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Anotace 

Bakalářská práce „Gender jako faktor ovlivňující každodenní interakce“  

pojednává o chování lidí v běžných situacích na veřejných místech. Zaměřil 

jsem se na autobus jako prostředek městské hromadné dopravy, konkrétně na 

místo v něm, kde jsou lidé nuceni spolu interagovat, aby si vymezili svůj osobní 

prostor. Jako výzkumnou metodu jsem použil etnografické semi-systematické 

nezúčastněné pozorování a pracoval s genderem a věkem jako hlavními 

faktory.   

 

 

Annotation 

The thesis „Gender as a factor that influences everyday interactions“ deals with 

human behaviour in common situations in public places.  I focused on a bus as 

a city means of transport, especially in the places where people interact to 

define their personal areas. As a research method I used ethnographic semi-

systematic nonparticipant observation and worked with gender and age as the 

main factors.  
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I.   Úvod   

 

      Téma své bakalářské práce Gender jako faktor ovlivňující každodenní 

interakce jsem si vybral na základě svého mnohaletého zájmu o mezilidské 

vztahy. Často jsem se zabýval mezilidskými vztahy, chováním a jednáním žen, 

mužů a chtěl jsem nacházet odpovědi na své otázky k nim. V tomto výzkumu 

jsem žádné otázky pokládat nemohl, aspoň ne lidem, které jsem pozoroval, ale 

mohl jsem sledovat jejich chování na běžném, veřejném místě, kde dochází 

k interakcím s ostatními jedinci. Autobus jako místo mého zkoumání, mi přijde 

vhodným prostředím, kde si lidé definují svůj osobní prostor  prostřednictvím 

neverbální komunikace. Ve svém výzkumu budu pracovat s genderem jako 

hlavním faktorem ovlivňující každodenní interakce, se zahrnutím kategorie věku 

jako dalším ukazatelem.    

     

II.   Cíl práce 

 

      Každý z nás se více či méně dostává do situací, které ho nějak ovlivňují a 

které i on sám nějak může ovlivňovat ať již vědomě či nevědomě. I takové 

činnosti jako je nastupování do autobusu, obědvání v jídelně nebo čekání na 

přechodu zahrnují celou řadu sociálních interakcí. Lidé se při nich nechovají 

bezděčně, ve svém jednání zohledňují různé interakční vzorce. Jedněmi 

z důležitých faktorů jsou gender a věk. Je slušností, když mladší osoba pustí 

starší sednout, muž podrží ženě dveře apod. Ve svém výzkumu se budu snažit 

pomocí pozorování odhalit, zda a případně jak se gender a věk projevují 

v těchto každodenních interakcích v autobusech městské hromadné dopravy.  

V projektu bakalářské práce jsem plánoval zaměřit se na autobusy městské 

hromadné dopravy a přednáškové sály, ale nakonec jsem se věnoval jen 

autobusům městské hromadné dopravy. Zaměřím se způsob vymezování 

osobního prostoru a jeho sdílení s ostatními v závislosti na genderu a věku. 

Zvětšují svůj osobní prostor odkládáním si a rozvalováním více muži nebo 

ženy? Vykazují mladší lidé větší prostorové nároky? Hraje věk významnější roli 

při definování osobního prostoru?      
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III. Teoretický kontext výzkumu 

   

1.  Sociální interakce v každodenním životě 

 

      Ohlédnout se za někým na ulici, pozdravit starého známého, gestikulace při 

vysvětlování cesty cizinci nebo placení u pokladny v obchodě nám může 

připadat nedůležité a nezajímavé, protože tak činíme nesčetněkrát, aniž 

bychom o tom museli přemýšlet. Ve skutečnosti má studium takových zdánlivě 

bezvýznamných forem sociální interakce pro sociologii velký význam a to ze 

dvou důvodů.  

       1) Zvyklosti dodržované ve všedním životě, v němž se neustále setkáváme 

s cizími lidmi, tvoří valnou část naší sociální aktivity. Organizace našeho života 

vychází z toho, že se den po dni, týden po týdnu opakují podobné vzorce 

chování. Studenti chodí do škol, zaměstnanci do práce, později se ze studentů 

stanou pracující a musí jistým způsobem změnit, reorganizovat svoje 

každodenní zvyklosti a vytvořit si novou sestavu relativně pravidelných návyků.      

Naše každodenní zvyky a interakce s jinými lidmi strukturují a utvářejí naše 

chování. Z jejich studia se můžeme dozvědět ledacos o nás samotných jako 

sociálních tvorech a o sociálním životě vůbec.  

       2) Studium sociálních interakcí v každodenním životě zviditelňuje 

společenské systémy a instituce. Všechny společenské systémy působící ve 

velkém měřítku, vlastně závisejí na tom, jaké vzorce sociálních interakcí se 

uplatňují v našem každodenním životě.  (Giddens 1999) 

     

       Vezměme si situaci z běžného života. Dva lidé kolem sebe procházejí po 

chodníku, zběžně přelétnou očima tvář a oblečení toho druhého a v okamžiku, 

kdy se míjejí, odvrátí zrak, projevují tak to, co Erving Goffman nazývá „zdvořilá 

nevšímavost“ (Goffman in Giddens 1999: 87). Tu od ostatních lidí v mnoha 

situacích vyžadujeme. Neznamená to, že by se lidé ignorovali. Každý jedinec 

dává druhé osobě najevo, že ji zaregistroval, ale vyvaruje se gest, která by 

mohla být interpretována jako příliš vtíravá. Zdvořilou nevšímavost projevujeme 

druhým víceméně nevědomě za různých okolností, v ordinacích, frontách, ale i 
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na zastávkách, v hromadných  dopravních prostředcích, atd. Jako příklad by se 

dala uvést situace, kdy se baví dva lidé, jež se znají a nepojí je žádný blízký 

vztah (kolegové z práce). Každý z nich projevuje svůj zájem a účast na 

konverzaci tím, že se pravidelně dívá do očí toho druhého, ale nezírá do nich. 

Pokud se na něj bude dívat upřeně, může to být považováno za známku 

nedůvěry nebo nepochopení toho, co ten druhý říká. Na druhé straně vzniká 

nutnost vést aspoň nějaký oční kontakt, aby si druhý nemyslel, že jej rozhovor 

nezajímá. V moderní společnosti žije většina lidí ve městech a neustále 

vstupuje do interakcí s někým, koho osobně neznají. Zdvořilá nevšímavost je 

jedním z mechanismů, jež dávají městskému životu a davům v něm mnoha 

letmými, neosobními kontakty jeho typický charakter. (Giddens 1999) 

 

2.  Osobní prostor, prostorové chování 

 

      Osobní prostor může být definován jako pohyblivá, neviditelná bariéra 

obklopující každého jednotlivce (Aiello 1987 in Klinge). Osobní prostor je 

součástí a výsledkem prostorového chování. To se studuje v rámci prostorové 

psychologie, která studuje užívání prostoru člověkem a také chování člověka 

v prostoru. Tomuto studiu předcházely výzkumy teritoriality u živočichů. 

Teritorialita slouží k optimálnímu prostorovému rozmístění jedinců daného 

druhu tak, aby nedocházelo k vyčerpání potravních zdrojů. U člověka je 

vypracovaná i tzv. časoprostorová teritorialita, tj., způsob obsazování stejného 

prostoru v časové distribuci. Lidé se o místo střídají, např. ve veřejných 

prostorách, v rodinném životě nebo v dočasných „pronájmech“ vzájemně 

sdílených prostorů v dopravních prostředcích, divadlech, restauracích, místech 

na plážích apod., a vypracovali celou řadu symbolických signálů delegujících 

obsazenost prostoru. Přetvářejí prostředí ke svému prospěchu či neprospěchu, 

ale také naopak- prostředí a struktura prostoru je zavazuje k poměrně přesně 

stanovenému a rozvrženému jednání. Nejen fyzikální uspořádání prostoru 

(tvary, barvy, materiály, velikosti, prázdná místa, rozvržení hmoty), ale také 

symbolické významy prostoru často jednoznačně determinují lidské jednání, a 

to bez ohledu na rozdíly mezi jedinci. Z toho vyplývá, že výzkumy týkající se 
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hlavně prostorového chování, se týkají spíše problému, jak lidé používají 

prostor, než otázky, proč jej potřebují.  

 

      Jedním z  průkopníků studia prostorových nároků člověka byl americký 

antropolog Edward T. Hall, jenž na počátku 60. let razil termín proxemika (odvo- 

zený od výrazu proximity neboli blízkosti ). Studium proxemiky je podle něj o 

tom, jak člověk nevědomě strukturuje osobní prostor- vzdálenost k nadřízenými 

ve všedních záležitostech, organizaci prostoru ve svém domě, v budovách a 

nakonec uspořádání měst (Hall 1959). Jeho výzkum v této oblasti vedl k  

novému chápání mezilidských vztahů. V roce 1969 klasifikoval čtyři zóny, které 

člověk udržuje mezi sebou a ostatními lidmi. Stejně jako ostatní zvířata, i člověk 

má svou vlastní přenosnou „vzduchovou bublinu“, jejíž velikost závisí na 

hustotě zalidnění míst, kde vyrůstal, sociálním kontextu, osobnosti. Velikost 

osobní zóny je i kulturně podmíněná. Například Japonci jsou přivyklí 

přelidněným podmínkám, jiní lidé dávají přednost „otevřeným prostorám“ a rádi 

si udržují odstup.  

      Následující definované zóny, „vzduchové bubliny“ se vztahují na příslušníka 

střední třídy a bílé barvy pleti žijícího v městských oblastech Austrále, Nového 

Zélandu, Anglie, Severní Ameriky a Kanady 

1. Intimní prostor (15 až 45 cm) je nejdůležitějším ze všech osobních zón. 

Člověk jej chrání jako své osobní vlastnictví. Mohou do něj vstoupit pouze 

nejbližší osoby, tedy milenci, rodiče, manželé, děti, blízcí přátelé a příbuzní. 

Prostor do vzdálenosti asi 15 cm od těla je označován jako uzavřený intimní 

prostor a lze jej narušit pouze při bezprostředním fyzickém kontaktu.  

2. Osobní prostor (46 až 120 cm); tuto vzdálenost mezi sebou lidé udržují na 

večírcích, při podnikových oslavách, společenských událostech a přátelských 

setkáních.  

3. Společenský prostor (1,2 až 3,6 metru); takovou vzdálenost udržujeme mezi 

sebou a cizími lidmi. Nepřekročíme ji v případě řemeslníků, kteří dělají drobné 

opravy v domě, udržujeme ji mezi sebou a pošťákem, prodavačem v obchodě, 

novým zaměstancem a člověkem, kterého neznáme.  

4. Veřejný prostor ( více než 3,6 metru ); kdykoli se obracíme k větší skupině 

lidí, zvolíme tuto vzdálenost, která je pro tuto situaci nejpřirozenější.  
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(Hall in Pease 2002: 14-15) 

 

       Tlačenice na koncertech, v kině, ve výtahu, ve vlaku nebo v autobuse vede 

k nevyhnutelnému narušení intimního prostoru. V autobuse lidé sedí vedle sebe 

v těsné blízkosti a při větší zaplněnosti jsou nuceni obětovat větší či menší část 

svého osobního prostoru. Je zajímavé pozorovat reakce lidí na vpád do 

vlastního intimního prostoru. Musí- li lidé vychovaní v západní kultuře čelit 

tlačenici v přeplněném výtahu nebo veřejném dopravním prostředku, dodržují 

soubor nepsaných pravidel. Tato pravidla zní:  

1. Není dovoleno s nikým mluvit, ani s člověkem, kterého znáte. 

2. Za každou cenu je nutno vyhnout se kontaktu očí s druhými lidmi. 

3. Je třeba udržet „ pokerový obličej “ ( není dovoleno dávat najevo jakékoli 

pocity ). 

4. Máte-li po ruce knihu nebo noviny, je radno předstírat, že jste hluboce 

zabráni do četby.  

5. Čím je dav hustější, tím méně tělesných pohybů je dovoleno vykonávat. 

6. Ve výtahu musíte sledovat čísla poschodí na ukazateli nade dveřmi.  

(Pease 2002: 16) 

       V souvislosti s lidmi, kteří musí cestovat do práce veřejnou dopravou 

v dopravních špičkách, se často slýchají výrazy „nešťastný“, „otupělý“ atd. 

Svádějí k tomu prázdné a bezvýrazné obličeje cestujících, ve skutečnosti ale 

pozorovatel nevidí skupinu nešťastných lidí, ale pouze cestující, kteří dodržují 

pravidla platná při nevyhnutelném narušení intimního prostoru cizích lidí na 

přeplněném veřejném místě. Dodržují zdvořilou nevšímavost v situaci, kdy ten 

samý pohled na někoho může být vnímán jako vtíravější, než za situace 

běžného míjení se na ulici.      

 

       S. Milgram studoval interakce tzv. známých neznámých na veřejnosti ( tj. 

lidí, kteří se znají od vidění, ale nikdy spolu nekomunikovali ) a formuloval 

pojem bublin osobního prostoru (Milgram 1976 in Velký sociologický slovník 

1996: 1564) symbolických proxemických hranic, jimiž si každý člověk na 

veřejnosti a zvláště v přeplněných prostorách udržuje pocit vlastní identity. 
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Bublina osobního prostoru vystupuje jako malá protektivní sféra, oddělující 

jedince od ostatních.  

„Při studiu je často nejlepší zabývat se osobním prostorem ne jako neustále 

ovládaným, egoisticky nárokovaným ale jako dočasným, situačně uchovaným 

do jakéhosi centra individuálních pohybů “ (Goffman 1963: 34- vlastní překlad).  

 

3.  Sociologický pohled na gender   

 

      Ještě než zkusím nastínit pohledy na gender, uvedl bych rozdíly mezi 

termínem „pohlaví“ a „gender“, jejichž vysvětlení je klíčové v chápání genderu. 

Nejbližším českým ekvivalentem pojmu gender je „rod“, který se však 

nepoužívá a většinou se pojem gender přejímá v původním tvaru. Lidé se 

definují mnoha různými způsoby a jedním z těch nejzákladnějších je, když o 

sobě řeknou „jsem žena“ či „jsem muž“. Toto tvrzení však nevypovídá jen o 

jejich pohlaví, ale vyvolává i představu určitého souboru osobních vlastností a 

vzorců chování, které se k nim vztahují. Proto lidské pohlaví jako biologická 

danost (bytí mužem či ženou) tu slouží jako základ, na němž lidé konstruují 

společenskou kategorii zvanou gender (maskulinitu či feminitu ). Přitom je 

možné, že někoho jako jednotlivce vystihuje jen málo ze společensky 

definovaných charakteristik jeho genderu. Důležitější však je, že předpoklady 

vztahující se k genderu, lidé obecně přijímají za platné či správné a že na nich 

zakládají svůj rozdílný, někdy vysloveně protikladný přístup k osobám 

mužského a ženského pohlaví. Mnoho lidí se v jednání s druhými opírá o 

genderové stereotypy. Stereotyp je označení pro zjednodušující souhrnný popis 

určité společenské skupiny. Může být pozitivního či negativního charakteru a 

s tím či oním stereotypem je nebo byla v minulosti spojována prakticky každá 

společenská skupina. Genderové stereotypy jsou tedy zjednodušující popisy 

toho, jak má vypadat „ maskulinní muž „ a „ feminní žena „ a  jsou univerzálně 

platné, neboť se předpokládá, že charakteristiky tvořící genderový stereotyp 

sdílejí všichni příslušníci daného pohlaví. ( Renzetti, Curran 2003; 20-21 ). 

      Gender může být zkoumán a vysvětlován různými sociology různě, to je 

dáno tím, že sociologie je multiparadigmatickou disciplínou. V každé konkrétní 

době je patrná tendence k  převaze jednoho paradigmatu nad ostatními, 
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protože se zdá být nejpřínosnějším pro vysvětlení aktuálního stavu společnosti. 

Na následujících řádcích se pokusím jen stručně ukázat na dvou směrech 

rozdílné pojetí chápání genderu. V období 40. až 60. let představoval 

dominantní paradigma strukturální funkcionalismus. Funkcionalisté pohlížejí na 

na genderové rozdíly jako na přirozené jevy, odvozené z lidských biologických 

daností. Chápou- li však maskulinitu a feminitu jako přirozenou, nedělají tak 

rozdíl mezi pohlavím a genderem. Tvrdí tím, že snahy o proměnu 

společenských  vymezení maskulinity a feminity mohou mít na reálné lidské 

úrovni jen minimální dopad, pokud vůbec nějaký. Na tom, jak myslí a jednají, 

nemohou ženy ani muži nic změnit- je to jejich přirozenost. Gender ale není 

biologickou daností, je společenkým výtvorem a je známo, že biologicky 

podmíněné vlastnosti mohou být vlivem prostředí pozměněny či zcela 

potlačeny.     

       Feminismus není jednotným směrem a proto zde nastíním jen několik 

principů, které jsou společné všem feministickým teoriím. Feministické 

paradigma uznává, že při procesu osvojování genderu hraje roli jak biologická 

predispozice, tak i učení a počítá s nemožností určení rozsahu biologického 

vlivu. Upozorňuje rovněž na komplexní provázanost biologických a kulturních 

faktorů, naše geny se tedy mohou rozvinout do různých podob, v závislosti na 

vnějších podmínkách. Feministé vycházejí z předpokladu, že gender je spíše 

společensky utvářený než vrozený a tudíž s ním lze pracovat, než jak tvrdí 

strukturální funkcionalisté. Feminističtí badatelé pohlížejí na gender zčásti jako 

na soubor společenských očekávání, která se reprodukují a přenáší sociálním 

učením. Zároveň si však uvědomují, že úplné porozumění genderu vyžaduje víc 

než jen zkoumání tohoto procesu učení. Feminismus nastoluje problém 

sexismu v tradiční sociologii, kdy hodnocení mužského pohlaví je vyšší než 

druhého pohlaví. Jako příklad z historie slouží sociologové města, kteří se při 

studiu místní komunity soustřeďovali na taková prostředí, kde se obvykle 

vyskytovali muži.  

       Rozlišení, vzdálenost mezi „mužským“ a „ženským“ jsou z pohledu 

kategorie genderu determinovány kulturně a jsou vysoce variabilní. Na rozdíl od 

pohlaví, které je univerzální kategorií a nemění se podle času či místa 

působení, gender vyjadřuje, že velmi rozdílné názory na přiměřené chování žen 
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a mužů mohou mít jak různé společnosti, tak tytéž společnosti v různých 

obdobích historie, nebo odlišné skupiny v rámci téže společnosti. (Velký 

sociologický slovník 1996: 339)    

 

 

IV. Metodika 

 

       S ohledem na téma svého výzkumu jsem zvolil metodu semi- 

systematického nezúčastněného pozorování. Dotazníkové šetření ani 

rozhovory by mi neposkytly takový typ informací. Snažil jsem se zaznamenat co 

nejvíce o pozorovaných objektech, prostředí a nastalých situacích. Záznam 

jsem prováděl do bloku bez použití předem připraveného schématu, to jsem 

použil až později. Každopádně by bylo vhodnější použít schéma už od začátku, 

což by mi značně ulehčilo, zpřehlednilo práci ale i tak jsem nezaznamenal o nic 

méně a tudíž podle mě nedošlo k úniku informací. Pravděpodobně nejvhodnější 

by bylo pořídit videozáznam z pozorování, kde je účastníkům vidět do tváře a 

lze  rozeznávat jejich mimiku, ale to nebylo v rámci mých možností, proto jsem 

si musel vystačit s vlastním pozorováním a poznámkovým aparátem. Vždy jsem 

zaujímal takové místo, ze kterého bylo dobře vidět na celý prostor a kde jsem 

do něj nezasahoval. Při zapisování si, jsem nebyl nikým konfrontován a 

dotazován na svoji činnost, nikým jsem nebyl konfrontován díky své pozorovací 

činnosti, snažil jsem se, aby moje pozorování nevzbuzovalo pozornost.  

       Co se týče zapisovaných informací, zaznamenával jsem pořadí příchozích, 

pohlaví, věk, zaplněnost autobusu, počet stojících, chování cestujících, jakým 

stylem sedí, kam si sedají nejdříve, nejčastěji, odkládání si, apod. a činil jsem 

tak po každé nastalé změně v prostoru. Tyto informace byly později přepsány 

do schématu, které je v příloze k nahlédnutí. Schéma bylo rozděleno na dvě 

části, v jedné je graficky znázorněný pozorovaný prostor a druhá část byla 

vyhrazena pro doplňující informace. Ukázka je v příloze č. 2. 

     

      Pro pozorování jsem vybral dvě autobusové linky, které jsou rozdílné nejen 

průběhem trasy, ale i délkou pozorované doby. Jedná se o linky 253 a 205, jež 

víceméně projíždějí v místě mého bydliště. Typ autobusů je Karosa B 941, se 
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čtyřmi dveřmi, které nejsou nízkopodlažní, jsou červeno- bílé, staršího typu. 

Linku číslo 205 jsem zpracovával mezi zastávkami Nádraží Modřany a Zelený 

Pruh, oficiální jízdní doba činí 29 minut,  linku číslo 253 pak mezi zastávkami 

Poliklinika Modřany a Smíchovské nádraží s oficiální jízdní dobou 17 minut.  

Nejedná se tedy o záznam celé trasy, ale jen její značné části, bez přibližně 3 

zastávek v rámci každé linky. Na výstupních zastávkách, vyjma konečné, jsem 

ještě vyčkal odjezdu autobusu a zaznamenal případné změny v pozorovaném 

prostoru. Na každé z linek jsem využil jízd v obou směrech v různých denních 

dobách, které jsem provedl výhradně ve všedních dnech kvůli obavám z nízké 

zaplněnosti autobusů o víkendech. Ráno jsem definoval do 9h, dopoledne do 

12h, odpoledne do 18h a večer od 18h. Podrobnější údaje k počtu jízd a jejich 

uskutečnění v příslušné denní době najdete v příloze č. 1 

 

       Obě dvě autobusové linky se značně liší nejen jízdní dobou, ale i typem 

trasy. Zatímco linka 253 nabírá lidi, zvláště v první části hlavně ze sídliště a má 

mnohem méně center, tedy míst s vyšší mírou cirkulace cestujících, linka 205 

se značně odlišuje. Ta začíná nabírat lidi ve vilové čtvrti a v průběhu její trasy 

se vyskytuje více významných center, kde se vyskytuje řada větších obchodů 

(Billa, OBI, Lidl, Norma, Plus,…), ale také střediska zdravotní péče (Nemocnice 

Krč, Zelený Pruh), dále pak projíždí stanicemi metra Kačerov a Budějovická.  

Obě linky Spojuje napojenost na trasy metra, v případě 253 se jedná o trasu B, 

v případě 205 se jedná o trasu C, obě operují v jižní části Prahy a mají společné 

dvě zastávky ve svém průběhu. Celkem jsem napozoroval 63 jízd, většina 

z nich byla uskutečněna v říjnu a hlavně listopadu roku 2007 a přibližně 10 jízd 

v dubnu  následujícího roku. Záznam jsem prováděl do bloku s pomocí značek, 

které jsem si vytvořil k usnadnění a urychlení zápisu., později do schématu Ke 

každému pozorování jsem zaznamenal informace o směru, čase a lince. Jelikož 

jsem nevěděl, které informace budou použitelné k mé analýze, snažil jsem se 

zaznamenávat vše, co mi přišlo důležité.     

     

Stupně zaplněnosti autobusu jsem definoval následovně : 

1- V autobuse není více než 15 lidí, volných sedadel je více než   

    obsazených 
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2- Počet cestujících je 16- 30, stojících je méně než sedících, počet 

    obsazených a volných sedadel je víceméně vyrovnaný  

3- Většina sedadel je obsazená, stojících je málo    

4- V autobuse jsou víceméně všechna sedadla obsazená, stojících je  

    více než v předchozím stupni, je jich však méně než sedících    

5- Autobus je zcela zaplněn, sedadla obsazená, mnoho stojících všude  

    v autobuse, i dříve volnější prostory jsou zaplněny 

 

Jízda- jedna jízda autobusem mezi výše jmenovanými zastávkami, během níž 

jsem zaznamenával aktuální situaci v pozorovaném prostoru  

 

 

1.   Grafické znázornění pozorovaného prostoru 

      ( ptačí perspektiva )  

 

 

    První třetina autobusu 

------------------------------------------ 
                                                        ….……….2. dveře      

………dvakrát dvě sedadla po směru jízdy 

 

 

 

 

(                                                        )  

( Točna, kloub, prostor pro stojící ) 

(                                                     )      

                                                    ………….3. dveře 

-------------------------------------------- 

    Třetí třetina autobusu 

 
(detailnější a reálnější pohled na prostor najdete v příloze č. 3) 
 

 

 

    

  A    B 

  C  

  D   E 

  F   G 
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2. Charakteristika prostoru 

 

      Pozorovaný prostor jsem vybral na základě předběžného pozorování, 

podobných míst (kdy je větší počet sedadel umístěn naproti sobě) v autobuse 

moc není, jeden totožný se vyskytuje v první třetině autobusu, ale ukázal se pro 

můj účel jako nevyhovující. Předběžné pozorování vykazovalo, že se nejedná o 

věkově neutrální oblast. Podle něj se cestující relativně zřetelně rozřazovali 

podle věku do jednotlivých prostor vozidla. Starší lidé měli tendenci chodit do 

přední části, mladší spíše dozadu, i proto se mi tento prostor uprostřed jevil jako 

vhodným kompromisním řešením, aby byla zachována aspoň jistá věková 

vyváženost.   

      Teď již k samotnému prostoru, nachází se v druhé třetině autobusu, 

konkrétně mezi druhými a třetími dveřmi a obsahuje 7 sedadel a prostor kolem 

nich, který zahrnuje uličku mezi oběma polovinami prostoru, včetně prostoru za 

sedadly C, F, G až do přibližně poloviny kloubu (točny). Ze sedmi sedadel jsou 

tři (C, F, G) po směru jízdy a čtyři (A, B, D, E) proti směru jízdy. Pracovně 

nazývám prostor tří sedadel „trojka“, prostor čtyř sedadel „čtyřka“. Nyní se 

pokusím rozebrat, jak rozdílné podmínky mohou mít lidé, kteří na nich sedí.  

       Sedadlo A je umístěno nad kolem a člověk na něm sedící může mít nohy 

víceméně ve dvou polohách. Chce- li zabírat jen prostor jen jemu vymezený, 

musí mít nohy na kole, tudíž na šikmé klouzající ploše nebo mohou jeho 

podrážky bot být celou plochou na zemi, to však již podstatně zasahuje do 

prostoru pro sedícího na sedadle C, ten by pak musel nohy vytočit úplně do 

uličky. Sedící na A má výhled z okna proti směru jízdy. Sedadlo B poskytuje 

dostatek místa pro nohy (sedící si je může natáhnout, aniž by zabíral místo 

některého jiného sedícího), je proti směru jízdy a není u okna, jeho možnou 

nevýhodou je, že se nachází u uličky, kde může docházet k fyzickému kontaktu 

se stojícími. Je to jediné sedadlo z prostoru, které nemá přímo naproti sobě 

žádné sedadlo, na kterém by seděl člověk a byl tak protisedícímu ve stejné 

úrovni očí. Sedadlo C je jediné v rámci trojice sedadel ( „trojky“ ), které je 

umístěno samostatně po směru jízdy, u okna, mimo uličku a jistou bariéru vůči 

stojícím tvoří tyč od podlahy až ke stropu pro držení se za jízdy, upevněna 

35cm vedle sedadla. Pokud by si cestující chtěl nohy natáhnout, zabíral by 
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prostor sedadla A. Sedadlo D je proti směru jízdy, v uličce, částečně na kole, 

ale i tak umožňující mít celé podrážky bot na podlaze, aniž by zasahovaly do 

prostoru jiného cestujícího. Sedadlo E se nachází vedle D, je u okna a co se 

týká prostoru pro nohy, platí pro něj to samé co u sedadla A. Sedadlo F je po 

směru jízdy, u uličky a s prostorem pro nohy to má sedící výhodnější než je u 

vedlejšího sedadla u okna G, na které může být vyvíjen nátlak sedícího na E, 

aby mu poskytl prostor pro sklouzávající nohy z kola.  Sedícímu na G se nabízí 

pohled po směru jízdy z okna. Prostor čtyřky vyžaduje větší „spolupráci“ po 

jednotlivých cestujících, ať už při přisedávání nebo opouštění.      

 

           

V. Zjištění 

 

Struktura cestujících v pozorovaném prostoru podle pohlaví a věku 

Celkově bylo napozorováno 496 cestujících, kteří obsadili místo v mém 

prostoru. Do tohoto počtu nezaznamenávám počet stojících, přestože jsem si 

jej (prostor) vymezil, ohraničil a přestože jsem zaznamenával každého stojícího. 

Ze 496 bylo 24 dětí (0-14 let), u kterých jsem nerozlišoval, zda to byly chlapci 

nebo dívky. Určit pohlaví nebyl takový problém, avšak pro svoji analýzu jsem  

potřeboval znát i věk cestujících a jelikož nebylo možné se jich na něj ptát, 

nezbývalo mi nic jiného, než jej zkusit odhadovat. Proto je třeba brát rozdělení 

do věkových kategorií s drobnou rezervou. Věkové kategorie jsem vytvořil čtyři: 

0-14, 15-40, 41-59, 60+.  

 

1.   Zastoupení mužů a žen usazených v prostoru podle   

 věkových kategorií   

 

 Celkově              0-14    15- 40    41- 59      60+  

         Ženy        168      40      36     244 

         Muži      155      34      39     228 

        24     323      74      75     496 
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  Čtyřka      0-14    15- 40    41- 59      60+  

       Ženy             95       29      18     142 

     Muži             89       14      19     122 

       15      184       43      37     279 

 

  Trojka      0-14    15- 40    41- 59       60+  

       Ženy        73       11       18      102 

     Muži        66       20       20      106 

         9      139       31       38      217 

 

 

Věkové složení 

 

Děti ……………………….4,8% 

15-40…………………….68,4% 

41-59……………………15,7% 

60+………………………15,8% 

 

2.  První příchozí 

 

      Jedna z pozorovaných kategorií, o které bych se rád zmínil hned ze 

začátku, pro ilustraci preference jednotlivých sedadel, jsou „první příchozí“.  

Jsou tím myšleni cestující, kteří jako první přijdou do pozorovaného prostoru a 

zasednou některé sedadlo. Obvykle byl prostor obsazován později než ostatní 

části autobusu, protože je od obou nejbližších dveří (druhých a třetích) více 

vzdálen. Nastupující ze třetích dveří urazí vzdálenost přibližně tři metry 

k nejbližšímu sedadlu, ti ze druhých dveří urazí přibližně jeden a půl metru a 

prochází kolem dvou dvousedadel po směru jízdy, což je lákavá nabídka, když 

vezmeme v úvahu jejich „přednosti“. Jednak nabízejí dostatek místa pro nohy, 

jsou po směru jízdy, jsou blízko dveří a jsou oddělena bariérou vůči stojícím a 

nastupujícím a zřetelně tak vymezují osobní prostor. Vstupující ze třetích dveří 

čelí podobnému „pokušení“, hned u vstupu nalevo je sada sedadel po směru 
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jízdy. Blízkost sedadel u dveří značně ovlivňuje jejich atraktivitu, bez ohledu na 

věk a pohlaví jsou obsazována velmi často nejdříve, k čemuž jsem dospěl při 

mapování prostředí v předpozorování i v průběhu samotného pozorování. 

Nabízí se mi proto rozdělit příchozí do pozorovaného prostoru do dvou 

kategorií; první bych nazval „později příchozí“, kam bych zařadil všechny, kteří 

jdou do tohoto prostoru, protože je jinde obsazeno a tady budou mít šanci si 

sednout nebo se vyhnout těsnějšímu kontaktu s ostatními, hlavně stojícími, 

protože bývá okolo dveří více plno a druhou kategorii bych nazval jako 

„vyhraněné“, kteří tento prostor prostě  preferují a obsazují, i kdyby bylo volno 

jinde. Kolik je kterých jsem však nemohl určit. Vzhledem k tomu, že jsem 

nedělal každé pozorování od nástupní zastávky, nemohl jsem vždy zaznamenat 

pořadí cestujících na sedadlech. Pro tuto analýzu jsem použil jen situace, ve 

kterých jsem dokázal určit, kdo si kam sedl. V případě, že jsem pozorování 

začal a v prostoru již někdo byl, počkal jsem si, až se prostor zcela vyprázdní a 

znovu obsadí.   

 

       Nyní již k výsledkům. Preference sedadel po směru jízdy byla naprosto 

evidentní, celých 58 „prvních“ obsadilo sedadlo po směru jízdy, oproti pěti 

zbývajícím, kteří obsadili některé ze sedadel proti směru jízdy. To znamená, že 

i ti, kteří přicházeli ze druhých dveří a měli tak k dispozici nejprve sedadla proti 

směru jízdy, dali přednost sedadlům po směru jízdy. Prostor nebyl dříve 

obsazován muži nebo ženami, počty prvních příchozích mužů (30) jsou 

vyrovnané s prvními příchozími ženami (32), zbývající jeden první příchozí bylo 

dítě, které šlo zabrat místa pro svoje rodinné příslušníky. Ani v obsazování 

sedadel po směru jízdy nejsou rozdíly mezi muži a ženami. Při podrobnějším 

prozkoumání každého sedadla zvlášť, zjistíme, že žádné sedadlo nemůžeme 

nazvat „ mužské „ nebo „ ženské “, každé z nich je obsazováno stejným počtem 

mužů i žen. Počty budu uvádět v poměru ženy/ muži: A- 1/3, B- 0/0, C- 20/19, 

D- 1/0, E- 0/0, F- 5/3, G- 6/5, následně graficky 

   

  

   

 

 A-4  B-0 

C39  

 D-1  E-0 

 F-8 G11 
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Z výsledků vyplývá, že sedadlo C se stalo daleko nejoblíbenějším, když jej 

obsadilo 6 „prvních“ z 10. Sedadla B a E dokonce nebyla jako první obsazena 

ani jednou, což se může jevit jako zvláštní, sice jsou obě proti směru jízdy, ale 

sedadlo B má nespornou výhodu v tom, že jako jediné ze všech skýtá dostatek 

prostoru pro nohy a nemá protisedícího souseda za předpokladu, že by 

všechna sedadla byla obsazena. Nikdo v rámci sedadel D, E, F, G  nebo A, C 

by si nemohl dovolit natáhnout nohy, aniž by tím nepřekážel svému 

spolucestujícímu naproti. Přitom si mnoho těch, kteří obsadili sedadlo F nebo 

sedadlo G jako první, natáhli bez okolků nohy a jimi kolikrát zabrali prostor více 

než jednoho sedadla. Jako by přistupovali k tomu, že čím větší prostor sedadel 

obsadí, tím větší prostor budou moci zabrat a nikoli, že tím více lidí by si tam 

mohlo sednout a tudíž by bylo vhodné obsazovat jen prostor nezbytně nutný. O 

tom pojednávám v pozdější kapitole odkládání a rozvalování. Při začlenění 

věku se objevili rozdíly v obsazování prostoru. Počet mužů i žen byl vyrovnany, 

ale jejich věk se ukázal jako významný. Prvních příchozích mužů nad 41 let 

bylo dvakrát více než žen ve stejné věkové kategorii, tím pádem byl vyšší počet 

prvních příchozích žen ve věku do 40 let než mužů stejně starých.     

    

 

2. Druhý příchozí do celého prostoru 

 

      Kategorii druhého příchozího do prostoru jsem zkonstruoval hlavně pro to, 

abych zjistil, zda i tady platí, že si lidé nesedají k sobě, není-li to nutné. 

Lidé sobě cizí často běžně obsazují veřejné prostory rovnoměrně, aby si udrželi 

odstup od ostatních. K posouzení jsem potřeboval znát pozici „prvních 

příchozích“. Z celých 57 případů, se stalo jen třikrát, že by si první dva lidé sedli 

do toho samého prostoru. Nejčastější kombinací obsazených sedadel byla 

sedadla C- F a C- G (50/57). Pravidelně se tedy stávalo, že obsadil- li první 

příchozí některé sedadlo z prostoru trojky, bylo pravděpodobné, že druhý 

příchozí obsadí některé ze sedadel ve čtyřce.  Cestující tak regulovali pocit 

přeplněnosti prostoru. Činili tak podvědomě, neboť i když na nástupišti bylo 

mnoho lidí a bylo pravděpodobné, že si někdo k nim dříve či později přisedne, 

hledali i tak prostor, kde by byli od ostatních dále a měli kolem sebe dostatečně 
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velký osobní prostor.  Gender ani věk se zde neukázaly jako významné faktory, 

nezáleželo na tom, zda první příchozí nebo druhý příchozí je muž či žena, starý 

či mladý.  

 

 

 

 

 

 

3. Přisedávání  

 

       Zkoumal jsem jen přisedávání právě jednoho cestujícího pro každý prostor 

zvlášť. Přisedávající byl právě ten další po prvním příchozím do trojky, po 

prvním příchozím do čtyřky. Pomohla mi znalost výsledků prvních příchozích do 

celého prostoru. Díky oblíbenosti sedadel po směru jízdy jsem zkonstruoval 

model pro zkoumání přisedávání. Vzhledem k preferovanosti sedadla C a 

neobsazovanosti sedadel A a B, jsem bral prvního přisedávajícího do trojky, 

vždy, když bylo obsazeno C, tudíž jsem jen zkoumal, kdo si sedne na sedadlo A 

nebo B. Protože je však významným faktorem to, zda je sedadlo po směru 

jízdy, musel jsem ošetřit tu variantu, že by přisedávající měl volná všechna 

ostatní sedadla mimo C. Kdyby tomu tak nebylo, dal by pravděpodobně 

přednost některému ze sedadel F nebo G, proto jsem zkoumal přisedávání jen 

když byla obě tato sedadla již zaplněna. Stejným způsobem jsem zohlednil 

přisedávání v prostoru čtyř sedaček (čtyřky). První přisedávající do čtyřky 

přisedával za situace, kdy bylo právě jedno ze čtyř sedadel (D, E, F, G) 

obsazeno a sedadlo C bylo také obsazeno. Možná si pokládáte otázku, proč 

jsem se tak rozhodl, proto svůj záměr záhy objasním. Sedadlo C nemohu 

nezahrnout, je to nejoblíbenější sedadlo a za situace, kdy je celá trojka volná a 

v celém prostoru zbývá jen jedno volné sedadlo po směru jízdy, je značně 

pravděpodobné, že by si cestující vybral právě toto a musel bych tak stejně 

pracovat s dalším příchozím (v pozorování se to potvrdilo), který by už takový 

výběr neměl. Z přisedávání byli vyřazení cestující, kteří se znali, páry, rodinní 

příslušníci apod. (takových případů bylo však minimum). Jednalo se mi o 

zkoumání přisedávání mezi cizími lidmi. Faktory, které jsem zahrnul do analýzy 

  A   B 

  C  

  D   E 

  F   G 
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byly gender, věk a místo prvního příchozího, gender, věk a místo prvního 

přisedávajícího a která sedadla byla obsazena při přisedávání.   

        V rámci „čtyřky “ jsem musel znázornit, kdo si kam sedá jako první, abych 

mohl později určit, jaká místa byla volná a které místo bylo obsazeno 

přisedávajícím. V následujícím znázornění lze vidět kam chodili první příchozí 

do čtyřky v poměru ženy / muži. Jednou tam bylo jako první dítě, ale vzhledem 

k tomu, že necestovalo samo, nemohl s ním stejně počítat.   

 

 

 

 

         Přisedávání v rámci čtyřky se odehrávala téměř výhradně (39/ 46) v rámci 

sedadel D, E, F, proto jsem při analýze počítal s informací, že sedadlo G je již 

rovnou obsazeno a zabýval se, kdo si kam za jakých okolností přisedne. 

Nejvíce přisedávajících bylo na sedadlo F, kam si sedlo 26 cestujících, na 

sedadlo D 10 a na E 2. Zde je opět vidět preferovanost sedadla po směru jízdy i 

za cenu, že vedle někdo sedí. Dále mě zajímalo, když je na sedadle G muž, 

kolik mužů nebo žen si přisedne vedle něj a když ne vedle, kam jinam. Zde 

bych raději opět připojil tabulku, jednak kvůli přehlednosti a také názornosti. 

První tabulka vypovídá o přisedávajících, když je na G žena a druhá o 

přisedávajících, když je na G muž, čísla jsou v poměru ženy/ muži  

 

    

 

 

         Poměr mužů a žen v polích je až na dva případy vyrovnaný, k ženám na 

G přisedne stejný počet mužů i žen, ale k mužům na G je poměr jiný a ukazuje, 

že k mužům si podstatně častěji přisedávají ženy než muži. Nabízí se několik 

možných interpretací. Neukazuje to jen, že si ženy sedají vedle mužů, ale i že si 

muži nesedají vedle mužů. Druhou zajímavostí je častější přisedávání žen na D 

( 4/1), když na G je žena, sedlo si jich tam téměř stejně jako na F. To by se dalo 

na první pohled interpretovat, jako že ženám je jedno, kam si přisednou zda po 

směru jízdy či proti směru. Tuto domněnku však musím vyvrátit, preference 

  D   E 

  F   G 

  0 2/1 

 3/1 16/22 

 4/1   0 

 5/6   G 

 3/2 1/1 

11/3   G 
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sedadel po směru jízdy je zřejmá a také, že to byl právě značný počet žen, 

které si přisedly na F vedle obsazeného sedadla G mužem.  

Vysvětlení by mohl podat výsledek z výzkumu v Americe, že ženy si držely jiné 

ženy dál od těla než muže, mužům byla tolerována větší blízkost ženě než by 

žena tolerovala ženě. (Madden 2001)   

Sedadlo D je nejvzdálenější sedadlu G, a mohlo by se tedy zdát, jako by si ženy 

držely o něco větší odstup od jiných žen a nebo s nimi chtěly udržovat oční 

kontakt, ale to už jsem u spekulací, neboť to jsem při svém pozorování vůbec 

nezaznamenával. Celkově vzato, k mužům si ve čtyřce častěji přisedávaly ženy 

a k ženám si sedali muži i ženy ve stejné míře. Přisedávání k opačnému pohlaví 

je o něco zřetelnější u žen.   

        Přisedávání v rámci trojky již nebylo tak pestré k nižší rozmanitosti 

prostoru, za dodržení výše uvedených pravidel posuzování, byly možnosti 

přisednutí omezeny na sedadla A nebo B. Z 25 případů, které odpovídaly 

podmínkám, si valná většina přisedávajících vybrala sedadlo B. Když na C 

seděl muž, přisedávaly si častěji ženy, když na C byla žena, přisedávali více 

muži.  Rozdíly v poměrech nebyly u jednoho pohlaví významnější.  

 

 

 

 

4.  Přesedávání  

 
           
 

 

         Definice přesedávání je jednoduchá, je to výměna místa cestujícího za 

místo jiné, ať už jím samotným preferované nebo tlakem okolností 

uskutečněná. Ne vždy totiž člověk změní místo dobrovolně. Jako příklad může 

posloužit situace, kdy osoba na sedadle D si přesedne na sedadlo E ( za 

obsazenosti sedadel F a G), protože existuje jiná osoba, která má zájem se 

posadit. Vysvětlení takové situace je minimálně dvojí, buď je osoba na D 

ohleduplná a sedne si dobrovolně na méně výhodné místo, kterým E je a 

umožní obsazení svého sedadla nebo osoba na D nemá zájem, aby se skrz ni 

kdokoli prodíral a nemá zájem o těsnější interakci s nově příchozím.  

  A   B 

  C  

  D   E 

  F   G 
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        V průběhu mého pozorování se uskutečnilo 23 přesednutí, ve skutečnosti 

jich bylo o něco více, ale vyřadil jsem přesednutí v případech, kdy přesedávající 

člověk vyměnil své místo za jiné, v důsledku znalosti některé osoby 

v pozorovaném prostoru. Znalost osoby jsem definoval jako nenáhodnou relaci 

na základě vzájemné známosti z interakce již dříve uskutečněné. Tedy pro 

přesednutí jsem použil jen takové případy, kdy cestující neznali v prostoru 

nikoho, ke komu by mohli přisednout. Faktory, které jsem vzal v úvahu při 

přesedání byly pohlaví, věk, původní místo, nové místo, faktor zaplněnosti 

prostoru, to, zda je sedadlo po směru jízdy či proti směru, rozlišoval jsem také 

sedadla v uličce ( B, D, F) a uvnitř prostoru, u okna (sedadla A, C, E, G).  

      Faktor zaplněnosti prostoru (nikoli zaplněnosti autobusu) jsem zde rozdělil 

do dvou kategorií, ve kterých rozlišuji, zda je člověk v prostoru sám či nikoli, 

např. přesedne- li osoba z A na C a sedadlo B je obsazeno, tak počítám s tím, 

že prostor není prázdný, v opačném případě jsem definoval prostor jako 

prázdný. „Prázdnost“ prostoru definuji pouze v rámci každého prostoru zvlášť 

(prostor tří sedadel- trojka, prostor čtyř sedadel- čtyřka ). Vyskytoval- li se tedy 

v tom samém výše uvedeném případu přesedání kdokoli na „čtyřce“, považuji i 

přesto prostor za prázdný. Přesednutí se uskutečnila téměř výhradně 21/23 

pouze v rámci jednoho prostoru (trojka, čtyřka), jen ve dvou případech se 

cestující přemístili do sousedního prostoru. Výjimkou byla žena, která si 

přesedla z C na G.  

        Preference sedadel po směru jízdy byla zřejmá v poměru 14/23, při 

zdůraznění, že nikdo z přesedajících se nevzdal sedadla po směru jízdy pro 

sedadlo proti směru jízdy, to znamená, že ostatní přesednutí se týkala jen 

sedadel ve stejném směru jízdy. Obecně nehraje významnou roli ani to, zda 

jsou přesedající v prostoru sami či nikoli, 13/10.  Faktor genderu se při 

přesedání neprojevil jako rozhodující v obecném hledisku, počet přesedajících 

žen byl vyrovnaný s počtem přesedajících mužů 12/11, avšak při podrobnější 

analýze s přidáním dalších hledisek se projevila jeho významnost. Ukázalo se, 

že ženy ve věku 20 až 40 let si významně častěji přesedaly, až když byly v 

prostoru samy, učinilo tak 7 žen z 9, všichni tři cestující nad 60 let si přesedli 
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aniž by byli sami v prostoru. Celkově tedy muži přesedali v poměru 4/11, když 

byli sami a u žen to bylo 7/12.  

      Při analýze přesedání si po směru a v rámci jednoho směru jsem přišel na 

zajímavý poznatek, 9 žen z 12 při přesedání změnilo směr jízdy, tudíž sedly si 

z proti směru na sedadlo po směru. U mužů to byl poměr 5/11, takže si sedali 

rovnoměrně po směru jízdy a i v rámci směru jízdy. Ženy tak častěji vyjadřovaly 

vůli změnit sedadlo proti směru jízdy za sedadlo po směru jízdy, muži více 

přesedali v rámci směru, dvakrát častěji než ženy, aby si přesedli dovnitř a dali 

tak své sedadlo k dispozici. Činilo se tak ve více zaplněném prostoru  

    

Role genderu při přesedání do uličky a ven z uličky 

Jako sedadla patřící do uličky (vnější) jsem zařadil B, D, F, do kategorie 

sedadel uvnitř (vnitřní) pak A, E, G. Sedadlo C považuji za sporné a jeho 

zařazení kamkoli těžko obhajitelné, nese prvky obou kategorií a proto jsem jej 

nezařadil nikam. Roli těchto kategorií bych mohl demonstrovat výsledky 

pozorování v rámci přesedávání v následujícím schématu  

 

Odkud se přesedalo                                                Kam se přesedalo 

 

 
       

 

 

Z vnějších sedadel se převážně přesedalo, v 17 případech z celkových 23 a na 

vnitřní sedadla se převážně přesedalo 12/15, když nezapočítáme sedadlo C.  

Když jsem vzal v úvahu gender, zjistil jsem, že do uličky přesedl ze všech 

přesedávajících jen jeden muž (55let) z A na B, když na C seděla žena (60let ).   

Ostatní (10 případů) bylo přesedávání ven z uličky (z B na A), (z D na E), (D na 

G), (F na G). Konkrétně se to týkalo šesti mužů a čtyř žen. 

Celkově věk neměl vliv na přesedávání, počty v jednotlivých věkových 

kategoriích nevykazovali žádné významné rozdíly vzhledem k celkovému 

věkovému rozložení všech cestujících.   

 

A-4 B-6 

C-1   

D-8 E-1 

F-3    G-0 

A-1 B-1 

C-9  

D-0 E-2 

F-2 G-9 
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5.  Odkládání  

 

Termínem „odkládání“ myslím odložení zavazadla cestujícího, který sedí na 

některém ze sedmi sedadel v prostoru, na některé jiné sedadlo. Jeden cestující 

tak zabírá právě dvě sedadla, tělem však zabírá jedno sedadlo. Faktory se 

kterými jsem pracoval byl gender, věk, sedadlo cestujícího, sedadlo kam si 

odkládá, délka trasy, kterou cestující jel.  

       Případů, kdy si lidé odložili dle výše definovaného, tvořily nepatrnou část 

z celkového počtu cestujících 24/ 496 = 5%. Jedná se o specifickou kategorii, 

neznamená to, že právě těchto 5% zabírá více než jedno sedadlo. Zde hraje 

gender také významnou roli. Z 24 odkládajících bylo 15 mužů a 9 žen, po 

zohlednění věku se ukázalo, že muži si odkládají nezávisle na věku, kdežto u 

žen byl věk rozhodujícím faktorem. Pouze dvě ženy z devíti, které si odložily, 

byly starší 40 let. Dá se tedy s jistou mírou spolehlivosti tvrdit, že odkládání je 

doménou především mladších žen. Zajímalo mě, zda hraje nějakou roli počet 

zastávek neboli délka jízdy při odkládání a zjistil jsem, že ano. Podstatná 

většina odkládajících jela kratší vzdálenost (chvíli). Délku jízdy jsem rozdělil do 

dvou kategorií, když jel cestující 5 a méně zastávek, udělal jsem si poznámku 

při analyzování že jel „chvíli“. 18 z 24 odkládajících jelo chvíli. Z toho vyplývá, 

že ti, co si odloží, si nárokují větší část prostoru, s vědomím toho, že nejedou 

daleko a tudíž ani neshledávají nutnost uskromňovat se. Neberou v úvahu, že 

by mohli uvolnit místo někomu dalšímu a chtějí si tak svoji jízdu užít, nazval 

bych tento fenomén „požitek z jízdy“. Přestože jsem si vědom, že to nemusí být 

interpretováno jen jako požitek, ale také jako arogance vůči ostatním, protože 

rozšiřovali svůj osobní prostor na úkor ostatních. Často to byli lidé, kteří se ani 

nemuseli uskromňovat neboť věděli, že za pár zastávek je konečná zastávka, 

obecně si také lidé častěji odkládali v méně zaplněném prostoru, někdy, když 

byl autobus méně zaplněn, zaujali v prostoru tuto pózu již od začátku jízdy. 

 

        Při hledání výzkumů, které se zabývají spravováním osobního prostoru, 

jsem nalezl studii zabývající se spravováním osobního prostoru 

v univerzitní knihovně. Odkládání vykazovalo dle autora funkci defenzivní, tedy 
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střežení svého osobního prostoru. Studie dospěla k závěru, že muži i ženy 

spravují a brání osobní prostor rozdílně. Muži měli tendenci klást bariéry (tašky, 

bundy, knihy) do prostoru před sebe, kdežto ženy zabíraly prostor především 

vedle sebe. Tato studie významně vycházela ze studie provedené na stejné 

téma (Byrne, D., Fisher, J.D. 1975 in Klinge 1999). Výše uvedení pánové zjistili, 

že muži obecně sedí naproti těm, které považují za své přátele a ženy mají 

tendenci sedět vedle svých přátel. Proto si muži a ženy chrání tyto prostory 

vyhrazené přátelům před vniknutím cizího do jejich prostoru. V mém pozorování 

se něco podobého vyskytlo jen s lehkým náznakem. Cestující, který by si chtěl 

odložit naproti, by musel překonat prázdný prostor, narozdíl od studie ve výše 

uvedeném výzkumu, kde si stačilo odložit na stůl před sebou. Přesto jsem 

nalezl jistou podobnost, která však nebyla podpořena dostatkem případů. 

Všichni, kteří si odkládali, si odložili vždy vedle sebe, vyjma dvou mužů, kteří 

tak učinili na protější sedadlo.   Odkládání  hraničí s termínem, který nazývám 

rozvalování, který rozeberu v další kapitole.  

 

6. Rozvalování  

 

        Nejprve vymezím, čím se liší předchozí fenomén od toho následujícího.  

„Odkládající si“ je člověk, který sice zabírá sedadlo navíc zavazadlem, ale sedí 

ohleduplně  tělem (včetně nohou) na svém sedadle, člověk rozvalující se zabírá 

dvě a více sedadel, která okupuje buď zavazadlem jedno sedadlo a nohama 

další (celkem tři nebo více) nebo jen nohama a tělem zabírá minimálně prostor 

jednoho sedadla navíc. Pro lepší pochopení uvedu příklad menšího 

rozvalování. Za situace, kdy sedící na G, má natažené nohy v prostoru E, 

považuji jej už za „rozvalujícího“. Oproti odkládajícímu používá své tělo jako 

nástroje podstatně rozšiřující jeho teritorium. Celkově se rozvalovalo 14% všech 

cestujících (69 / 496). Podíl rozvalujících se osob ve věkové kategorii 15- 40 

činil u obou pohlaví současně 81%, což je více než činí celkové věkové složení 

v prostoru (68%), čtyři z pěti rozvalujících byly osoby mezi 15 až 40 lety. Na 

první pohled není z hlediska samotného genderu co zkoumat, počet 

rozvalujících se žen je přibližně vyrovnaný s počtem rozvalujících se mužů 

33/36, avšak po zohlednění dalších veličin se obě skupiny vyprofilovaly a 
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gender se ukázal jako významné posuzovací hledisko. Ve svém pozorování 

jsem rozlišil tři typy rozvalování, které se pokusím v následujících kapitolách 

podrobněji rozebrat.    

 

Odkud se lidé nejčastěji rozvalovali v poměru ženy / muži  

 

 

 

 

 

 

Menší rozvalování   

Prvním typem je menší rozvalování. Cestující zabírá mimo své sedadlo ještě 

prostor dalšího sedadla. Váhal jsem, zda do „rozvalování“ zařadit i nataženou 

nohu, připadá mi rozdíl, i když minimální, zda si člověk natáhne jednu nohu či 

dvě. Nutnost natáhnout si nohu (y), může být způsobeno zdravotním důvodem, 

dotyčnému může způsobovat bolest, když musí mít nohy pokrčené, to nicméně 

neodbourává fakt, že překrývá prostor dalšího sedadla, sedadel. V rámci svého 

výzkumu jsem nemohl posuzovat zda cestující mají natažené nohy v důsledku  

„zabránění vstupu dalším “, „požitku z jízdy“ , „zdravotních důvodů“, atd. Ať už 

měli důvod jakýkoli, zařadil jsem je do rozvalujících se. Do analýzy jsem se 

snažil nepočítat rozložité lidi, kteří sice zabírají více místa, ale aby tak nečinili, 

byli by nuceni stát.     

 

Větší rozvalování jsem definoval jako zabírání jednoho místa navíc 

zavazadlem a jednoho místa nohama, člověk v této kategorii zabírá 3 sedadla. 

Je to typ „rozvalování se“ nejméně zastoupený, týká se 10 lidí, při poměru žen a 

mužů 8/2. Proto bych tento typ označil jako „ ženské rozvalování se “. 

I většina těchto cestujících ( 7) jela kratší dobu ( do pěti zastávek ). 

  

 Absolutní rozvalování je posledním typem rozvalování se, používá se při něm 

tělo jako prostředek k zabrání co největšího místa. Jedná se o nejméně 

ohleduplný způsob vůči ostatním spolucestujícím (jsou-li).  Dotyčný při něm 

zabírá celý prostor (celou čtyřku nebo celou trojku) a znemožňuje tak komukoli 

  A   B 

  C  

  D   E 

  F   G 

 0/1 1/1 

12/6  

 1/0   3/0 

 4/9   13/19 
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posadit se do prostoru. Dalo by se definovat jako „mužské rozvalování“, 

zachovalo se tak totiž 10 mužů a jen 2 ženy. Jeden případ byl sporný, kam jej 

vlastně zařadit, žena seděla na B, odložila si na A a nohama zasahovala do 

prostoru C. Absolutní rozvalování jsem definoval jako zabírání celého prostoru ( 

myšleno však tělem). Vzhledem k tomu, že si odložila a nohama zabírala místo 

jednomu sedícímu, zařadil jsem ji do kategorie „větší rozvalování“. Kdyby si 

neodložila a tělem zabrala celou trojku, pak bych ji zařadil do „absolutně 

rozvalujících “.  

 „Absolutně rozvalující“ jsem pak ještě rozdělil podle časového hlediska. Rozlišil 

jsem, zda se rozvalovali od začátku nastoupení nebo ke konci jízdy, kdy už bylo 

mnohem méně lidí a tudíž tlak na uvolňování sedadel již nebyl tak velký. 

Polovina z nich se rozvalovala už od začátku, jakmile nastoupili, zaujali tuto 

pózu. Druhá polovina si to dovolila až později, v průběhu jízdy, kdy počet 

cestujících nebyl tak vysoký. Nutno poznamenat, že téměř všichni 10/12, co se 

takto rozvalovali, tak činili při zaplněnosti autobusu stupně 2 a méně. Ať už přišli 

do prostoru dříve nebo se rozvalili až později, činili tak v autobuse relativně 

prázdném. S přihlédnutím k těmto okolnostem již nelze nazývat jejich chování 

jako „přezíravé“ nebo „sobecké“. Dalo by se to i interpretovat jako uvolnění 

„požitek z jízdy“ nebo uvolnění. Z tohoto pohledu se muži dokázali snáz 

uvolňovat než ženy.        

 

 

VI.   Interpretace a diskuze 

 

       Ještě než se budu věnovat výše uvedenému, bych rád zmínil, co nešlo 

napozorovat a co jsem napozoroval a s čím jsem nepracoval. Při interakcích 

nešlo zkoumat pohledy při obsazování sedadel, okolnosti, na jejichž základě se 

cestující rozhodovali, kam a jak si sednou. Mohl jsem zaznamenat hlavně to, 

kam si člověk skutečně sedne, nemohl jsem se v rámci své metody ptát, proč 

tak činí a na další záležitosti. Ve své práci jsem se chtěl věnovat podle mě 

důležitým, zajímavým, pozorovatelným fenoménům. Některé informace jsem 

opomenul, ať už nevědomě či záměrně. Záměrně jsem třeba nevyužil svých 

polních poznámek, kdy jsem si například poznamenal, že venku je velký déšť, 
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že jsme se ocitli v dopravní zácpě, v první třetině autobusu je více lidí, ve třetí 

třetině více žen, atd. Také jsem nikterak nevyužil při své analýze informaci o 

denní době, kdy bylo pozorování zaznamenáno. Podle mě nehraje denní doba 

větší roli při přesedávání nebo preferenci jednotlivých sedadel. Během psaní 

mé bakalářské práce se objevila poznámka, že mohlo být provedeno více jízd 

autobusy. To jistě mohlo, ale neznamenalo by to automaticky větší porozumění 

dané problematice a o to šlo především.  Počet jízd okolo 60 by měl být 

dostatečným pro nalezení jistých pravidelností vyskytujících se v každodenní 

interakci.  

        Zjištění a interpretace ke každému fenoménu (přisedávání, rozvalování, 

první příchozí, odkládání, přesedávání aj.) jsou v příslušných kapitolách. Zde 

jen zmíním informace, které dosud nezazněly, připomenu ty známé, případně 

použiji poznatky z jednotlivých kategorií k tvorbě ucelenějšího pohledu.   

  

         Při průzkumu každého prostoru (trojky, čtyřky) zvlášť, bylo rozdělení mužů 

a žen ve věkových kategoriích relativně vyrovnané, vyjma jedné výjimky a tou 

byla věková kategorie 41- 59 let. Ženy z této kategorie obsazovaly více prostor 

„čtyřky “ a muži zase naopak obsazovali více prostor „trojky “. Jedná se o rozdíl 

relativně významný, když uvážíme, že v každém z nich jich bylo vždy dvakrát 

více než jejich protějšků ve stejné věkové kategorii. (dle tabulky v kapitole 

zjištění ). Věkově celkový prostor byl nejčastěji obsazován lidmi mezi 15- 40, 

sedm z deseti cestujících patřilo do tohoto rozpětí. Při obsazování prostoru se 

vyskytl téměř stejný počet prvních příchozích mužů jako prvních příchozích žen, 

nelze tedy tvrdit, že prvotní obsazování prostoru bylo genderově podmíněné.  

        Snad nejzásadněji se projevil gender při zkoumání rozvalování se, sice se 

rozvaloval stejný počet mužů jako žen, ale gender zde sehrál roli hlavně při 

způsobu rozvalování. Krom běžného rozvalování (natažené nohy zabírají jen 

prostor jednoho dalšího sedadla), jsem vypozoroval další dva typy, jež byly oba 

zkonstruovány na základě genderu a nazvány „mužské rozvalování “ a „ženské 

rozvalování“. Ačkoli se v každém typu našli i zástupci druhého pohlaví, jejich 

poměr je jednoznačně menšinový. Pro „mužský“ typ rozvalování bylo typické 

zabrání prostoru hlavně celým tělem, ženský typ rozvalování tvořila kombinace 

odložení si zavazadla a natažení nohou.  Muži byli také častějšími zástupci 
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v odkládání, z poznatků těchto fenoménů lze vysuzovat, že muži mají větší 

nároky na velikost prostoru, který zabírají než ženy. Podle mě by se to dalo 

vztáhnout i na další situace z každodenního života.    

        V přisedávání jsem již zmínil, že bylo více žen ve „čtyřce“, které si přisedly 

k mužům, zvláště vedle nich po směru jízdy (sedadlo F), za situace, kdy muži 

obsazovali nejdříve sedadlo G. Výsledek, že si žena sedla vedle muže také 

mohl být způsoben nižší mírou přisedávání mužů k mužům. Roli genderu mohla 

být při přisedávání dávána větší působnost a jiné zabarvení než ji ve 

skutečnosti může náležet. To, že si cizí žena sedala často vedle cizího muže, 

ještě neznamená, že to bylo, protože jí byl sympatický, stejně tak by se to 

nedalo interpretovat ani v opačném případě. Svou roli mohlo sehrát právě to, že 

sedadlo bylo po směru jízdy. Vzhledem k tomu, že téměř všichni první příchozí 

obsadili sedadlo G nebo F, při přisedávání do „čtyřky“, a v trojce bylo také téměř 

vždy nejdříve obsazeno C, je dosti možné, že role genderu v tomto nemusela 

být vůbec tak významná, jak se jeví. Druhý příchozí do každého prostoru (první 

přisedávající) si mohl jen sednout na další volné místo, místo po směru jízdy. Je 

docela možném, že cestující ani neřešili tolik, vedle koho si sednou, ale spíš 

kam si sednou.  

       Muži také více přesedali v rámci směru, aby si přesedli dovnitř a třeba dali 

tak své sedadlo k dispozici, možná, aby si vedle nich někdo sedl, ukázalo se, že 

asi ve 4 případech z 5 si na uvolněné místo sedla žena. Vysvětlení by mohla 

podat teorie, že muži snáz podléhají sociálnímu tlaku na sedadlo a proto si 

přesedávají častěji ven z uličky. Podle přisedání si zase ženy významně častěji 

sedaly k mužům ve „ čtyřce“ a stávalo se to při větší zaplněnosti prostoru. Ženy 

při přesedání častěji měnily sedadlo proti směru jízdy za sedadlo po směru 

jízdy. Přesedání obecně se odehrávalo v méně zaplněném autobusu, kdy byly 

možnosti přesednutí větší. Objasnění takového přesedávání žen může vyplývat 

z toho, že ženy častěji obsazovaly méně výhodná místa při svém nastoupení, 

v důsledku zaplněnosti výhodnějších sedadel. Proto, když se snížila zaplněnost 

autobusu, přesedly si na místo, kde měly lepší podmínky. S tím souvisí i jistá 

návaznost  přesedávání a rozvalování. Cestující, kteří si přesedli, se také někdy 

rozvalili, ať už byli muži či ženami, u mužů byl tento jev výraznější.   
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       Vyskytlo se pár případů, kdy lidé přesedli z D na G nebo F na G nebo B na 

C a vedle sebe měli původně zavazadlo a po přesednutí si jej dali na sebe. Dali 

tak podvědomě najevo vyšší hodnotu svého nově nabytého místa, tím, že 

uvolnili původní sedadlo pro někoho jiného? Spíš bych za tím nehledal takovou 

míru ohleduplnosti, dalo by se argumentovat, že nové sedadlo bylo více 

vzdáleno od zavazadla než to původní a tělo cestujícího vytvářelo fyzickou 

bariéru před případným odcizením a proto následovalo po přesednutí přesunutí 

odloženého zavazadla na sebe.  

       Při hledání materiálů ke své práci a přemýšlení o napozorovaných jevech 

jsem narazil na zajímavou myšlenku, která by se dala vztáhnout k interakci lidí 

v místech, jakými jsou autobusy. Proč je můj prostor později zaplňován a nebo 

právě proč je vůbec zaplňován by mohlo být obsaženo v postřehu Eliase 

Canetti (2007). Lidé jej možná zaplňují právě proto, že jinde je relativně plněji a 

oni „utíkají“ protože mají odpor z doteku ostatních cestujících. Elias Canetti to 

popisuje takto: „Odpor k doteku nás neopouští ani tehdy, když jdeme mezi lidi. 

Způsob, jak se pohybujeme na ulici, mezi mnoha lidmi, v restauracích, ve 

vlacích a autobusech, je diktován tímto strachem. Dokonce i tam, kde stojíme 

docela blízko jiných lidí a můžeme je pečlivě pozorovat a zkoumat, se 

vyhýbáme, pokud je to jen možné, doteku s nimi. Činíme-li opak, pak jsme 

v někom našli zalíbení, a přiblížení pak vychází od nás samých.“ (Canetti 2007; 

55). Může se to zdát jako přehnané, vztáhneme- li to na všechny cestující. 

Kdyby byli všichni tací, neexistovali by přeplněné autobusy a jiná místa 

každodenní interakce by vypadala jinak. Chtěl jsem to uvěst jako zajímavý 

postřeh, pod jakým pohledem se také dá pohlížet na každodenní interakce.  

 

 

VII.   Závěr 

 

      Faktory genderu a věku se projevily jako různě významné v pozorovaných 

jevech. V prostoru se nacházel přibližně stejný počet mužů jako žen. Velká 

většina cestujících byla mladší 60ti let (85%). Věkově tedy tento prostor nebyl 

tak neutrální, jak jsem na začátku předpokládal. Jako první obsazují prostor lidé  

do 40 let (převažují ženy), v kategorii 41+ převažují výrazně muži. Bylo pár 
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činností, které dělali muži i ženy stejně často, avšak různými způsoby. Potvrdil 

se poznatek z ostatních nalezených výzkumů na osobní prostor, že muži mají 

větší prostorové nároky než ženy.  Ačkoli se vyskytl přibližně stejný podíl mužů 

jak žen zabírajících více než své sedadlo, bylo mnohem více mužů, kteří byli 

„náročnější na prostor“ a zabírali častěji větší prostor. Podařilo se mi definovat 

„mužské rozvalování“, které se vykazovalo jako zabírání prostoru tělem a 

„ženské rozvalování“, které bylo kombinací méně okázalého zabírání tělem, ale 

navíc zavazadlem. Požadavky na osobní prostor se nepřímo zvyšovaly s délkou 

jízdy. Čím jel člověk kratší trasu, tím menší ohledy bral na spolucestující. 

Rozvalování by se dalo označit jako forma nezdvořilé nevšímavosti. Gender i 

věk se často projevily až při podrobnější analýze a proto bylo nutné rozkrývat 

jeho vliv s přihlédnutím na další okolnosti.  

       Určitě by bylo zajímavé porovnat výsledky s jinými dopravními prostředky, 

například prostoru trojky v novém metru, ale na to mi již nezbyl čas. Jsem i 

vědom, že v sebraných pozorováních je ukryto mnohem více informací než 

jsem zde uvedl, ale věřím, že se mi podařilo postihnout aspoň většinu 

nejdůležitějších nebo nejzajímavějších fenoménů.  
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Přílohy 

 

Příloha č. 1:  Struktura napozorovaných jízd dle denní doby (tabulka) 

 

         ráno  dopoledne  odpoledne     večer  

     253        5                10        13        5        33 

     205        6        7         9                    8        30 

       11       17        22                   13        63 

 

 

 

Příloha č. 2: Kopie schématu pozorování (schéma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3: Pozorovaný prostor 
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