je dost 

silná asociace s Footshopem, ten byl taky párkrát cílem mých návštěv. A potom nějaká 

industriální architektura, já to mám docela rád, tady ty raw materiály a cihly. Je to prostě, 

nechci použít slovo cool prostor, ale asi jo. Je to jeden z těch originálnějších a 

inspirativních míst v Praze. I když nejsem velkým fanouškem kaváren, tak tohle místo 

mám fakt rád. 
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ZM: Co si spojuješ přímo se značkou Vnitroblock? Liší se to nějak? 

 

IK: Rozhodně si s tím nespojím chuť kafe, to fakt nevnímám v první řadě. Nevnímám to v 

první řadě jako kavárnu. Moc se to ale neliší s tím, co jsem ti už popsal. 

 

ZM: Navštěvuješ kavárnu Vnitroblock často? 

 

IK: To se asi říct nedá, ale kdybych to porovnával s návštěvou ostatních kaváren, tak je to 

určitě jedna z těch častějších? 

 

ZM: Chápu. Z jakého důvodu se rád vracíš? 

 

IK: Mám to prostě v top of mind, takže když se řeší, kam se půjde do kavárny nebo na 

schůzku, tak mi to vyskočí. Vím, že tam můžu jít s kýmkoliv a nikdy mě to neurazí. 

Pravděpodobně se trefí do mého vkusu a nezklamou mě. Zároveň tam hraje roli i to, že 

podporuju celej ten projekt a finančně je podpořím. 

 

ZM: Jak bys kavárnu Vnitroblock zhodnotil? 

 

IK: Já už jsem to do jistý míry zhodnotil, ale je to zkrátka moderní, je to mladý, což je pro 

mě taky dost důležitý. To souvisí asi hodně s lidmi, kteří tam chodí. A obecně ten nádech 

toho prostoru, i ta vizuální podoba se nese na týhletý berlínský vlně a tomto mladistvém 

přístupu ke kavárnám. 

 

ZM: Jasně. I když kavárny pravidelně nenavštěvuješ, zmiňuješ berlínský styl, líbí se 

ti? 

 

IK: Já jsem tak nějak mezi. Když je to udělaný s citem, tak to dokáže být dost dobrý. Na 

druhou stranu mám pocit, že je kolem toho poslední dobou takový boom, takže z toho, co 

bylo jednou originální, se stává běžná věc. Každý si na to snaží hrát. Ale u Vnitroblocku 

tyhle negativní prvky nevnímám. Byli pro mě jedni z prvních, kteří s tím do Čech přišli. 

Ale aktuálně už mám pocit, že to je na každým rohu a nevyhledávám to cíleně. Nevadí mi 

to, ale nemám potřebu to pořád vyhledávat a cítit se u toho jako hipster. 
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ZM: Jak se uvnitř kavárny cítíš? 

 

IK: Cítím se uvolněně, svobodně. Nechci úplně říct, že tam zapadám, ale složením 

okolních návštěvníků mi přijde, že nevybočuju z řady, což je fajn. Cítím se, že ten prostor 

nějakým způsobem mluví stejným jazykem, takže takhle bych to asi shrnul. 

 

ZM: Jak na tebe působí ten interiérový design? 

 

IK: Jo, no jak jsem říkal, mně se líbí tenhle industriální, raw, cihlovaný styl. Žádný 

přehnaný kýč a nic přehnaně vyumělkovanýho, ale ani přehnaně odfláknutýho. Myslím, že 

tam je taková hezká linka rovnováhy, kdy to působí drsně, ale zároveň to zvládá působit 

útulně. Pak je důležitý, že ten prostor je rozumně rozvrženej. Je tam zasedací místnost, kde 

se dá pracovat, ale ta teda není součástí kavárny. Nahoře je to Glo, tak je tam teď víc místa. 

Nahoře jsem nikdy nebyl, ale přišlo mi to zajímavý. No, nepůsobí to na mě nuceně, což 

spoustu jiných kaváren jo. 

 

ZM: Je něco, co se ti na tom designu nelíbí? 

 

IK: Jo vlastně, mám pocit, že tam jsou záchody, který mají pojízdný dveře a podle mě by 

záchody měly být striktně oddělený a soukromý. Takže možná, že ty záchody jsou na mě 

až moc uvolněný. 

 

ZM: Říkal jsi, že tě prostor baví. Je tam nějaký prvek, který pro tebe ve 

Vnitroblocku vyvstává? 

 

IK: Mají tam určitě pěknej bar, ten se mi moc líbí. Nese se v duchu jejich ostatních prostor, 

vyvstává, ale zároveň tam zapadá. Potom ty cihlový zdi, ty mi přijdou super. Zvlášť v 

kombinaci s prosklenými dveřmi, který jsou na obou stranách. To mi přijde obecně hezký, 

sklo a cihla dohromady. I s tím železem, jsou tam ty trámy a tak, ta kombinace je prostě 

super. 
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ZM: Asi skočím rovnou k materiálům, jak na tebe tato kombinace působí, už jsi o 

tom mluvil. 

 

IK: Mně to přijde moderní. Kombinace surových materiálů a tak. Celkově to na mě trochu 

působí vítkovického areálu v ostravě na Colours, kterej se mi moc líbí. 

 

ZM: K interiéru mám poslední otázku, a to, jak na tebe působí barevné kombinace? 

 

IK: Jestli myslíš tu oranžovou, černou a dřevo, tak to jsou barvy, který mám rád. Působí na 

mě přirozeně a příjemně. 

 

ZM: Je pro tebe snadné se v prostoru kavárny Vnitroblock orientovat? 

 

IK: Přiznám se, že na poprvé jsem byl trochu vyjukaný. To bylo jako můžu si sednout sem, 

je to s obsluhou nebo ne, co támhleta zadní část a tohle. Je to fashion store nebo je to 

kavárna, co se děje. To bylo trochu confusing, ale jakmile je tam člověk poněkolikátý, tak 

to pochytí. 

 

ZM: Dokážeš si vybavit, jaká hudba tam většinou hraje? 

 

IK: Myslím, že asi nějaký ambientní rap lomeno techno. Žádný divoký rytmy, spíš 

podkresová hudba. 

 

ZM: Je to podle tebe vhodná hudba pro tuto kavárnu? 

 

IK: Jojo, sedí mi to k tomu. A určitě lepší, než kdyby tam hrály nějaký francouzský 

šanzóny. 

 

ZM: Rozumím. Posloucháš sám podobný styl hudby? 

 

IK: Jojo. 

 

ZM: Vybavuješ si nějaké vůně, které jsou pro kavárnu Vnitroblock typické? 
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IK: Vůně kávy, ale většinou ji cítím, až když mi ji přinesou. A to je asi obecně u kaváren, 

jinak si nic nevybavím. 

 

ZM: Na základě čeho se rozhoduješ, co si objednáš? 

 

IK: Na základě toho, jestli musím řídit nebo ne, taky na základě toho, jestli je to pracovní 

schůzka nebo sraz s kamarády. A pak i na základě toho, v kolik musím druhý den vstávat. 

 

ZM: Ty jsi zmiňoval, že je pro tebe důležitý samotnej bar a nějaká výstavka 

produktů, má to někdy vliv na tvé rozhodnutí? 

 

IK: Rozhodně, já jsem schopný jít tam s tím, že si chci dát kávu, ale pak se podívám na 

jejich nabídku a přeřeknu se na gin tonic. Rád se nechávám ovlivňovat nabídkou. 

 

ZM: Působí na tebe tedy vizuálně, že třeba ve Vnitroblocku připravují drinky přímo 

před tebou? 

 

IK: No jasně, já to mám rád. Někdy to vlastně i vyhledávám. Takže pokud tam nejdu 

vyloženě s tím, že mám chuť na pivo nebo si musím dát kávu nebo tady usnu, tak spíš 

koukám kolem sebe a dám si to, co mě zaujme nebo co mi někdo doporučí. 

 

ZM: Jasně, ale většinou se to rozhodování teda týká spíš příležitosti? 

 

IK: Jojo určitě.  

 

ZM: Dalo by se dle tvého názoru v prostředí názoru něco vylepšit? 

 

IK: No, neuškodila by tomu malá stage. 

 

ZM: Stage? 
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IK: No, tak Vnitroblock naráží i na časový a hlukový omezení, ale mně by se líbilo, kdyby 

to byla přes den kavárna a večer bar, což ale není proveditelný z praktických důvodů. Jinak 

asi nic. 

 

ZM: Dobře. Chtěl bys k tématu dodat ještě něco, co během rozhovoru nezaznělo? 

 

IK: Ne, to asi ne, nic mě nenapadá. 

 

ZM: V tom případě ti moc děkuju za rozhovor, to je za mě vše. 

 

IK: Není vůbec zač. 

 

Rozhovor č. 6: 

Respondent: MK (F) 

Datum a forma rozhovoru: 6. 5. 2020; Messenger hovor 

 

ZM: Jak často navštěvuješ v normální režimu kavárny?  

 

MK: Hele docela často, tak třikrát nebo čtyřikrát týdně, a hlavně asi kvůli práci, popravdě. 

Když jdu s kamarády, tak chodím spíš do hospody na pivo popravdě. Když jdu do kavárny, 

tak většinou na pracovní schůzky a nebo čistě když potřebuju mít klid a potřeboval jsem 

vypadnout z kanceláře, aby mě nikdo ustavičně nerušil. Takže jsem hledal místo, kde mám 

klid, kde nevadí, že tam budu pracovat a tak. 

 

ZM: Takže ta kavárna je pro tebe někdy klidnější než kancelář?  

 

MK: Jojo, asi ani nejde úplně o ruch, ale nechodí mě tam rušit lidi a nikdo se mě tam neptá 

na něco každých pět minut. 

 

ZM: Rozumím. A co od návštěvy kavárny očekáváš? 

 

MK: Hele, jelikož nejsem expert na kafe a moc nepiju alkohol, tak mi je nabídka dost 

jedno. Potřebuju se tam cítit prostě dobře a když tam mám kafe, tak se spokojím. Neřeším, 
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jestli mají etiopii, arabicu nebo tak, v tom se vůbec nevyznám. Hlavně se v tom prostředí 

musím cítit dobře. 

 

ZM: Když sám zmiňuje to prostředí, napadá tě, díky čemu se v kavárně cítíš dobře? 

 

MK: Mám rád spíš malý kavárny, kde není tolik hluku. A jo, je to asi o tom, jak to tam 

vypadá, jak to na mě působí, jestli se mi tam dobře sedí, jestli mají dobrý stoly a tak. 

Hlavně když pracuju na počítači, tak je to pro mě důležitý. 

 

ZM: Jasně. No moje otázka je právě, jestli má interiérový design na vliv na tvé 

rozhodnutí, kterou kavárnu zrovna navštívíš. 

 

MK: Jako takhle, určitě má, ale jak to říct, kdyby ses mě nezeptala, tak to je podle toho, jak 

se podvědomě cítím. Takže vlastně určitě ano. 

 

ZM: Co by měl podle tebe interiér kavárny splňovat po stránce estetické i praktické? 

 

MK: No každý má svůj styl, takže to je otázka vkusu. Co se týče tý praktický stránky, tak 

je pro mě důležitý, aby se tam dobře sedělo a aby tam byl dobrej stůl, když potřebuju 

pracovat. 

 

ZM: Chápu, takže hlavně, aby se ti dobře pracovalo a nic tě nerušilo? 

 

MK: Jojo. 

 

ZM: Ty jsi říkal, že je to otázka osobního vkusu, ale jaké jsou tvé preference? 

 

MK: Možná to uvedu na konkrétních případech. Já jsem často chodil do Žižkavárny, ta je 

taková maličká, jsou tam dobrý stoly, můžu si tam vytáhnout počítat, bloky a tak dále. Jsou 

tam malý stoly, takže se nemusím dělit o velkej stůl s x lidma a řešit, jestli někoho 

neobtěžuju. A druhá věc je poloha. To možná trochu odbočuju, ale nepojedu kvůli pěkný 

kavárně někam daleko, takže to musí být aspoň trochu po cestě, na který se pohybuju. Z 
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hlediska toho vkusu, to je různorodý, asi nemám úplně explicitní potřeby, musí se mi tam 

ale dobře sedět. 

 

ZM: Přesuneme se přímo k Vnitroblocku, co se ti vybaví, když se řekne Vnitroblock? 

 

MK: Hele, Holešovice a velkej prostor, to jsou moje první asociace. 

 

ZM: Super, tahle otázka je trošku podobná. Co si spojuješ přímo se značkou 

Vnitroblock? 

 

MK: Takovou prostě pražskou hipsteřinku. Něco holešovickýho, takovej speciální koncept. 

Je to víc, než jen kavárna. 

 

ZM: Navštěvuješ kavárnu Vnitroblock často? 

 

MK: Upřímně teď míň, dost jsem ji navštěvoval ze začátku, ale mám tam pár věcí, co mi 

tam nesedí. Poprvý jsem tam byl ze zvědavosti, měli to dobře odkomunikovaný a vědět 

jsem z mý sociální skupiny, že se něco chystá, takže mě ten prostor zajímal. Ale upřímně 

se mi tam dobře nepracuje, protože ten prostor je hrozně velkej, rozléhá se tam hrozně hluk 

a jsou tam velký stoly, který sharuješ s lidma. Takže z tohohle hlediska se mi tam dobře 

nepracovalo. Mně se ten prostor líbí, myslím, že je to fakt skvělej nápad a líbí se mi to 

propojení s design shopama a tak. I když, když jdu pracovat, tak nemám motivaci 

procházet shopy. Ale koncept jako takovej se mi líbí, i když nejsem jeho primární uživatel.  

 

ZM: Já se rychle vrátím k tomu, že jsi Vnitroblock dřív navštěvoval víc. Co se 

změnilo? 

 

MK: Ne, že by se mi změnilo mé vnímání toho, akorát ze začátku jsem byl asi ještě 

zvědavější. Ten Vnitroblock je za mě docela stejnej. Párkrát jsem tam měl i workshopy s 

klienty. Tam jsou prej nějaký prostory nahoře, tam jsme nebyli. Ale byli jsme v nějaký 

menší zasedačce a tam nám to taky moc nevyhovovalo, protože se tam dost rozléhal hluk z 

kavárny a to nebylo moc příjemný. A za druhý, to vybavení tam taky není úplně ideální. 

Byl problém s prezentací, s monitorem a tak. Ale možná, že ty místnosti nahoře jsou lepší, 
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ale my jsme měli tu dole, nevím proč. Možná, že se ten prostor nahoře tehdy teprve 

otevíral. Kdybych měl jít znovu na větší schůzku s klientem, tak bych asi šel třeba do 

Hubu, kterej je pro to přímo určenej.  

 

ZM: Jak bys kavárnu Vnitroblock zhodnotil? Něco už jsi částečně zmiňoval. 

 

MK: Ještě mi vlastně vadí, že tam není obsluha. Musíš tam chodit na bar a to mě vlastně 

štve.  

 

ZM: Ty jsi říkal, že z 80 % chodíš do kavárny za prací a s kamarády chodíš na pivo, 

viď. 

 

MK: Jojo, to chodíme do nějaký klasický hospody, kde to můžeš spojit s večeří a jídlem. 

To je asi další věc, ty kavárny nevím, jestli mají nějakej dobrej jídelní lístek. Vím, že ve 

Vnitroblocku jsou často nějaký stánky okolo, nějaký pop-upy nebo tam byl ten autobus. 

Ale když jdu na jídlo, tak chci jídelní lístek a tak. 

 

ZM: I tak, jak se uvnitř kavárny Vnitroblock cítíš? 

 

MK: Hele, mně se to tam prostě líbí, já mám rád industriální prostory, to je možná ještě 

odpověď na jednu z předchozích otázek. Líbí se mi ten industriální prostor, je to velký, ale 

k tý práci to prostě není. A líbí se mi, že tam mají to patro a že si můžeš sednout do těch 

gaučíků. Líbí se mi to propojení s těma shopama, že to není zavřený, je to celý průchozí a 

láká to tam. Asi by se to dalo udělat i tak, že by to bylo uzavřenější, ale to by bylo podle 

mě fakt špatný. Takže to taky hodnotím kladně. Líbí se mi, že tam mají umění, kamarád 

tam měl vernisáž. Tohle je dobrý no. Akorát říkám no, pro tu práci, což je těch 80 %, je to 

za mě nevyhovující. A zase když chci jít večer, tak mi tam chybí to jídlo. 

 

ZM: Je něco, co se ti přímo na interiéru nelíbí? 

 

MK: Napadá mě, že tam jsou trochu debilní židle. Je to oldschool, industriální a tak, na 

tom se mi docela blbě sedí, protože když tam pracuju, tak tam jsem čtyři hodiny v kuse. To 

mi asi úplně nevyhovovalo. Ale vím, že tam mají i ty gauče. A ještě vím, že když jsme tam 
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měli ty pracovní schůzky, tak je blbý chodit na bar a objednávat si, ta obsluha prostě 

nechodí za lidma. Když chodím do kavárny, tak očekávám servis. Platím za to dost peněz, 

tak čekám, že mě někdo obslouží. 

 

ZM: Je přímo v interiéru nějaký prvek, který tě naopak hodně baví? 

 

MK: Jako mě baví ten prostor jako takovej, že to je taková velká industriální hala. Ale 

nějaký věci bych tam vyřešil jinak, vlastně i WC, jsou tam ty šoupačky a to je docela 

nepříjemný, není to intimní. Ale chápu, že to jsou asi nějaký dispoziční věci spojený s tím 

prostorem. Do toho prostoru se to hodí, ale mně to přijde takový zvláštní. 

 

ZM: Ty jsi na začátku říkáš, že ti je docela jedno, jestli je ten prostor světlý nebo 

tmavý. Působí na tebe ale nějak ty barevné kombinace, které lze ve Vnitroblocku 

najít? 

 

MK: Já když si řeknu Vnitroblock, tak vidím hlavně hnědou a ta na mě působí fakt dobře. 

Ale není tam asi nic příkladnýho, co by ve mně vyvolávalo něco konkrétního. 

 

ZM: A jak na tebe působí zvolené kombinace materiálů, které jsou pro Vnitroblock 

typické? 

 

MK: Jo, to pro to sedí. Ta odhalená cihla, to je super. Mně ten prostor připomíná takový ty 

ruina bary v Budapešti. Vnitroblock třeba není až tak dobře udělanej, ale i tak super. Na to 

večerní posezení, když tam chceš jít na víno, to je moc fajn. 

 

ZM: Dokážeš si vybavit, jaká hudba v kavárně Vnitroblock většinou hraje? 

 

MK: Hele tak to po pravdě ne, vůbec. Já to jsem schopnej dost eliminovat a nebo mě asi 

prostě nerušila nikdy. 

 

ZM: A dokážeš si vybavit nějaké vůně, které jsou ve Vnitroblocku? 

 

MK: Taky ne, to vůbec. 
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ZM: Na základě čeho se rozhoduješ, co si objednáš? 

 

MK: Většinou mám svůj standard, co piju, takže americano a buď vodu nebo nějakou 

limonády, moc neexperimentuju. 

 

ZM: Jasně, takže jde spíš o tvé rozpoložení, nerozhoduješ se podle toho, co vidíš 

kolem sebe? 

 

MK: Nene, já zkouším jiný věci dost málo. Jednou jsem vyzkoušel espresso tonic, což mi 

ani nechutnalo. Možná to ani nebylo tam. Ale mám rád tu svou klasiku. 

 

ZM: Dala by se dle tvého názoru prostředí kavárny nějak vylepšit? 

 

MK: Možná lepší židle. Ale zase ty starší židle do toho prostoru patří, možná by to 

rozbořilo ten koncept. Ale preferuju prostě pohodlnější sezení. Jinak mi tam prostě chybí 

ten servis. Já prostě ani nevím, proč to nemaj, vždyť to není tak těžký, zas to není 

obrovský. 

 

ZM: Chtěl bys k tématu dodat ještě něco, co nezaznělo? 

 

MK: Možná ještě, že jsem ten Vnitroblock víc vnímal tak dva roky zpátky, ale teď už o 

nich moc neslyším. Ale je pravda, že je moc nesleduju na sociálních sítích. Takže buď to 

dělaj a já to nevidím a nebo trošku přestali. Vím, že tam hodně byly kulturní akce, ten 

prostor k tomu úplně vybízí. Ale asi tam pořád jsou, jen je tolik nesleduju. 

 

ZM: Tak to je za mě všechno, moc děkuju za rozhovor. 

 

MK: Super, není zač. 

 

Rozhovor č. 7: 

Respondent: HH (G) 

Datum a forma rozhovoru: 6. 5. 2020; Messenger hovor 
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ZM: Jak často navštěvuješ v normálním režimu kavárny? 

 

HH: Kavárny určitě navštěvuju všeobecně tak minimálně jednou do týdne. Kdyby bylo po 

mém, tak by je navštěvovala dvakrát nebo třikrát do týdne. 

 

ZM: A proč, z jakého důvodu je navštěvuješ? 

 

HH: No, hlavně se tam cítím dobře, mám takový vlastní klid a často se tam můžu líp 

soustředit. A vlastně je to spojení příjemnýho s užitečným. Často tam jdu vypnout, ale 

vlastně tam pracuju. A i když tam pracuju, tak mám pocit volného času. Jinak tam trávím 

čas s kamarády. 

 

ZM: Takže někdy je proto tebe to kavárenské prostředí příjemnější k práci, než 

doma nebo v kanceláři? 

 

HH: To určitě. A možná ani ne klidnější, ale vlastně někdy tam jdu i proto, že se tam tak 

příjemně něco děje, mám pak pocit, že se okolo mě děje život a nejsem jen zavřená doma. 

Tím, že se tam něco děje, tak se paradoxně soustředím lépe. 

 

ZM: A co od návštěvy kavárny očekáváš? 

 

HH: No, očekávám samozřejmě i dobrou kávu, podle toho si někdy kavárny i vybírám. Ale 

očekávám, že se tam budem dobře cítit, že mi bude příjemně. Musím říct, že já od kavárny 

očekávám, že tam nebude hrobové ticho. A očekávám takovou takzvaně cozy atmosféru. 

 

ZM: Když to sama zmiňuješ, ale napadá, co tuhle příjemnou, cozy atmosféru pomáhá 

vytvářet? 

 

HH: No interiér, ale asi nevím, čím přesně to je. Napadá mě ale, že když je ta kavárna 

trošku menší, tak je to fajn. Ale jak vzpomínám, tak musím říct, že to není úplně pravidlo, 

že se někdy cítím víc cozy i ve větších kavárnách. Jen nevím proč. Někdy jsou ty malé až 

takové zvláštní, příliš malé nebo přecpané. Teď jsem úplně otočila viď. 
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ZM: Ty už jsi to zmínila, ale má teda interiérový design vliv na tvé rozhodnutí, 

kterou kavárnou navštívíš? 

 

HH: Určitě, určitě má a vím to ze zkušenosti. Zažila jsem, že jsem nějakou kavárnu měla 

ráda a ta zůstala stejná, ale design se změnil a už to nebylo tak dobrý. Ten interiérový 

design podle mě dotváří tu kavárnu a dotváří jejího ducha. Ten duch se dost spojí s tou 

cozy atmosférou. 

 

ZM: Co by měl podle tebe interiér kavárny splňovat po stránce estetické i praktické? 

 

HH: No když mluvíme o tom, jak si kavárny vybírám, tak vidím takový pattern. Líbí se mi, 

když jsou kavárny minimalistické, ale zároveň pěkné. Musím říct, že mám ráda dřevěné 

stoly, to určitě. 

 

ZM: Víš proč? 

 

HH: Asi ten materiál. Dobře se mi na ně pokládají ruce, zároveň jsou pevné, tak se na nich 

dobře píše. A zároveň nejsou tak chladné, jako klasické jiné stoly. Sice pevné dřevo, ale 

líbí se mi i vizuálně a je mi to i příjemný na dotek. I z praktického hlediska mám dřevo 

prostě ráda. Musím říct, že ty minimalistické prvky jsou super. Líbí se mi například i cihly 

z estetického hlediska nebo třeba bílé stěny. Tím, že jsou taky minimalistické, tak mi 

vůbec nevadí. Mám všeobecně ráda jeden velký bar, kdy známe nějaký střed kavárny, 

okolo kterého se to točí. Kdy je to vlastně ohnisko, okolo kterého se všechno děje. Ten bar 

by měl být takový dobře viditelný a určitě větší, než ostatní věcí v kavárně. To je sice 

většinou pravidlo, ale i tak. 

 

ZM: A po té praktické stránce, zmínila jsi, že do kaváren občas chodíš pracovat. Máš 

na kavárny nějaké nároky? 

 

HH: Ano, určitě by tam měla být zásuvka při každém stole (smích). Nebo aspoň při 

většině. Nemusí být při každém, ale při většině. Tím, že teď bydlím v zahraničí, jsem si 

často všimla nějakých no-working stolů, to v zahraničí dobře funguje. Nevím, jestli to je 
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potřeba v Praze. Ale zároveň to je docela pěkný touch. Trochu to to místo rozděluje, kde se 

pracuje a kde bys třeba neměl mít počítač. Ale už se mi párkrát stalo, že nám to zkazilo 

celý dojem z kavárny - třeba v Berlíně. A rozhodně potřebuju trošku větší stůl, abych 

mohla dobře pracovat. Já potom docela preferuju normální židle. Musí být takové, že na 

nich můžu normálně sedět. Takže preferuju ty klasické než něco, kde se rozvalím. 

 

ZM: Jasně, chápu. Přesuneme se přímo k Vnitroblocku. Co si představíš, když se 

řekne Vnitroblock? 

 

HH: Open space. Co-working. Kultura. Akce. 

 

ZM: A co si spojuješ přímo se značkou Vnitroblock? 

 

HH: Určitě Footshop momentálně. Možná i nějaká mladost a mileniály. To si s tím 

spojuju, vím, že i ti majitelé nebo ti dva, co to začali jsou takový young professionals, 

mileniálové. 

 

ZM: Navštěvuješ kavárnu Vnitroblock často? 

 

HH: Ne extrémně často, byla ode mě trošku dál. Ale umím si představit, že ji teď 

navštěvuju častěji, kdybych byla v Praze. Měla jsem v Praze dvě oblíbené kavárny v Praze 

a na to, že Vnitroblock nebyla jedna z nich, jsem ji navštěvovala dost často. 

 

ZM: A z jakého důvodu se ráda vracíš? 

 

HH: Musím říct, že mám ráda jejich akce. Jsou dobře promyšlené, hravé a kreativní. Celý 

Vnitroblock je vlastně. A mám ráda i ten samotný prostor, ta multifunkčnost prostoru mě 

baví. 

 

ZM: Jak bys kavárnu Vnitroblock zhodnotila? 

 

HH: Za mě je určitě dobrá kavárna. Jediné, co mi vyloženě trochu vadilo bylo to, že neměli 

tolik vegan možností. Vím, že do pár kaváren jsem kvůli tomu přestala chodit. Ale ve 
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Vnitro se to nestalo. Navzdory tomu, že ta nabídka jídel pro mě nebyla tak velká, je ta 

kavárna super. Měli tam vlastně i ty vegan chlebíčky a to mě uspokojilo. Káva, atmosféra i 

personál fajn a utvrdilo mě to v tom, že kavárna je dobrá. 

 

ZM: Jak se uvnitř kavárny cítíš? 

 

HH: Vážně dobře. Mě moc baví ten open space a příjemně to tam žije, takže se tam cítí 

dobře. 

 

ZM: A jak na tebe působí přímo ten interiérový design? 

 

HH: Přímo ten design na mě působí příjemně. Jsou tam ty dřevěné stoly, což je za mě 

super. A dokonce, co si pamatuju, tak jsou tam takové dlouhé stoly, alespoň pár. A to mám 

ráda, jsem na ně už docela naučená a působí to na mě příjemně, je to otevřenější. I díky 

takovým maličkostem. Zároveň se mi vybavuje, že je tam super jít i na víno s kamarádkou 

a dají se rozebrat intimní věco. Ta kavárna je vážně multifunkční, dá se tam jít s různým 

záměrem. Můžu tam jít na víno, můžu tam jít pracovat nebo na víno. 

 

ZM: Je něco, co se ti tam nelíbí? 

 

HH: Napadlo, že občas tam bylo až moc křesel, ale pak to změnili, takže momentálně vše v 

pohodě. 

 

ZM: Je tam naopak něco, co tě hodně baví a vyvstává pro tebe? 

 

HH: Určitě, ta přirozená cihla, přiznaná. To mě dost baví, dotváří to ten pocit takového 

toho surového stylu. Prostě je to přiznané, je to raw a to se mi líbí. A s těmi dřevěnými 

stoly, které nejsou dokonalé, se mi to líbí. Surové, ale minimalistické, asi tak. 

 

ZM: Jak na tebe působí ty zvolené barevné kombinace? 
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HH: Za mě mají tyhle prvky tu barvu, kterou mají, takže jsou autentické. Takže za mě je to 

takové dokonalé spojení. Vůbec mi nevadí ta kombinace, jde to spolu dohromady a líbí se 

mi autentičnost materiálů. 

 

ZM: Toho se týká má další otázka, tys to trochu spojila. Chtěla jsem se zeptat, jak na 

tebe působí ta kombinace materiálů. 

 

HH: Za mě to je úplně nejlepší kombinace. Ještě ten beton, dřevo, přiznané cihly a ty 

trubky, což je v podstatě takové punk trošku. To mám velmi ráda u kaváren a dobře se tam 

cítím. 

 

ZM: Je pro tebe snadné se v prostoru kavárny Vnitroblock orientovat? 

 

HH: Ano, velmi snadné. Vlastně na to, jak je to velké, je to super snadné, protože ten 

prostor tě sám navede, kam máš jít. Dobře všude vidíš a jak vcházíš z ulice, tak ten prostor 

je udělaný tak, že víš, kam máš jít. A pak tam je to epicentrum toho velkého baru, takže i 

když jdeš jen do kavárny a je tam třeba vernisáž a je tam Footshop, tak víš co a kam, 

protože všechno vidíš. 

 

ZM: Dokážeš si vybavit, jaká hudba v kavárně většinou hraje? 

 

HH: No, ne. Přemýšlím, ale asi ne. 

 

ZM: A vybavíš si nějaké aroma nebo vůně? 

 

HH: To asi ne. Přemýšlím o kávě, ale to když ji piju a cítím ji zároveň. 

 

ZM: Na základě čeho se rozhodneš, co si objednáš? 

 

HH: Já má vždy kávu kterou pije, to je můj default, to je espresso. Ale můžu říct, že se 

rozhoduju i na základě vnitřního pocitu. Třeba se cítím dobře a happy, tak si dopřeju flat 

white. Občas jsem si dopřála třeba i víno, v té chvíli jsem si řekla, že si dám víno. 
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ZM: Chápu, chtěla jsem se právě zeptat, jestli je větším faktorem tvé vlastní 

rozpoložení nebo přímo i to prostředí Vnitroblocku. 

 

HH: No, přemýšlím. Abych pravdu řekla, může to být i tím interiérem, podvědomě. 

Pamatuju si, že jsem tam jednou byla po delší době, šla jsem na workshop, ale čekala jsem 

v kavárně. A sama od sebe jsem si objednala víno, uprostřed dne. To asi bylo i tím 

prostředím. Podvědomě ta atmosféra ovlivnilo to, že jsem si dala víno. 

 

ZM: Ty jsi zmínila atmosféru, můžeš ji nějak popsat? 

 

HH: No, někdy až taková honosná. No ne honosná, chtěla jsem říct fancy. Cítím se tam 

dobře, tak cool, ale zároveň honosně. Jakože ano, tady si chci dopřát to víno, hodí se mi k 

tomu, jak to tu hezky vypadá a vidím se tu, jak piju víno. Není to kavárna, kde to vypadá 

jen kavárensky, protože to je ten default. Vím, že ta kavárna má víc co nabídnout. Takže 

asi cool, honosně, pěkně a tak. 

 

ZM: Dalo by se podle tvého názoru to prostředí nějak vylepšit? 

 

HH: Vím, že bylo to Glo lounge. Ale to už jsem tam neviděla. Ale když se porozhlédnu po 

té spodní části s barem, tak rozmýšlím, jaké tam jsou světla. Já mám radši přirozené světlo, 

minimálně přes den. Ale když už je okolo večera a ta kavárna je stále otevřená a chci mít 

klid, tak mi nevadí umělé. 

 

ZM: Chtěla bys k tématu dodat něco, co ještě nezaznělo? 

 

HH: Nevím, asi ani ne. 

 

ZM: Tak já ti poděkuju za rozhovor, to je vše. 

 

HH: Jasně, nemáš vůbec zač. 
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Rozhovor č. 8: 

Respondent: MM (H) 

Datum a forma rozhovoru: 6. 5. 2020; Messenger hovor 

 

ZM: Jak často navštěvuješ mimo nouzový stav kavárny? 

 

MM: Kavárny navštěvuju tak jednou dvakrát do týdne. 

 

ZM: A proč je navštěvuješ? 

 

MM: Většinou chodíme z práce po obědě s kolegy na kávu. Nebo když mám chuť na 

zákusek, tak chodím spíš do kavárny než do restaurací. Má to pro mě spíš společenskou 

funkci. 

 

ZM: A co od návštěvy kavárny očekáváš? 

 

MM: Dobrou kávu, to je samozřejmé. A až takové tiché, příjemné prostředí. Narozdíl od 

hospod, kde se musí lidi překřikovat. Kavárny by měly být trošku klidnější a měl by být 

schopnej říct, co chce. 

 

ZM: Dokážeš říct, co by pro tebe mohl být rušivý prvek? 

 

MM: No, asi hodně hlasitá hudba, to nemám rád. Nebo kdyby tam byli fakt hluční lidi. 

 

ZM: Má interiérový design vliv na tvé rozhodnutí, kterou kavárni si vybereš? 

 

MM: Ano. Když vidím kavárnu, která je taková modernější a hezčí, tak si myslím, že bude 

mít i lepší kávu. 

 

ZM: Takže na základě toho, jak vypadá, usuzuješ i kvalitu toho sortimentu? 

 

MM: Ano, celého podniku víceméně. 
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ZM: Máš nějaké preference ohledně interiéru, co se ti líbí víc? 

 

MM: Ano, mám rád spíš minimalistické a industriální věci. Prostě beton, železo a takový 

věci. 

 

ZM: Chápu. Na takovém místě se cítíš dobře? 

 

MM: Jo, přesně tak. 

 

ZM: Co by měl podle tebe interiér kavárny splňovat po stránce estetické i praktické? 

 

MM: Z praktické určitě posezení. Hlavně od kavárny čekám spíš pohodlné sezení, ne jen 

obyčejné dřevěné stoličky. A asi se mi líbí trošku tmavší a otevřený prostory, tlumenější 

světlo a tak. A teda když už světlo, tak přirozené. 

 

ZM: Super. Tak se přesuneme k Vnitroblocku, co si představíš, když se řekne 

Vnitroblock? 

 

MM: Tak určitě mě napadna i kavárna, ale spíš celý ten velkej prostor, výstavy, asi i 

slovíčko kulturní hub, hlavně pro Pražáky, turisti tam moc nechodí, jak je to na tý Praze 7.  

 

ZM: A co si spojuješ přímo se značkou Vnitroblock? 

 

MM: Asi kavárnu hlavně. 

 

ZM: Navštěvuješ kavárnu Vnitroblock často? 

 

MM: Až tak ne, spíš, když se tam něco děje, nějaká akce, která mě zaujala. Nebo když 

jsem v okolí, ale nebydlím tam, takže v okolí až tak často nejsem. 

 

ZM: Chápu. Má na tvé rozhodnutí teda vliv i dostupnost? 

 

MM: Určitě. 
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ZM: Proč se do Vnitroblocku rád vracíš? 

 

MM: Asi hlavně kvůli těm akcím, nevím o moc kavárnách, které to dělají a je to oživení. 

 

ZM: Jak bys kavárnu Vnitroblock celkově zhodnotil? 

 

MM: Celkově pozitivně. Je tam pár věcí, které mi vadí samozřejmě, ale určitě pozitivně. 

 

ZM: Můžeš rovnou jmenovat. 

 

MM: Jako líbí se mi ty kulturní věci, někdy tam jsou věci i pro děti a vážně to funguje jako 

kulturní sídlo Prahy 7. Ale nelíbí se mi tam ten Footshop, ten mi tam nevím proč hrozně 

vadí. 

 

ZM: Jak se uvnitř kavárny Vnitroblock cítíš? 

 

MM: Určitě příjemně, určitě zrelaxovaně, ale zároveň nějakým divným způsobem 

produktivně, protože v jiných kavárnách většinou jen sedím a nic nedělám, ale v této bych 

popravdě možná i pracoval. 

 

ZM: Jak na tebe působí ten interiérový design? 

 

MM: Ten velmi pěkně, to se mi hodně líbí, ten beton a tak. Plus je to takový otevřený 

prostor. Nemám rád, když je ta kavárna málo místo nebo hodně malých místností, to se mi 

nelíbí. I svůj byt pak chci mít jako loft, tak se mi to otevřený řešení líbí. 

 

ZM: Chtěla jsem se tě zeptat, co se ti v kavárně nelíbí. Už jsi zmiňoval Footshop. 

 

MM: Footshop mi tam nezapadá určitě, radši bych tam dal třeba nějaký další jídlo nebo 

prostě kdyby rozšířili sortiment kavárny. Ten obchod je tam takový jakože eh. 

 

ZM: Je v interiéru naopak něco, co tě hodně baví? 
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MM: Popravdě ani ne. Líbí se mi ta teráska nahoře. Nikdy jsem tam nebyl, vždycky to je 

plné, ale líbí se mi to. 

 

ZM: Jak na tebe působí barevné kombinace, které tam lze vidět? 

 

MM: Jako mně se to líbí, tyhle barvy mi přijdou uklidňující než hodně barevné věci. Tím, 

že je to celé industriální, tak mi to k sobě ladí. 

 

ZM: A co ta kombinace materiálů? 

 

MM: To souvisí s tím industriálním prostředím, super za mě. 

 

ZM:  Je pro tebe snadné se v prostoru kavárny orientovat? 

 

MM: Už ano, ale poprvé jsem nemohl najít záchod. Ale hned mi někdo vysvětlil kde je. 

 

ZM: Dokážeš si vybavit, jaká hudba v kavárně Vnitroblock většinou hraje? 

 

MM: Mimo eventy vůbec. 

 

ZM: A vybavíš si nějaké vůně? 

 

MM: Vůně? Tak asi podle toho, co si objednám, ale jinak ne. 

 

ZM: Když si zmiňoval tu objednávku, na základě čeho se rozhoduješ, co si objednáš? 

 

MM: Na základě toho, co mám v plánu na zbytek dne. Když jdeme jen na jedno pivo, tak 

pivo, ale když jdeme třeba na výstavu, tak si dám drink. Záleží od času i příležitosti. 

 

ZM: Moc tě tedy neovlivňuje to okolí nebo to, co vidíš před sebou? 

 

MM: To vůbec. 
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ZM: Dalo by se podle tvého názoru prostředí kavárny nějak vylepšit? Kromě toho, že 

by se odstranil Footshop? 

 

MM: To samozřejmě (smích). Ale jinak popravdě ani ne. 

 

ZM: Poslední otázka, chtěl bys k tématu dodat něco, co nezaznělo? 

 

MM: Ty jo, tak na Footshop jsem si zanadával, takže asi nic jiného. Je to celkově fakt 

pěkný projekt, jsou tam i networkingové místnosti a přijde mi to jako pěkný nápad. 

 

ZM: To je ode mě vše, moc děkuju. 

 

MM: Taky, není zač. 

 

   

 

 


