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Úvod 

Bydlení – domov je jednou ze základních potřeb člověka, která je mu garantována 

zákony např. ve Všeobecné deklaraci lidských práv - listině základních práv a svobod 

1.  

Významným tématem je uvědomit si, že není jen jeden pohled, názor a přístup 

k architektuře a prostoru, tedy koncept, že existují rozdílné pohledy architektů, 

uživatelů a stavitelů. Právě uvědomění si rozdílnosti pohledů architektů, uživatelů a 

stavitelů bylo pro mě velice důležité, protože jsem začal vnímat, že každý z těchto 

hráčů chápe některé „své“ prvky jako významnější než ty ostatní. Právě rozdílnost 

pohledů je jedno z témat, které mě připadá velice zajímavé a v našem prostředí 

zatím nepříliš prozkoumané. Stavitelé i architekti často nepovažují pohled uživatelů 

za důležitý a i dnes, kdy se vztah proměňuje a uživatelé dostávají více prostoru – 

architektura a design se stává „věcí veřejnou“, architekti stále často silově prosazují 

svůj názor, přesvědčují klienty o tom, že přeci mnohem více rozumí tomu, „jak má 

vypadat (jejich) životní prostor“. Přes toto hodnocení architektů lidé vnímají 

individuálně něco, co označují za „dobrý, normální domov“ nebo „běžný dům“ a 

změna v tomto pojímání je většinou velice zdlouhavá. Zajímavou studií by bylo 

analyzovat vztah uživatelů, architektů a domů, tedy jakousi „úspěšnost 

navrhovaných řešení“. To je ale téma na jinou práci. 

Moje práce se ale bude zabývat pohledem stavitelů a architektů jen velice okrajově. 

Zásadním pohledem pro mě je názor uživatel - drobné měřítko těch, kteří v prostoru 

skutečně žijí, kteří ho vytvářejí až po tom, co odejdou poslední dělníci, stavitelé i 

architekti. Nezajímá mě měřítko návrhu domu a jeho technické řešení – obojí se 

                                                           

1 Všeobecná deklarace lidských práv / Vyhlašující orgán: Valné shromáždění OSN / Datum vyhlášení: 
10.12.1948  
Čl.12 / "Nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života, do rodiny, domova 
nebo korespondence, ani útokům na svou čest a pověst. Každý má právo na zákonnou ochranu proti 
takovým zásahům nebo útokům." 
Čl.25 / 1) Každý má právo na životní úroveň přiměřenou zdraví a blahobytu jeho i jeho rodiny, čítajíc v to 
potravu, šatstvo, bydlení, lékařskou péči a nezbytné sociální služby; má právo na zabezpečení v 
nezaměstnanosti, v nemoci, při pracovní nezpůsobilosti, při ovdovění, v stáří nebo v ostatních případech 
ztráty výdělečných možností, nastalé v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli.  
Dostupné z (staženo dne 12.10.2007) <http://juristic.zcu.cz/dostal/docs/udhr_cz.htm> 



stává jen jakýmsi základním prostorem, „hracím polem“, na kterém se náš příběh 

odehrává.  

 

Pohled „těch kolem“  - Co se Vám vybaví, když se řekne „kolej“? 

Individuální bydlení je a vždy bylo důležitým tématem. Změny v uspořádání bydlení 

totiž ovlivňovaly rodinu (a opačně) a zároveň bydlení bylo vždy spojeno se sociálním 

postavením člověka. Vlastnictví domu nebo země rozhodovalo o „svobodě“ nebo 

„podřízenosti“ – nesvobodě. S tím jak se formovala představa a význam individuální 

svobody jedince se měnil i význam individuálního bydlení. Nechci se ale věnovat tak 

širokému tématu, a proto si dovolím přiblížit se tématu bydlení studentů – 

společnému bydlení - bydlení na koleji.  

 

Historicky se ubytování studentů věnuje poměrně malá pozornost. Za významné se 

považuje to, že student má kde bydlet, tedy že se může věnovat studiu. Vybavení 

obytných místností, ale často tvoří jen nejzákladnější vybavení (stůl, židle, postel). 

Tato střídmost evokuje představu života v klášterech, což skutečně odpovídá tradici 

evropské univerzitní vzdělanosti. Samozřejmě se objevovali především mladí 

šlechtici, kteří studovali při dvoře, tedy ve velice dobře zabezpečených podmínkách, 

ale s příchodem Josefínských reforem a změnách, které znamenaly 

zvýšení dostupnosti vzdělání, se obrazem studenta stává především mladý člověk, 

který se připravuje na budoucí povolání a žije v prostém prostředí. V romantickém 

pojetí je student zobrazován často jako „bohém“, který žije v prostém prostředí, ale 

je nositelem ideálů. Studenti byli vždy dynamickou skupinou společnosti 

(revolucionáři, političtí aktivisté, mladí umělci apod.). „Studentský život“ se postupně 

stal synonymem svobodného života, určité rozmařilosti, volnosti a možnosti žít podle 

vlastních ideálů „nespoután pravidly společnosti“. Tato svoboda, je především 

charakterizovaná tím, že studenti žijí mimo původní domov a zodpovídají sami za 

sebe. Rodiče někdy pohlížejí na tuto novou pozici vlastních dětí s jistými rozpaky.  



Současný obraz v médiích je velice nejednotný. Jakoby se jednalo o určitý - vymezený 

nejasný prostor. Když jsem procházel novinové rešerše, objevil jsem články, které se 

týkaly Strahovské koleje ČVUT. Články se věnovaly dnes již platné změně zákona o 

výši kolejného (ubytovací stipendia)2, ale nepoměrně více se objevovaly různé 

senzační a tragické zprávy3.  Při procházení seriózních médií se objevují další témata 

(především důkladnější analýzy podražení kolejného a související témata: pronájmy 

kolejí na hostely4, úroveň studia a studentský život5 nebo témata jako počítačové 

pirátství6, možnosti vybudovat olympijskou vesnici, která by později sloužila zároveň 

jako studentské koleje7 apod. Zajímavé je, že tématu bydlení a problémům 

s bydlením se na akademické půdě věnuje poměrně malá pozornost. Trvale se 

objevují anonce na pronájmy prostor k bydlení (většinou velice jednoduchých 

pokojů, pokojů na kolejích, spolubydlení apod.), ale téma kolejí, bydlení během 

studia se bere za určitou samozřejmost, která se objevuje spíš jako technická 

informace, než jako téma, kterému by se mělo věnovat více pozornosti. 

Ti, kteří sami zažili život na koleji, se mohou samozřejmě opřít o vlastní zkušenost, 

která se objevuje v podobě doporučení, která dávají vlastním dětem („Lepší kolej, 

než privát, budeš tam mít spolužáky, ale ne že se nebudeš věnovat škole.“), nebo i ve 

formě mírně machistických doporučení některých otců „Jo kolej, to byly ty nejlepší 

časy, holky, chodili jsme tancovat (…)“, nebo „Tady s maminkou jsme se poznali na 

koleji, přivezla tehdy bábovku a pozvala mě na čaj.“ Někdy se jedná o poměrně 

absurdní rady typu: „Lepší abys vždycky šel spát k holce, odkud můžeš vždycky odejít, 

                                                           

2  „Vysokoškoláci, pozor, koleje zdražily!“ Blesk, Servis str. 10, 16.9.2005; 
3 „Honička se zlodějem: Pes Faki našel lupiče v listí“, 7.5.2007, Blesk, str. 4; „Bezdomovci: Silvestr je 
obyčejný den! Colombo letos dvakrát přežil svou smrt“ - Z domova, Aha! str.5, 30.12.2006; „Tancovali v 
Praze na Strahově“ Blesk, Svět načerno, 3.8.2005;) 
4 „Kdopak to spí ve studentské posteli?“ iDnes.cz, Názory, 15. července 2004 dostupné na 
<http://zpravy.idnes.cz/nazory.asp?r=nazory&c=A040714_210724_nazory_pol> 
5 Pražské vysokoškolské koleje jsou naplněné, studenti protestují, 12.9. 2000, iDNES.cz, dostupné na 
<http://zpravy.idnes.cz/prazske-vysokoskolske-koleje-jsou-naplnene-studenti-protestuji-p9e-
/praha.asp?c=A000911220130praha_lin> 
6 Policie zabavila studentům na koleji pirátské počítače, 10.7.2007, iDNES.cz, dostupné na: 
<http://zpravy.idnes.cz/policie-zabavila-studentum-na-koleji-piratske-pocitace-pin-
/krimi.asp?c=A070810_210533_krimi_mad> 
7 Olympijská vesnice by měla být v Letňanech, 2.3. 2007, iDNES.cz, dostupné na: 
<http://sport.idnes.cz/olympijska-vesnice-by-mela-byt-v-letnanech-fjz-
/sport_oh.asp?c=A070302_144253_sport_oh_ot> 



než aby se ti rovnou „nakýblovala“ do svýho pokoje.“8 Tyto historky se dají chápat 

podobně jako „historky z vojny“ (v mužské rovině) a mají i svůj ženský protipól „rady 

matek“, kdy matky nabádají své děti k tomu jak se starat sám o sebe, nabádají 

vlastní dcery jak se chovat ve vztahu k mužům apod. Samozřejmě se tyto rady 

nemohu generalizovat a jedná se o velice různorodé projevy podle množství důvěry a 

otevřenosti, která v rodinách panuje, samo téma těchto rodinných mýtů a dobře 

míněných rad by a vydalo na samostatnou práci. Ochota mluvit o vlastních zážitcích 

se často projevuje až poměrně později, když rodiče mluví s dětmi (studenty), kteří již 

na kolejích žijí. Rodiče se především snaží, aby jejich děti úspěšně ve škole začali a 

zároveň, aby se vůbec na kolej dostali. (S tím se pojí často i bizardní změny např. si 

studenti přehlásí trvalé bydliště „k daleko bydlící babičce“ co nejdále od místa studia, 

aby dostali kolej). Když už je jednou kolej studentům přidělena, nastává situace, kdy 

poprvé přicházejí na kolej -  do svého pokoje, což je srovnatelné s příchodem do 

nového bytu, protože tento nový prostor pro ně bude pracovnou, ložnicí, ale měl by 

plnit i další potřebné funkce prostoru a to často po celou dobu významné etapy 

v rámci života studenta.  

Rozhodl jsem se věnovat se tématu, jak studenti vysoké školy (ČVUT) mění životní 

prostor v pokojích, kde bydlí  a v dalších prostorech na koleji Strahov. Tedy určité 

sledování toho,  „co se dělo poté, co poprvé vstoupili do prostoru „svého“ pokoje“?  

Proč a co člověk chce změnit jako první a co až později? Jaké změny studenti dělají, 

co je k nim vede a co pro ně samotné tyto změny znamenají? Jak ovlivňuje způsob 

změn to, z jakého prostředí studenti přicházejí? (Studenti přicházejí často z velice 

rozličných sociálních i  kulturních prostředí). Jaké změny vnímají studenti jako 

důležité a proč? Jsou studenti ochotní investovat do tohoto prostoru i když vědí, že 

se jedná o „jejich prostor“ pouze na omezenou dobu?  

To byly některé z otázek, na které jsem se snažil při mém výzkumu najít odpověď a 

najít, jak se moje zjištění dá zobecnit a naopak jaké projevy jsou specifické.  

 

                                                           

8 Záznam rozhovoru s rodiči studentů bydlících na koleji.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Otevření tématu – teoretická východiska 

1.1  Vymezení pojmů prostředí, domov, město, sociologie města 

Psychologický slovník zmiňuje prostředí (v relevantních souvislostech) jako: 

Prostředí habituální9 (habitual environment) „výseč takového prostředí, kt. 

organizmus vnímá a na něž reaguje; v zásadě jde o rozličná prostředí vůbec a 

prostředí jedince, což je dáno prahy vnímání; užší, aktuální prostředí živočicha je 

                                                           

9 Psychologický slovník, str. 459, Pavel a Helena Hartlovi Portál, Praha 2000 



dáno jeho okamžitým stavem a jeho úrovní aktivity; u mnoha živočichů fylogenetický 

vývoj odráží vzrůstající zrakovou senzitivitu“  

Prostředí životní10 (environment) „soubor všech vnějších podmínek obklopujících 

jedince; původně chápáno úzce jen na prostor obklopující jedince či určitou populaci; 

dnes většinou globálně jako prostředí celé planety“.  

Prostor (life space) odkazující k poli, prostoru topologickému. 

Prostor sociální11 (social space) „p., který je dle A. Bandury vyjádřen: a) v čase 

civilizací b) vztahově prostorem intimním, osobním, společenským a veřejným“ 

Prostor topologický12 (topological space) p. psychologický, p.životní; p. kt. 

představuje osobu a psychologické prostředí, jež ji obklopuje; dle K. Levina (1936) je 

p.t. ve hře vždy, když se mluví o potřebách, motivaci, náladě, cílech, úzkosti n. 

ideálech; dle Lewina se jedince nachází v celostně pojímaném život. či 

psychologickém poli, kt. lze určit topologicky prostřednictvím vektorové analýzy; 

jednotl. oblasti topologického prostoru (snahy, tužby, zaměření, zájmy) mají kladné a 

záporné hodnoty, rozdílnou intenzitu i směr a spolu s individuálními bariérami jsou 

zdrojem osobností dynamiky.  

Pole životní13 (field) prostor životní (life space) 1. „termín K.Lewina (1937), v tvarové 

psychol. Výslednice sil dávající vymezenému prostoru dynamickou strukturu, kt. 

reaguje jako celek; celek kt. zahrnuje jedince a jeho prostředí, jevy fyzikální i sociální, 

uvědomované i neuvědomované; jde o pole dynamické, plné napětí, jehož zdrojem 

jsou potřeby jedince a valence, tj. přitažlivost či odpudivost osob, věcí a hodnot; 

termín má vysvětlit vztahy mezi člověkem a situací, v níž se nachází, resp. souvislost 

mezi prožívajícím subjektem a prozívaným světem, a tím i smysluplnost lidského 

konání; svým chováním se člověk snaží udržovat, příp. obnovit rovnováhu v p.ž. 

člověka se s věkem nejen více diferencuje, ale obvykle také lépe organizuje.  

                                                           

10 Psychologický slovník, str.460, Pavel a Helena Hartlovi Portál, Praha 2000 
11 Psychologický slovník, str.459, Pavel a Helena Hartlovi Portál, Praha 2000 
12 Psychologický slovník, str.459, Pavel a Helena Hartlovi Portál, Praha 2000 
13 Psychologický slovník, str.417, Pavel a Helena Hartlovi Portál, Praha 2000 



2. V soc. psychol. šířeji osoba a prostředí chápané jako jediná konstelace vzájemně 

závislých sil.  

Domov 

Překvapivě Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Diderot)14, stejně jako 

Sociologický slovník15 – heslo „domov“ neobsahují. Psychologický slovník16 obsahuje 

pouze heslo „domov charitní“, což nemá pro dané téma relevanci. Související 

zmiňované heslo „domácnost“ se objevuje jen jako „domácnost jednočlenná“ (single 

family) s odkazem na heslo „singl“, což má relevanci pouze ve smyslu, že právě 

studenti tj. obyvatelé kolejí jsou „singles“ v širším slova smyslu, ale často nejsou 

„singles“ ve smyslu definice -„žijící ze svobodného rozhodnutí osaměle17(…)“.  

Právo člověka na vlastní domov je jedno ze základních práv. V Listině práv a svobod 

je uvedeno: "Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu 

toho, kdo v něm bydlí“ (Článek 12)18. 

Označení, koncept „domova“ je velice široké označení, které existuje v různých 

kulturách a nese různé významy. Jako základní definice se dá použít: „místo, které 

člověk vnímá jako jemu blízké a významné pro jeho život“. Takové místo nemusí být 

vůbec místem, kde člověk skutečně žije. Velice konkrétním příkladem pro toto jsou 

právě studenti kolejí, kteří mají domov jinde, než kde žijí, extrémnějším příkladem 

mohou být například uprchlíci. Právě ve vztahu k uprchlíkům nebo k emigraci se 

hovoří o tom, že někdo nalezl „nový domov“, což samo o sobě vypovídá, že se jedná 

o určitou identitu místa, která se může v průběhu života měnit.  

Město  

Sociologická definice:  

                                                           

14 Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích (Diderot), Nakladatelský dům OP, Praha 1996 
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Dle Jiřího Musila „(…) město (je) složitým sociálním systémem, vyznačujícím se 

rozvinutou dělbou práce a velkou hustotou obyvatelstva, které je sociálně velmi 

různorodé, nezabývá se zemědělstvím a vytvořilo si soustavu interakcí, 

charakterizovanou distancí v meziosobních vztazích, partikulárností sociálních rolí a 

nepřímými způsoby sociální kontroly.“19 Musil hovoří o třech základních přístupech 

zkoumání města: 

1. Sociologické studium vycházející ze znalosti společnosti jako celku 

2. Důraz na specifické stránky organizace společnosti ve městech a jejich 

sociologickým kontextem 

3. Studium městské společnosti jako zvláštního druhu společnosti (např. proti 

venkovské společnosti). 

Weber město označuje za „tržní osadu“, kdy podmínkou je trh, který umožňuje ne 

příležitostnou, ale pravidelnou výměnu zboží v místě sídliště20. Vnímá město 

prizmatem přechodu ke kapitalistické společnosti.  

R.E.Park chápe město jako něco více než jen „seskupením jednotlivých sociálních 

zařízení – ulic, budov, (…); je také něčím více než pouhou soustavou institucí a 

administrativních zařízení jako jsou soudy, nemocnice, (…) Město je spíš stav 

mysli, souhrn zvyků a tradic a organizovaných názorů a pocitů, které se pojí k 

těmto zvykům a předávají se touto tradicí. Jinými slovy, město není pouze 

fyzickým mechanismem a umělou konstrukcí. Je obsaženo v životních procesech 

lidí, ze kterých se skládá, je produktem lidské povahy.“21  

Pro sociology je město specifikováno především způsobem, jakým žijí jeho obyvatelé. 

Vyhraňuje se oproti venkovskému životnímu stylu především způsobem obživy. 

Autoři ale hovoří i o celé řadě dalších odlišností, které vedou k vážným ekologickým, 

zdravotním, psychickým a v neposlední řadě i sociálním změnám (Ortová, 1996; 

Musil, 1967 a 1985; Černoušek, 1992; a další). Autoři se především věnují 

fenoménům, které člověka dle jejich názoru formují jako je „velká koncentrace lidí“, 
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„změna v dělbě práce“ a „reakce na uměle vytvořené prostředí“, „problém 

suburbanizace“ apod. V posledních letech je důraz kladen především na ekologická 

témata, vztah člověka a přírody, člověka a prostředí.  

Sociálně psychologický přístup se objevuje i u Louise Wirtha, který podobně jako 

Park především hovoří o rozdílu života ve městě a na venkově a změně, která provází 

přechod člověka do města. Město ovlivňuje a proměňuje vztahy a lidské chování. 

Urbanismus ve Wirthově pojetí označuje specificky městskou formu života. 

Sociologická definice rozlišuje čtyři základní vlastnosti (stránky) města22: 

1. hmotovou a morfologickou (prostorové uspořádání objektů a lidí, 

materiálové toky i pohyb osob, prostorové uspořádání objektů a lidí, geografii 

města) 

2. funkční a institucionální (hospodářské aktivity, administrativní funkce) 

3. sociální (sociální chování a životní styl obyvatel) 

4. sémiotikou (znaky a významy, kdy zprostředkovateli jsou umělecké artefakty 

(především architektura – sociologie architektury). 

V rámci sociologie města se objevuje celá řada subdisciplín, které se věnují 

demografickým a fyzickým procesům, které organizmus města, kvalitu života a další 

aspekty značně ovlivňují. Zároveň je pro město zásadní architektonicko urbanistické 

uspořádání. Funkčnost města a jeho infrastruktury a celá řada dalších skutečností, 

které ale přímo nejsou tématem této práce, přesto mají v širších souvislostech vztah 

k danému tématu.   

1.2  Člověk a prostředí 

Vztah jedince, respektive společnosti a prostředí je velice komplikovaný, komplexní a 

rozsáhlý. Představuje pestrou směsici možných přístupů a pohledů. Tématu se věnuje 

celá řada autorů v rámci mnoha oborů – antropologie (ve vztahu k tématu především 

urbánní antropologie a ekologická antropologie (Julian H. Steward, Marvin Harris)), 

sociologie (Max Weber, R.E. Park, R. McKenzie a další), psychologie (Henry 
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Osmond23, Altman a Haythorn24), ekologie (v českém prostředí například Ivan 

Dejmal, Josef Vavrouška, Miroslav Janík aj.), ale vzhledem ke komplexitě problému 

často především interdisciplinárně. Téma je předmětem nevědeckých projevů 

člověka a projevuje se například v celé řadě výtvarných děl, které zobrazují člověka a 

jeho vztah k prostředí: ve filmech např. – Stalker, Zrcadlo (Andrej Tarkovskij), Kouř - 

„Rytmikál totalitního věku“ (Tomáš Vorel), ale vztah člověka a prostředí se objevuje i 

v mnohem lehčích žánrech např. mainstreamový film Vesničko má středisková (Jiří 

Menzel), Kulový blesk (Ladislav Smoljak, Zdeněk Podskalský) aj. 

V literatuře se toto téma objevuje především u Konrada Lorenze, Erazima Koháka, 

Jitky Ortové, nebo Václava Cílka, ale i Martina Sutera a Henry Davida Thoreaua. 

Stejně významné je toto téma ve výtvarném umění. V nových uměleckých médiích a 

v konceptuálním umění se vztah člověk a prostoru (společnost a prostředí) objevuje 

jako velice silné téma např. v dílech – Jaroslav Anděl, Jaroslav Bárta, Richard Long, 

Hamish Fulton, František Skála, ale objevuje se i jako „land art“ a „public art“. 

Již v mýtech se objevuje téma člověka a vztahu k jeho okolí (přírodě, bohům, 

ostatním lidem). Náboženské texty (např. Bible, Talmud, Korán) ukazují, že tento 

vztah je dynamický a proměňuje se. Texty zároveň obsahují řadu informací a pravidel 

o způsobu členění prostor a pravidel pro umístění rituální předmětů v prostoru 

(příklad svitku na dveřích domu v judaismu).  Často se v nich objevuje určitý etický 

postoj, který udává jaké jednání je správné.  

Velkým tématem současnosti je vztah člověka k životnímu prostředí a jeho dopady, 

tedy téma trvale udržitelného rozvoje. Závažnost tématu je tak významná, že vnikají 

mezinárodní instituce (např. v rámci OSN), které se zabývají udržitelným rozvojem25. 

Roste potřeba po návratu etického užívání prostředí, což se zároveň chápat jako 

vytvoření nového mýtu o hrozbě určitého „totálního trestu“, („posledního soudu“) 

tedy selhání schopnosti prostředí reagovat na chování člověka.  
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24 Černoušek, M.: Psychologie životního prostředí. Karolinum, Praha 1992, str. 99 

25 Komise pro udržitelný rozvoj OSN, Commission on Sustainable Development (CSD) dostupné na 
http://www.un.org/esa/sustdev/csd/policy.htm (staženo 23.6.2008) 



Samostatným tématem je způsob, jakým člověk reaguje na prostředí, ve kterém se 

nachází, v našem případě na prostředí, které se stane jeho novým provizorním 

domovem. Jak je tímto prostředím ovlivňován nebo naopak jak člověk toto prostředí 

ovlivňuje. Rappoport (viz Rappoport, 198226) ukazuje příklad reakcí studentů a 

učitelů na prostředí učebny ve které se nacházejí. Pocit, který člověk má z určitého 

prostoru je podmíněn řadou činitelů a zásadních i drobných „odkazů“ (např. 

přítomnost odpadků, grafity na zdech, zeleň v ulicích, záclony v oknech, nové fasády, 

určitý druh obchodů apod.), na které lidé reagují rozdílně a tyto reakce jsou závislé 

na kulturních i sociálních podmínkách, ze který hodnotitelé vycházejí. Přesto se dají 

charakterizovat určité univerzálie, které jsou podobné pro většinu lidí.    

Piaget definuje pojem „asimilace" jako: „působení organismu na okolní předměty, 

pokud tato činnost je závislá na dřívějším chování k předmětům stejným nebo 

podobným. Neboť každý vztah mezi živou bytostí a jejím prostředím má tu zvláštní 

povahu, že živá bytost se pasivně nepodrobuje prostředí, ale mění je a vtiskuje mu 

vlastní strukturu. Fyziologicky takto organismus pohlcuje látky a mění je podle své 

povahy. Psychologicky je tomu stejně, až na to, že změny, o něž se v tomto případě 

jedná, se netýkají látky, ale jsou jen funkcionální a jsou determinovány motorikou, 

vnímáním nebo souhrou činností reálných, příp. virtuálních (pojmové operace atd.). 

Duševní asimilace záleží tedy v začleňování předmětů do schémat chování. Tato 

schémata jsou osnovami činností, které lze aktivně opakovat“ 27. 

Zároveň ale hovoří o vztahu mezi prostředím a organizmem i z obrácené perspektivy, 

totiž jak prostředí ovlivňuje a působí na organizmus: „Tuto opačnou činnost můžeme 

označit ve shodě s biologickou terminologií jako „akomodaci", přičemž jsme si vědomi, 

že živá bytost nikdy indiferentně nepodléhá působení okolních těles, nýbrž jen upravuje 

asimilační cyklus tím, že jej přizpůsobuje vnějším předmětům. Psychologicky se 

setkáváme se stejným pochodem v tom smyslu, že tlak věcí nevyvolává pasivní 

podrobení, ale prostě vždy vyúsťuje v modifikaci činnosti, která se oněch věcí týká. (...) 

Chápeme nyní, že nad přímé vzájemné pronikání organismu do prostředí se s nástupem 

duševního života vrství zprostředkované vzájemné kontakty mezi subjektem a objekty, 

které se uskutečňují ve stále větších časoprostorových vzdálenostech a po stále 
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složitějších drahách. Celý vývoj duševního života, od vnímání a zvyku k představě a 

paměti až po vyšší operace usuzování a formálního myšlení, je takto funkcí této 

postupně se zvětšující vzdálenosti vzájemných styků, a tedy rovnováhy mezi asimilací 

stále vzdálenějších skutečností do vlastní činnosti a mezi akomodací této činnosti oněm 

skutečnostem“.  

Mohlo by se zdát, že zbytečně zde uvádím exkurz k řadě témat, které s mým 

původním tématem zdánlivě nemají souvislost, ale myslím si, že právě pozorování 

vztahu člověka k svému okolí a i k sobě samému na této široké úrovni dává možnost 

nalézat řadu odpovědí z různých stran. Smyslem této práce je právě nalézt odpověď, 

která leží někde mezi antropologií, sociologií, architekturou a psychologií ale i řadou 

dalších vědeckých a uměleckých disciplín.  

1.3  Člověk a prostředí - historický exkurz 

Člověk ve všech náboženských i evolučních představách a mýtech vstupuje na scénu, 

kterou se mu stává krajina – prostředí. Zatím co např. biblické pojetí chápe toto 

prostředí jako „stvořenou zemi“ – „Hle dal jsem vám na celé zemi každou bylinu 

nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To vše budete mít 

za pokrm“28 a „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujete nad 

mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“29  

Člověk již od nejstarších dob využíval krajinu a především významné a přírodně 

chráněné prostory pro vytváření svých obydlí, ale i sakrálních a rituálních míst. 

V prostoru vznikají místu, které nesou určitým způsobem emotivní náboj – hovoříme 

o psychologickém fenoménu „genius loci“. Síla míst je zachycena v řadě uměleckých 

díl. Tato výjimečná atmosféra pro člověka často prostředek identifikace s konkrétní 

lokalitou, životním stylem i obecnými hodnotami. Český sociolog žijící v exilu Jaroslav 

Krejčí označuje za zcela klíčovou industrializaci a urbanizaci a jejich vliv na psychiku 

lidí i strukturu společnosti v procesu změny společnosti. „Vědeckotechnická revoluce 

se svým elektronickým umocněním komunikace je současným stadiem tohoto 
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biblické společnosti, Praha 1991 



vývoje. Venkovský, ať už zemědělský či pastýřský, lid, postižený těmito změnami, 

pociťuje rozpad, často i ztrátu svých tradičních hodnot. Postupně a často obtížně se 

přizpůsobuje životnímu stylu, který diktuje práce ve městech, v průmyslu a při stále 

složitější technice. Tyto okolnosti reflektují nejen změnu životního stylu, nýbrž i 

posun hodnot.“30 

Posun a změna, která byla způsobena industrializací se ve 20.století dále měnila a 

přinesla zásadní změny ve všech úrovních urbanizmu, architektury, ale i struktuře 

společnosti. V tomto historickém exkurzu je třeba připomenout i několik momentů, 

kdy architektura a uspořádání prostoru, vedlo k zásadním sociálním změnám.  

Mezi tyto momenty bych rád zmínil především specifické užití prostoru pro posílení 

moci – využití scénografie a architektury při masových prezentacích a propagaci moci 

a síly. Mezi nejvíce zásadní využití patří fašistické parády v Norimberku. Využití 

prostoru, zvuku, divadelních efektů, mystické symboliky a dokonalé organizace vedlo 

k neuvěřitelným prožitkům fascinace davu a tak posílení ideologie. Fašismus 

představuje skutečně dokonalé spojení architektury, scénografie a moci při využití 

všech tehdy dostupných technických možností. Alber Speer se jako Hitlerův osobní 

architekt podílel na vytvoření státní architektury, která podporovala nacistickou 

propagandu a podílela se na vytvoření megalomanských shromáždění, jejich 

choreografii a světelných show.   Účastníci byli fascinováni – nepochybovali, dnes 

hovoří o tom, že byli manipulováni apod. Zajímavý byl i způsob jakým byla tato 

činnost zaznamenávána a vzniklé filmy a fotografie nejznámější od Leny Reifenstahl 

(Síla obrazu, Olympia aj.). Právě Olympia a obecněji užívání prostoru pro cíle jako je 

pořádání Olympijských her ukazuje, jak propaganda v prezentování prostoru a 

myšlenek s nimi spojenými může být pozitivní i negativní. Toto téma je pro mou práci 

velice důležité, protože jiným podobně „dokonalým“ využitím, které je pro nás stále 

blízké a pro tuto práce především relevantní, je Spartakiáda s jejím skupinovým 

cvičením, organizací, synchronizací a prezentací myšlenek komunismu. Právě 

Spartakiáda byla hybnou silou pro postavení našeho pokusného prostoru – tedy 
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kolejí na Strahově, o kterých budu hovořit později.  I zde opět opakuje podobný 

modus – člověk ne jako jedinec a individualita ale v rámci masy, „fašizující 

dokonalost“ – synchronizace a prezentace myšlenek (obecných i konkrétních témat).  

Je velice zajímavé, jak určité prostory si trvale udržují svou atmosféru i dávno po 

tom, co změní své využití (například koncentrační tábory, vězení, jatka v negativním 

smyslu a kostely, fary apod. v pozitivním smyslu). Tento fenomén, který se dá velice 

komplikovaně popsat a definovat, lze demonstrovat na historce, kterou jsem slyšel 

vyprávět asi čtyřicetiletou ženou, která vyprávěla, že při cestě z Prahy do Litoměřic 

usnula a probudila se s velice silným pocitem strachu a stísněnosti, i když bylo slunné 

letní odpoledne. Popisovala, že se cítila velice dezorientovaná a jakoby „cítila, že je 

na nějakém zlém místě, kde umřelo mnoho nevinných lidí“, a když se zeptala 

souseda, kde je, řekl jí, že autobus právě vjíždí od Terezína. Z hlediska psychoanalýzy 

je její pocit velice jednoduše uchopitelný, protože žena věděla, že při cestě z Prahy do 

Litoměřic autobus pojede Terezínem, ale i přesto tato historka dokresluje, že místa 

nesou určité významy, které si uchovávají mnohem delší dobu. Mnoho míst – 

člověkem upraveného prostoru je navrhováno s určitým smyslem, výrazem a 

významem, který mají představovat (velká náměstí, kostely, sídla firem a jiné 

dominanty). 

1.4  Antropologické aspekty architektury 

Architektura se vždy ze své podstaty věnovala vztahu mezi člověkem, jeho potřebami 

a prostředím. Nejprve člověk jen drobě měnil přírodou dané podmínky, zakládal 

jednoduchá obydlí a vytvářel z dostupných přírodních materiálů zástěny a přístřešky. 

Později začal využívat intenzivně půdu a vznikla zemědělská výroba, došlo ke změně 

využívání životního prostoru. Tak člověk začal „podmiňovat“ rozsáhlé oblasti krajiny. 

To co je vnímáno jako pozitivní dnes, např. les, bylo v historii vnímáno zcela opačně, 

tj. jako negativní, nebezpečné, divoké  – „protichůdnost mezi relativním významem 

města (dobrý) a lesa (divoký, špatný) tak běžné v počátcích koloniální Ameriky a 

dnešní pojetí les (dobrý) a město (špatné)“. Různé pocity z prostorů je třeba vnímat 

dynamicky jako proces, který se trvale mění. 



V rámci architektury dochází k prolínání plánovaného konstrukčního užitého designu 

a života s jeho danostmi i nahodilostmi (různé využití prostor). Uživatelé vnášejí do 

prostoru část sebe, prostor je naopak určitým způsobem může formovat a 

ovlivňovat. Je to tedy vzájemné ovlivňování a proměňování. Jednak uživatel vnáší své 

artefakty a provádí změny, které mu vyhovují, ale na druhou stranu „si zvyká“ na 

určité uspořádání, přijímá určité kompromisy apod.  

1.5  Sociologické aspekty architektury 

Hlavním zájmem sociologie architektury je hmotné prostředí vytvořené člověkem 

a interpretace „takto úžeji vymezeného prostředí“ (Musil 1986)31. Sám lidský 

prvek je v architektuře jaksi „všudypřítomný“, je určitou podstatou architektury 

(jejím určujícím měřítkem a charakterem). Architektura je vymezena jako velice 

široce a můžeme pod tímto označení chápat každé zastavěné území nebo i kulturní 

krajinu, budovy, náměstí, parky, komunikace, ale i zápach nebo zvuk apod. 

Člověk ale není součástí architektury - je tvůrcem. Norbert-Schulz chápe 

architekturu jako „vytváření míst“ a místo samo o sobě jako duchovní smysl 

„prostranství s významem“ (Norbert-Schulz 1994)32. Naopak Honzík chápe 

význam architektury především jako „tvorbu obývatelného prostředí“ (Honzík 

1946)33. Honzík akcentuje především změnu prostředí do forem, které odpovídají 

lidským potřebám (především psychickým).  

Sociologický slovník uvádí k sociologii architektury: „zkoumá jednak působení 

znakové struktury jednotlivých objektů, působení jednotlivých objektů a budov jako 

celku a působení souborů objektů a prostorů mezi nimi na jednání, příp. na vnitřní 

stavy lidí, jednak zkoumá, jak jsou jednotlivé složky kultury a organizace globálních, 

národních a místních společností vyjádřeny v estetickém ztvárnění objektů, zejména 

budov, v uspořádání budov a ve vytváření soukromých a veřejných prostorů.“34 

                                                           

31 Musil, J.: Sociologie pro architekty a urbanisty. ČVUT, Praha 1986, str. 14 

32 Norbert-Schulz, CH.: Genius loci. Odeon, Praha 1994, str. 170 

33 Honzík, K.: Tvorba životního slohu. Václav Petr. Praha 1946, s.114 

34 Velký sociologický slovník 1996, s. 1033 



Teoretici architektury, např. Pavel Halík, hovoří o tzv. „urbanistické scéně“ 

(podobně Goffman)35- „scéna byla často budována se záměrem vyvolávat určité 

reakce a pocity (vznešenost, vážnost, klid, vzrušení lehkost, tíži). Jakoby se 

divadelní scéna vymanila ze zajetí uvnitř budovy a rozložila se do šíře 

urbanistického prostoru, náměstí, do ulic, parků, tříd.“ Rozdíl mezi scénou 

divadelní a urbanistickou je v trvalosti každé z nich a tom, že hlavní roli přejímají 

„kulisy“, které tvoří domy, mají charakteristickou architekturu, strukturu, ale i 

význam a odpovídající dekorace36. O existenci sociálních rolí a scénách píše 

Goffman. Člověk obecně jedná v konkrétní urbanistické scéně, kde právě dochází 

k sociálním interakcím. Vznik těchto urbanistické scén, které jsou lidským 

výtvorem, byl postupný a postupně se měnily a posouvaly jejich významy a sociální 

souvislosti. Sama urbanistická scéna je stejně jako i její části na úrovni 

jednotlivých domů (interiérů apod.) vnímána na základě porozumění soustavě 

znaků a významů, které jsou často neverbální vytvořené fyzickým prostředím. 

Člověk je tyto znaky schopen více či méně vnímat a reagovat na ně, bez toho, že by 

si je konkrétně uvědomoval, reakce je tedy často velice spontánní – v souvislosti 

s výše uvedeným se hovoří o „sémiotice prostoru“37. Architektura tedy vždy nese 

určitý význam.  

Lidé prostor vnímají často velice často ve spojitosti s tím, jak se společnost v něm 

chová (často podle sekundárních projevů tohoto chování v prostoru – odpadky, 

grafity, osvětlení apod.). Ve vztahu přímo k chování jedinců je důležité zmínit fakt, 

že lidé jednají v prostředí často velice podobně – tj. dochází k určitému vzorci 

chování. Tomuto a příbuzným fenoménům se věnuje environmentální psychologie. 

Architektura často nese význam a hodnoty společnosti, ale i sociální ideje, životní 

styl apod. Stavby promítají hodnoty společnosti, novinky v technologii, změny ve 

společenském uspořádání. To se projevuje například ve vzniku moderních sídlišť, 

panelové výstavbě aj., ale i v širších urbanistických vztazích a celkovém rozvržení 

prostoru, stejně jako vztahu k prostředí obecně.  Jak již bylo řečeno, tyto významy 

se postupně mění a posouvají jak se mění společnost, která ovlivňuje i změnu 
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typologie. Význam (znaky), jakým architektura působí na uživatele, se mění.  

Hovoří se ve spojitosti s vnímáním identity konkrétního místa s genius loci. Tento 

fenomén, kdy dochází k identifikaci s místem, je pro řadu autorů zcela klíčový. Za 

všechny je třeba jmenovat Norberga-Schulze, který se věnoval geniu loci a jeho 

dílo pojednává o tomto fenoménu konkrétně v Praze.  

Člověk, který se identifikuje s konkrétním místem a chápe ho jako své „doma“, tak 

zažívá určitou jistotu, která se dá také charakterizovat jako „pocit bezpečí“. Tento 

pocit je pro člověka zcela zásadní (o čemž bude pojednávat i následující kapitola).  

Sociologie architektury je v našem prostředí relativně novým oborem. Jiří 

Musil ve své práci „Sociologie pro urbanisty a architekty“ (1986) popisuje 

interakci mezi prostředím a lidmi. Lidé prostředí přetvářejí a přizpůsobují, aby 

více odpovídalo představám, které o něm mají, ale zároveň se sami přizpůsobují 

prostředí.   

S nutností uvažovat o sociálních, společenských, ale i politických aspektech 

v prostředí přišel silně BAUHAUS ale již předchozí moderna bořící prázdné  

poučky a typologii předchozích staletí a vytváří nové koncepce. Z Českých autorů 

především Karel Honzík, který chápe architekturu, především jako životní styl. 

Zároveň charakterizuje základní podmínky pro obyvatelnost města: sociální, 

atmosférické, světelné, akustické, provozní, pohledové a psychické38.   

Z hlediska specificky městského prostředí R.Gutman hovoří o „vlastnostech 

předmětového prostředí“ a o „měřítku“ (úrovně objektů a prostorů)39. Má práce 

se zabývá především nejnižší úrovní tohoto měřítka – úrovni jednotlivých 

místností, ale Gutman rozlišuje rozsáhlejší prostory s komplexní strukturou 

(město, regiony apod.). Architektura tedy nevytváří pouze fyzický prostor, ale má 

za úkol měnit člověka. Vytvářet nové prostředí, které často nese myšlenku nového 

uspořádání světa. Tento pohled, často spojen se socialistickými nebo jinak 

utopistickými ideologiemi, byl pro 30. léta typický. Pro nás je především důležité 

vnímat zájem o problematiku vztahu člověka a jeho prostředí a celý komplex 

témat, který tento zájem přinášel.  
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Z hlediska organizace hovoří Musil o „komplexních jevech celostní povahy“, 

rozdělené do osmi vlastností40: 

1. prostorová organizace – především uspořádání parků, budov vzájemné 

provázání komunikacemi a specifické prvky občanské vybavenosti. Tato 

základní struktura spolu s kvalitami (např. akustickou, světelnou apod.) 

zásadně ovlivňují kvalitu života i míru sociálního kontaktu. Např. o 

fenoménu vzniku přátelství na dětských hřištích mezi dětmi v rezidenčních 

čtvrtích píše R. E. Park41 

2. dopravní systémy – fyzické komunikace na úrovni města. Tyto systémy 

mohou zásadním způsobem ovlivnit dojem z města (např. automobily 

vytlačí člověka z některých částí města (význam měřítka a intenzity). 

Příkladem problematického dopravního systému je např. pražská 

magistrála. 

3. komunikační prostory - (náměstí a jiné veřejné prostory)  

4. informačně komunikační systémy – ve městě je tato funkce značná, až 

nepříjemná. Televize, internet, telefon, ale i další zdroje informací (např. 

plakáty, reklamy, oznámení, úřední desky a výkladní skříně). Zajímavým 

fenoménem jsou například grafity, tedy posprejované plochy. K.Lynch 

označuje město jako „zřízení na učení“42. 

5. mikroklimatické, světelné a akustické podmínky – nebo dnes označované za 

environmentální byly hlavním rozdílem mezi starým režimem a modernou. 

Moderna (Honzík) přesto estetické hodnoty považoval za základní, bez 

kterých jsou prostory neobyvatelné (nutnost kvalitního výhledu – tzv. 

„pohledové podmínky“)43. 

6. vzhledové vlastnosti – jedná se o vlastnosti, které mohou člověka pozitivně 

(nebo negativně) stimulovat (zahrada x sídliště)44.  

7. vybavenost bytů, objektů a území – především se jedná vnitřní vybavenost a 
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komfort jednotlivých prostor.  

8. symbolické vlastnosti – tyto vlastnosti se projevují na několika úrovních – na 

makro úrovni (architektura jako symbol hodnot společnosti (např. kultury, 

politiky, náboženství a doby) a nebo na úrovni jednotlivce, na mikroúrovni, 

kdy místa nebo předměty mají často velice intimní význam. Tyto 

významové aspekty, které jsou v centru mého zájmu se projevují v mnoha 

situacích (stísněnost pacientů v nemocnicích, obřadních síních, nebo naopak 

radost na hřištích, důstojnost na veřejných prostranstvích apod.). Problémy 

se projevují například při stěhování, nebo konkrétněji při odchodu starých 

lidí do domovů důchodců, kdy ztrácejí pocit domova, bezpečí, 

srozumitelnosti a naopak mohou zažívat pocit vykořenění a dezorientace. 

Symbolům se věnuje environmentální psychologie (více viz následující 

kapitola).   

 

Je důležité si uvědomit, že tyto jednotlivosti působí jako komplexní systém (město, 

region, dům apod.). Z hlediska priorit Musil uvádí, že obyvatelé hodnotí město 

především podle „bezpečnosti“, „možnosti se identifikovat s místem“, „sociálních 

interakcí“, „pocitu, že někam patřím“, „nepřipoutanosti k místu“, „možnost 

nevázané seberealizace“, „proměny a novinky prostředí“, „možnost soukromí“, 

„potřeba orientace“. Přestože některé z uvedených hodnocení se vzájemně 

vylučují, odpovídají struktuře města, které je často značně různorodé. Právě tato 

různorodost a mnoha vrstevnost je jedním ze základních znaků města. 

Uvedené podmínky zároveň ukazují, že základními vlastnostmi města musí být 

zajištění existenčních (ekonomických) podmínek a zároveň funkce kolektivní – 

sociální, která však musí být dostatečně vyváženo možností soukromí a 

individuality.  

1.6  Psychologické aspekty architektury 

Motto: 

„Domov je místo, kde se člověk cítí doma“.  

 

Psychologické aspekty 



Obecně se tedy jedná o velice individuální hodnocení prostorou, kde se přesto 

objevuje celá řada univerzálií. Je jasné, že dochází k překrývání. Významné je celkové 

nastavení a uspořádání prostoru – existují různé koncepty uspořádání prostoru ať již 

moderní jako raumplan a další přístupy moderny a postmoderny nebo tradiční jako 

je „feng šuej“, ale i kulturně bližší lidová architektura se svým tradičním 

typologickým upořádáním apod. Všechny tyto koncepty (ať již pevně teoreticky 

usazené, nebo jen tradičně zvykově přejímané) si stanovují pro uspořádání, tvary i 

barvy pravidla, která podle každého z nich ke „spokojenějšímu prostoru“ a tedy i 

spokojenějšímu životu. Je zajímavé, že například pravidla vycházející z tradiční 

architektury i mysticko-náboženských představ, se dnes promítají do staveb (např. 

stavby Normana Fostera, Ieoh Ming Pei aj.)45, které představují značné symboly 

moderní doby, ale i sexuální symboly nebo jiné archetypy.  

Naopak vykořeněnost, nové neznámé a nepřehledné prostory člověka dezorientují. 

V mnoha konceptech se dá najít velice podobné logické a typologické uspořádání 

prostor. Kvalitní životní prostředí představuje zázemí pro člověka „spokojeného“. 

Z hlediska jednotlivých témat psychologie bydlení je významné uvést především:   

 

 

Velikost, měřítko a uspořádání 

Jednou ze základních vlastností prostoru je jeho velikost. Velikost spolu s měřítkem 

(vztahu velikosti k velikosti člověka – uživatele) určují prvotní pocity člověka ve 

vztahu k určitému prostoru. Lidé zažívají ve velkých prostorech zvláštní pocit 

„malosti“ nebo strachu a nejistoty. Faktorem, který může měnit jinak velké měřítko, 

je vnitřní uspořádání, které vytváří určité vnitřní vztahy v rámci prostoru, a proto 

může hrát důležitou roli. Lidé především vnímají velikost a vnitřní pravidla prostrou. 

Je zajímavé, jak se dochází k základní orientaci člověka v rámci prostoru. Podle 

Rapoporta existuje velice složitý způsob orientace v rámci prostoru, který je utvářen 

kulturními, ale i dalšími znalostmi každého z nás. V rámci tohoto systému schopnosti 
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orientovat se v prostoru dochází k hodnocení určitých hledisek a podle toho člověk 

na prostor reaguje. Mezi tato hlediska patří především níže uvedené kategorie, ale 

Rapoport doplňuje ještě celou řadu dalších, mnohem jemnějších kategorií.  

 

Světelná a akustická pohodu 

Dnes poměrně často zmiňované téma je problém hluku, špatného osvětlení a 

oslunění i další témata spojená s kvalitou bydlení (prašnost, kvalita ovzduší, vibrace 

apod.). Jedná se o základní charakterové vlastnosti prostoru (fyzické), které určují jak 

člověk tento prostor bude vnímat a hodnotit. Tyto vlastnosti jsou definovány do 

norem (ČSN) a zákonů. Jsou stanoveny kritéria limitů světelného i akustického 

znečištění ovzduší46, které jsou kontrolovány hygienickými stanicemi. Další úřady, 

především stavební úřady jednotlivých samosprávních celků, prosazují dodržování 

Stavebního zákona a dalších navazujících závazných nařízení a vyhlášek.   

 

Materiály  

Materiál je dalším z klasických hledisek hodnocení prostrou. Sama přítomnost 

určitého materiálu může být znakem (např. užití kůže jako znak luxusu nebo kovu a 

konstrukcí jako znaku dynamiky apod.). To vše se projevuje jak v architektuře, tak i 

v mnohem menších měřítkách, například ve firemních prezentacích, interiérech, 

prezentačních tiskovinách v orientačních systémech budov a na řadě dalších míst.  

 

Barvy 

Barva může být velice důležitým aspektem prostoru a ovlivňovat pohodu, nebo jiný 

pocit, který v prostoru prožíváme. Může na člověka působit pozitivně i negativně, což 

Šípek označuje za „činorodost“ respektive „stísněnost“47. Z hlediska barevnosti stěn a 
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nábytku se hovoří o světelné pohodě interiéru, která je daná schopností odrážet 

světlo. Tato odrazivost je daná fyzikálními vlastnostmi jednotlivých barev. Z hlediska 

barev je důležité hodnotit nejen odstín barvy ale i celou řadu dalších vlastnost,í jako 

jsou lesk a odrazivost, intenzitu, schopnost barvy překrýt původní nátěry, 

kontrastnost a trvalost barev a řadu dalších fyzikálních i psychologických vlastností48   

 

Tvary  

Nejen velikost, měřítko a uspořádání, ale i jednotlivé tvary jsou významným 

aspektem prostoru. Významné jsou především při orientaci a ve způsobu, jakým na 

nás prostor působí. Již za klasický se dá označit konflikt mezi architekty prosazující 

čisté hrany a návrhy označované za „krabice“ a uživateli, kteří očekávají často 

roztomilé až kýčovité „kudrlinky“ a oblejší a pozvolnější tvary. To platí jak o domech 

jako celcích, tak i vybavení interiéru. Je zajímavé, že moderna šla určitým způsobem 

proti tradičnímu designu a architektuře především proto, že obsahovali ornament, na 

který moderna útočila. Moderna se tedy snaží o funkčnost a efektivnost, ale za cenu 

unifikace a značného zjednodušení pohledu a zkratkovitosti celé problematiky lidské 

individuality.  

1.7  Architektonická typologie prostoru pro bydlení 

Zákony se věnují bydlení a jeho pravidlům a hovoří o „právu na důstojné bydlení“. 

Tato „důstojnost“ je vyjádřena jednak ideově, jednak normovanou kvalitou 

materiálů, nutným fyzickým rozsahem prostoru, vybavením a samozřejmě i 

funkčností jednotlivých služeb (teplo, světlo, dostatek větrání apod.). Tzv. „Stavební 

zákon“49 tedy stanovuje, jak má vypadat obytný prostor (ČSN 734301); definuje 

bytové stavby - obytnou budovu a dále vyhláška č. 137 (z 9.června 1998) bytový 

dům50 a rodinný dům51.  Jednotlivé typologické formy (bytový dům, rodinný dům) 

jsou tvořeny bytem. Byt je definován jako „soubor místností pod společným 

                                                           

48 Více v Antal Nemcsics / Farbenlehre und Farbendynamik, Teorie der farbigen Umweltplanung, 
Akadémiai Kiadó, Budapešť 1993 
49 Zákon č. 183/2006 Sb. 
50 „(je) stavba pro bydlení, kde převažuje funkce bydlení“ 
51 „stavba, v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určená k bydlení“. 



uzavřením, který splňuje požadavky na osvětlení, plošnou a objemovou kapacitu 

podle počtu uživatelů, je možné jej vytápět a větrat, to znamená, že je určen pro 

trvalé bydlení. Byt obsahuje nejméně jednu obytnou místnost52“.  

Byt je dále tvořen obytnými místnostmi (nejméně jednou). Obytná místnost musí mít 

alespoň 8 m2 podlahové plochy (ložnice určené pro spaní jedné osoby), obytná 

kuchyně musí mít minimálně 12 m2, obývací pokoj 16 m2 apod. Tyto místnosti musí 

dále splňovat další kritéria, jak bylo již zmíněno.  

Je zajímavé, že Šípek spolu se svými kolegy (architekti – pedagogové ČVUT) se ve své 

knize věnují sociálním aspektům bydlení a obytného prostoru jen velice omezeně a 

vlastně tak téma vždy jen jaksi uvozují. Mnohem více prostrou než vysvětlení těchto 

témat se věnují technickému stanovování jednotlivých typologických prvků.     

Prostory v bytě jsou rozděleny na monofunkční (koupelna, WC) a polyfunkční 

(kuchyně, obytný prostor). Tyto funkce se během vývoje značně proměňovaly a 

měnily. Podle Šípka musí být stavby pro bydlení navrženy tak, aby „nepoškozovaly 

psychosomatický stav člověka a naopak umožňovaly jeho optimální vývoj. Kvalitu 

bytu neurčuje pouze jeho prostá velikost, ale zvláště jeho funkční a prostorové 

uspořádání53“.  

Podle práce STÚ Praha (1967)54 se dají nalézt v bytě tyto formy a funkce: 

1. odpočinek 

2. osobní hygiena 

3. styk se členy rodiny i mimo rodinu 

4. pracovní činnost 

5. výroba jídel 

6. konzumace jídel 

7. odstraňování nečistot 

8. skladování 

                                                           

52 Stavby pro bydlení, Jan Štípek, Jan Paroubek, Lubomír Přibyl, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, Str. 4   
53 Stavby pro bydlení, Jan Štípek, Jan Paroubek, Lubomír Přibyl, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001, Str. 
22   
54 „Vymezení a rozbor funkčně provozních požadavků na byty a obytné domy“, Kolektiv autorů, 
Stavebně technický ústav, Praha 1967 



9. doprava (horizontální i vertikální) v bytovém domě 

 

Metodika Ústavu bytové a oděvní kultury uváděla pro bydlení tři základní funkce: 

1. biologická funkce – jedná se především o lidské potřeby jako je odpočinek, 

spánek, ale i péče o sebe sama, stravování, osobní hygiena a další biologické 

potřeby. 

2. hospodářská funkce – především příprava a podávání jídel mytí nádobí a 

ukládání potravin, čištění šatstva, praní, žehlení, ukládání prádla 

3. společenská funkce – besedování, hry dětí, poslech sdělovacích prostředků, 

záliby, studium. 

(Šípek a kol. 2001)55 

 

 Tyto – servisní a hygienické části bytu jsou jasně definované zákonem. Je přesně 

stanoveno, pro kolik lidí (na jakou obytnou plochu) je určen jeden záchod apod. 

Normy, které se obytným, ale i pracovním a dalším druhům obydlí věnují, se vyvíjely 

postupně a dokumentují význam prostoru v jednotlivých kulturách, a proto jsou 

v jednotlivých státech (kulturách) rozdílné, resp. jsou různě dodržovány a 

vyžadovány. Změna probíhá i v čase - to co je dnes považováno za běžné a normální 

(„standart“), bylo před několika desetiletími hodnoceno jako ohromný luxus a 

opačně. Za posledních sto padesát let došlo k značné změně jak ve stavebních 

materiálech, stavebních konstrukcích (užití železobetonu, panelové stavební prvky, 

plastové rozvody vody) tak v rozvržení prostoru (moderna, funkcionalismus, 

raumplan, BAUHAUS). Změny nebyly jen fyzické – děly se na pozadí celá řada 

zásadních historicko-společenských změn, které měnily symboly a jejich nutnost 

v prostoru. 

                                                           

55 Šípek a kol., Stavby pro bydlení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001 



2.  Image domova 

2.1  Image domova 

Základem kvality života je image (obraz) domova, tedy to jak lidé vnímají vlastní 

domov. Tento image se vztahuje nejen k domovu, ale logicky ke každému prostředí, 

které lidé reflektují, nebo se v něm musí určitým způsobem orientovat. Pokud je 

tento image dobrý, člověk je schopen se v prostředí orientovat. V přírodě je 

schopnost orientace jedna ze základních schopností, které určují možnost přežití. 

Schopnost orientace nebo naopak dezorientace v prostředí („být ztracen“) je pro 

člověka podobně významná. Podle Lynche „je důležité mít už předem vytvořen jakýsi 

image prostředí, tedy všeobecnou mentální představu o části fyzického světa, kterou 

si buduje každý jednotlivec. Tento image se dotváří našimi bezprostředními 

reakcemi, vzpomínkami a zkušenostmi.“ Lynch tedy pracuje s představou o 

proměnlivém image56. 

Například v rámci města, kde bydlíme, má člověk řadu „známých“ orientačních bodů. 

V rámci vlastního prostoru – intimního (domova) tyto známé body zjednodušují 

orientaci a zároveň sami domov vytvářejí. Hledání těchto „orientačních bodů“ 

v rámci prostoru je komplikované. Jsou určité univerzální typologie, které se dále liší 

až do značné variability. Image je rozdílná dle kulturních odlišností, společenského 

postavení, náboženského přesvědčení a řady dalších charakteristik. Má práce se ve 

výzkumné části věnuje právě zaznamenání těchto individuálních odlišností a hledání 

určitých univerzálií, které představují domov.   

Domov může být charakterizován například věcmi – „domov to je můj, pokoj se 

všemi věcmi v něm“57. Nebo se dá hovořit o tom, že to jsou blízcí lidé. Další možností 

je kombinace těchto prvků. 

Významné je, že se mění fyzický a mentální obraz domova. Domov totiž rozhodně 

nemusí být prostor, kde člověk žije. Může to být místo, kde člověk vyrůstal, kde se 

narodil, ke kterému cítí významné pouto, nebo vztah apod. Jsem přesvědčen, že 
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představa image domova může odkazovat i jen k pouhé představě domova. Sama 

otázka po podstatě osobního významu domovu v rámci před-výzkumu jsem se 

dostával k velice zajímavým názorům, ale narazil jsem na problém s vyjádření, co 

domov skutečně je – popsání domova. Podobný problém jako při vyjádření např. 

vlastní identity. Objevují se odpovědi, jako: „To přece znáš, víš.“, ale jakákoliv 

konkretizace je poměrně obtížná. Nebo naopak je domov velice konkrétní (existuje 

jako určitá první odpověď), ale tato konkrétnost může skrývat mnohem komplexnější 

rovinu.  Mentální obraz prostoru je velice odlišný pro různé kultury, ale i pro různé 

sociální skupiny. Není to jen „jak si představujeme svůj domov“, ale jedná se o 

mnohem komplexnější a mnohem obecnější představu prostoru a způsob jakým 

prostor vnímáme a přistupujeme k němu. Příkladem může být situace, kdy 

domorodec zvyklý žít v pralese a lovit svou potravu přijede do velkoměsta. Zcela 

ztratí schopnost orientovat se, „číst a chápat prostředí“ a v bude narážet na ohromné 

kulturní a sociální problémy. Ale situace nemusí být tak extrémní, jak jsme uvedl, 

obecně každý člověk má určitou „představu“, jak prostor je uspořádán (někdo 

předpokládá dveře u domu, někdo předpokládá chýši, cesty vedoucí od pramene 

k domu, nebo asfaltové silnice, dálnice, železnice) a očekává respektive aplikuje tuto 

strukturu při vnímání prostoru, ve kterém se právě nachází.  

2.2  Struktura domova 

Hledání základní struktury domova bylo, jak jsem se již zmínil při image domova, 

složité. Vnímání fenoménu domova bylo velice mnohovrstevné.  

Před-výzkum prokázal, že obraz domova se dá rozdělit na deset fyzických forem – 

hranice prostorů, prostor odpočinku, prostor osobní hygieny, prostor pro styk s členy 

rodiny i mimo rodinu, místo aktivity (práce), prostor přípravy potravy, prostor 

konzumace jídel, prostor ostatní hygieny (praní apod.), prostor skladování.  

V rámci domova existuje hodnotová diferenciace, která charakterizuje jednotlivé 

osobnosti. Stanovené formy jsou platné především pro západoevropské pojetí 

domova a jeho funkcí. Pro různé etnické a kulturní skupiny existují rozdílné 

představy o ideálním bydlení, což se projevuje v typologii klasického obydlí (např. 

rodinný dům, jurta, rodinný zemědělský statek apod.)   



Jak již bylo zmíněno v kapitole o architektonické typologii obytných prostor (1.7 

Architektonická typologie prostoru pro bydlení) dá se říci, že základní obytný prostor 

musí především být prostorem odpočinku s možností přípravy jídla, který je 

postupně dále doplněn o další funkce. Tyto následné funkce jsou různě významné 

(což se mění individuálně, především kulturně a sociálně).  

 

 

Hranice je něco, co domov určitým způsobem charakterizuje – odděluji domov a 

„okolí“, nebo jsou oddělením „veřejného“ a „soukromého“ prostoru. Je nutné 

poznamenat, že v rámci fyzického prostoru (bytů) existují veřejné a soukromé 

(intimní) prostory - zóny. 

Toto oddělení veřejného soukromého je pro řadu lidí zcela zásadním prvkem. Hranicí 

mohou být dveře bytu (nejčastěji), dveře domu, plot, nebo jiný více či méně fyzicky 

jednoznačný prvek. Tyto hranice jsou lineární, nebo bodové. V mentální představě je 

hranice jasná překážka v pohybu. Tato hranice musí ležet na hlavní komunikaci – 

přístupu k domovu (například pochopitelně okna a zdi jsou hranicí domova, ale tyto 

vlastnosti jsou vnímané jaksi automaticky).  

Z hlediska antropologického mluví o hranici v rámci kapitoly „Materiální přechod“ 

Arnold van Gennep v knize Přechodové rituály. „Dveře jsou mezí mezi cizím světem a 

světem domácím, jde-li o obyčejný příbytek, mezi světem profánním a světem 

posvátným, jde-li o chrám. „Překročit práh“ tedy znamená připojit se k nějakému 

novému světu. Proto to bývá důležitý úkon při svatebních obřadech, při obřadech 

adopce, vysvěcování na kněze a pohřbu.“58  
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noviny, Praha 1997 



Prostor odpočinku především reprezentují ložnice, ale více se objevují další relaxační 

prostory exteriérové (např. zahrada, terasa s pergolou, veranda) nebo interiérové 

jako jsou domácí sauny, bazény či tělocvičny. Toto pojetí aktivního odpočinku mění 

typologii i představu o domově. V základním pojetí se jedná o místo kam se „dá složit 

hlavu“, tedy nejzákladnější bezpečné místo, kde se dá spát, tedy prožívat jednu ze 

základních fyziologických procesů, který je podmínkou přežití. Spánek je jednou ze 

základních fyziologických potřeb, bez které člověk nemůže žít59.   

 

Prostor pro styk s členy rodiny i mimo rodinu 

Ve velkých bytech a domácnostech se jedná o salony a obývací pokoje, případně 

haly. V tradičních typologiích tento prostor reprezentovala světnice, ve které se 

odehrávala většina sociálních aktivit rodiny, ale kam přicházeli i nečlenové rodiny. 

  

Prostor aktivity (práce) - pracovny nebo častěji pracovní kouty respektive pracovní 

stoly v rámci víceúčelových prostor v bytě. Spolu se společenskými i ekonomickými 

změnami, např. rozvoji technologií a internetu dochází i ke změnám ve využití 

domova. Domov se čím dále víc stává zároveň pracovištěm a to vytváří prostorové 

nároky, ale mění se tak i struktura bydlení – uspořádání jednotlivých prostor apod. a 

významy jednotlivých prostor. Zároveň jsou tyto aktivní prostory v rámci bytu místa, 

kde člověk tráví značnou část času – jsou to společné prostory (ale pracovny mohu 

mít i velice soukromý charakter).  

 

Prostor přípravy potravy i v kuchyních a dalších přidružených prostorech dochází 

k prostorovým i kvalitativním a kvantitativním změnám. Kuchyně se opět stává 

jakousi „světnicí“, kde se vše odehrává. Jídlo jakoby znovu získávalo určitou centrální 

úlohu. Proto se mění v typologii nastavení kuchyně jako samostatné místnosti na 

kuchyni sdruženou s obývacím prostorem. Mění se i umístění konkrétních 
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zařizovacích předmětů a nábytku a tak např. lednička se stává určitým centrem bytu 

ke kterému jsou přiřazeny další prostory – spíž případně např. skříň na potraviny 

apod. Potrava se připravuje často z již předpřipravených surovin resp. již 

připravených jídel, což snižuje nároky na vybavení kuchyně a potřebnou pracovní 

plochu.  Důraz se tedy přesouvá na technologickou stránku (kuchyňské spotřebiče a 

technika), na detaily (úchyty na dveřích, drobné vybavení) a kvalitní materiály (např. 

masivní dřevo, kámen, nerez), které jsou v rámci kuchyní použity apod. Kuchyně se 

zároveň více stává (jakýsi návrat k původní typologii) společným prostorem – obytná 

kuchyně. Společná jídla, která byla vždy ritualizována a představovala v životě rodiny 

důležitý moment, se proměnila, ale uspořádání prostoru ukazuje, že jídlo je velice 

důležitým bodem.   

 

Prostory hygieny prodělávají také změnu. Dochází k zefektivnění hygienických 

postupů a proto ke změnám v uspořádání. Zásadní změnou bylo zavedení vodovodu 

do domů – což probíhalo postupně (nejprve jako centrální zdroje vody, později již 

jako protékající zdroj, respektive jako vodovody v kuchyni až po samostatné 

uspořádání – kuchyně, toaleta, koupelna). Změny a využití automatických praček 

vedlo k rušení prádelen, protože zanikla potřeba ručního praní prádla a proto i 

potřebného prostoru. Tak se hygiena individualizovala a přesunula dovnitř bytů. (Což 

v případě kolejí samozřejmě neplatí). 

 

Prostor skladování 

Vedle základního uspořádání je pro dnešní společnost charakteristikou materiální 

orientací, důležité mít dostatek prostoru pro osobní předměty. Dnešní člověk má 

nepoměrně více oblečení, bot a celé řady dalších předmětů, které ještě před několika 

generacemi byli zcela nemyslitelné. To zvyšuje tlak na potřebu mít v rámci bytů, 

nebo v dostupnosti bytů další prostor pro skladování předmětů, které člověk 

shromažďuje. Specifickým tématem je pak sběratelství a jiné záliby a koníčky, které 

vyžadují další nároky na skladovací, případně i jiný prostor (např. dílna apod.). 



 

Významné body  

Vedle takto definovaných prostor existují v prostoru významné prvky tj. body, které 

nutně nepoužíváme, přesto jsou jasně identifikovatelné a přítomné v prostoru jako 

nositelé významu. V případě domova se může jednat o rodinné fotografie (různé 

znaky statusy),  obrazy (představy, sny, symboly, pocity), náboženské symboly (různé 

formy totemů) apod. Tyto významné prvky jsou často i základní charakteristikou a 

pomáhají nám se orientovat v prostoru. Člověk v jehož domácnosti se významné 

prvky objevují má k jejich umístění v prostoru řadu důvodů, které tak v podstatě 

předává „cizincům-návštěvníkům“, kteří mají možnost tento význam sledovat 

formou neverbální komunikace a vytvářet sociální kontakt.  

Zde mi dovolte malou osobní poznámku týkající se sociálních interakcí v českých 

domácnostech, které bych sociálně definoval jako nadprůměrně vzdělanou střední 

třídu s bohatším kulturním zázemím. Často se v českém prostředí intelektuálních 

rodin opakuje scéna, kdy návštěva stojí několik minut u knihovny a prohlíží si co má 

hostitel za knihy a hodnotí nahlas jak skvělé různé knihy jsou. Knihovny jsou tomuto 

rituálu přizpůsobeny (byly odlišným způsobem přizpůsobeny během doby 

komunismu) a určité obsahují určité tituly přestože ty nejsou užívány a při řazení dle 

užívání by se mnohdy objevovaly na zcela zasutých místech. Obecně tyto významné 

prvky pomáhají nejvíce vytvářet identitu domova a značnou měrou se podílejí na 

image domova. Aby byl domov domovem musí mít právě osobní charakteristické 

rysy, který ho dělají specifickým a výrazným od ostatních prostor.   

 

 

2.3  Významné prvky sociální povahy 

Tzv. „prvky sociální povahy“ označují určité pohyblivé prvky, především člověka a 

jeho činnosti. Ve struktuře města Lynch hovoří o každém obyvateli jako o diváku, ale 



i účastníkovi (divadla), který se zároveň stává hercem60. Především se téma prvků 

sociální povahy objevuje environmentálních psychologů. V prostoru domova je tento 

prvek ještě markantnější, protože obsahuje osoby nám velice blízké, se kterými se 

dělíme o náš domov, které ale tím vytváření náš domov, protože pro nás představují 

jeden ze základních znaků domova.  

Pokud chápeme domov v širším slova smyslu je fenomén prvků sociální 

povahy ještě významnější, protože představuje celou plejádu osob tzv. „známých 

neznámých“61. Vztah k těmto lidem je z psychologického hlediska velice zajímavý. 

Vytvářejí identitu místa, dotvářejí místo tak „živé“ a sami ho konstituují. V případě 

kolejí se může jednat o celou řadu osob (zaměstnanci kolejí, specifičtí obyvatelé, 

prodavač v bufetu apod.), které když zmizí, nebo proběhne jiná změna (např. 

přestanou být na koleji tak často) tak kvalitativně ovlivní celé místo. Černoušek 

uvádí: „Fenomén „známých neznámých“ neznamená absenci mezilidských vztahů. 

Jedná se o zvláštní druh zmrazeného interpersonálního jednání, který je 

nevyhnutelně vázán na životní prostředí velkých měst.“ (Černoušek 1992, s. 85) 

Zároveň je zajímavé, že s těmito „známými neznámými“, pokud se potkají lidé 

v nových podmínkách, mohou velice jednoduše navázat bližší vztahy, poměrně rychle 

a přirozeně se seznámit apod. – např. potkají-li se obyvatele jedné koleje, kteří se 

„od vidění znají“, mimo kolej. Tito lidé jsou tedy jakýmisi „potenciálními známými“, 

se kterými sdílíme určitý „zážitek z prostoru“.  

3.  Změny v prostředí 

3.1  Teoretická východiska 

Při hledání východisek ze kterých bych ve své práci mohl vyjít jsem stál před 

problémem jak nalézt práci o něčem tak zřejmém a často automatickém jako je 

„zařizování bytu“. Z čeho teoreticky vyjít (spíš z antropologie domova, 

psychologických východisek procesu změn, nebo z architektonických a designérských 

časopisů referujících o realizacích změn prostoru. Myslím, že jako v řadě jiných věcí 

                                                           

60 Lynch, K.: Obraz města. BOVA Polygon, Praha 2004 
61 tzv. familiar strangers (Milgram 1992, s. 68), (Černoušek 1992, s. 84) překládá tento termín jako 
„známí neznámí“. 



„pravda je někde mezi“ a proto jsme začal sledovat velice široké spektrum možných 

informačních zdrojů pro vyhledání záznamu těchto změn. Je zajímavé, že tento 

proces, tedy geneze prostoru od bodu A. do bodu B. není obsahem těchto prezentací, 

ani většiny prací. Naopak, prezentace jsou vytvořeny jako vyextrahovaný výsledek 

jen s málem odkazů (spíš šokujících) k původnímu bodu A. Tedy snaha je vytvořit 

dokonalý pohled na novou situaci, ale ne zaznamenat proces samotný. Dalším 

důležitým faktorem je to, že tyto prezentace mají působit na několik „cílových 

skupin“ – jiné architekty, potenciální investory a to jak na úrovni stavitelů 

(developerů), tak na úrovni soukromých osob hledajících bydlení. Prostor – byt, 

pokoj, kuchyně se tak často spojuje s řadou dalších symbolů, které mají vytvářet 

dojem maximální spokojenosti uživatelů. V reklamách nacházíme celou řadu 

spojování prostoru se symboly, které mají na tyto jednotlivé skupiny „správně 

působit“. Jak se tak děje nebo neděje je tématem pro jinou práci, já bych se jen 

krátce zaměřil na to s jakými symboly je prostor spojován.  

V případě bytových projektů je to často zeleň, usmívající se rodiny, spokojení „aktivní 

senioři“, sportující postavy, slunce aj. Jsou to tedy znaky, které jsou spojovány 

z moderním životním stylem, vytvářejí a dokreslují obraz bezproblémového žití 

v prostorech, které propagují. Tyto obrazové symboly jsou dále doplněny o fráze a 

hesla, která mají vyjádřit unikátnost konkrétního projektu.  

 

3.2  Prostor soukromý a veřejný 

Jako již klasické rozdělení prostoru se dá uvést dělení ne prostor veřejný a soukromý. 

Rozdíl mezi těmito dvěma může být dán jasnou hranicí (plot, zeď, nebo jinou zjevnou 

fyzickou překážkou, případně označením (např. informační tabulka, patník) apod.) 

nebo je postupný a ne hned zjevný (změna nálady, jiné neverbální projevy apod.).  

Rozdělení veřejného a soukromého prostoru nemusí být zcela ostře ohraničeno. 

Může docházet k překrývání jednotlivých prostorů. Ostré vymezení se mění i 

s rozvojem moderních komunikací, kdy elektronická masmédia vstupují a silně 

ovlivňují soukromý prostor.  



 

3.3  Užívání prostoru 

Prostor a žití v prostoru je vždy spojen s určitou sociální interakcí. Ta může probíhat 

na úrovni náhodných setkání i organizovaných a ritualizovaných vztahů. Pokud 

mluvíme o společném užívání prostoru můžeme v této souvislosti hovořit především 

v rovinách: 

A. užívání společných prostor (např. chodba domu) 

B. spoluužívání bytu 

Obě tyto roviny představují i variantu možných konfliktů. V rámci společného užívání 

bytu to může být situace, kdy se byt „stane malým“, v případě společného užívání 

budov (např. chodeb, výtahů) často dochází k určité anonymitě odpovědnosti, která 

se často následně projevuje vandalismem a podobnými patologickými sociálními 

jevy.   

 

3.4 Prostor a jeho symbolické významy 

V tradičních kulturách existuje velice propracovaný systém označení jednotlivých 

prostorů. Symboly – znaky jsou přítomné například ve formě označení dveří (chrámy, 

kostely, svatině) výrazných symbolů (například kříže, špičaté střechy, zvonice 

kostelů). Tyto symboly členům dané kultury pomáhají při orientaci v prostoru. 

Ukazují jim, kde jsou významné body a která místa naopak jsou běžná. (Rapoport, 

Geertz, van Gennep aj.).  

I v naší kultuře je tato orientace přítomna. Státní instituce například nesou státní 

znak – tedy symbol nesoucí určitý obsah, který je pro členy naší kultury jasně 

srozumitelný. Státní znak je obrazový symbol, ještě častější je užívání textových 

popisů, nebo označení, které není jen vytvořeno symbolem, ale například sama 

budova se stává symbolem (využití určitých materiálů), interiér má navodit určitou 

atmosféru (příklad výrazných recepcí ve firmách). Někdy se tak děje záměrně – 

design koresponduje s obsahem, jindy dochází ke stavu, kdy tento obsah 

nekoresponduje a uživatelé pak prožívají nějakou formu „nesouhlasu s prostorem“.   



 

 

3.5  Řád, moc a pravidla prostoru 

Prostor se dá chápat jako systém utvářen jednotlivými silovými hráči, kteří vymezují 

pravidla. Pravidla mohou být zjevná, nebo skrytá. Schopnost „číst pravidla“, „chápat 

kde jsou hranice“ je druh sociální inteligence. Pokud se věnujeme pravidlům 

v prostoru města je překvapivé nakolik jsou společností tolerována bez zásadních 

konfliktů. Lidé například respektují rozdíl mezi silnicí a chodníkem i přestože existuje 

tendence určitým způsobem tento stav porušovat (přecházení na červenou apod.).  

Některé prostory nesou specifický význam právě pro způsob jakým jsou vystavěny, 

nebo z důvodu uspořádání v rámci širší struktury města (např. kostely, úřady, 

významné dopravní stavby apod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Kvalitativní výzkum: změny v prostoru kolejí Strahov 

Motto: 

5. Ubytovaný student má právo 

a. plně využívat veškeré vybavení koleje a prostory, určené pro potřeby ubytovaných 

studentů,  

b. umístit vlastní plakáty, obrazy a další doplňky interiéru,  



c. přemístit inventář pokoje vyjma instalace patrových, zvýšených a mimoúrovňových 

postelí,  

d. na nepřetržitý vstup a odchod z koleje,  

e. po konzultaci a schválení vedoucím koleje malovat, lakovat a tapetovat 

 

(Domovní řád vysokoškolské koleje ČVUT v Praze) 62 

 

4.1  Úvod 

Bydlení studentů je specifickým druhem bydlení. Už skupina studentů je socio-

kulturní skupina, která má určité specifické vlastnosti a limity. Cílem jejich 

přechodného bydlení na koleji je věnovat se studiu (chápané jako příprava na 

budoucí zaměstnání), ale dá se zároveň chápat jako získávání vyššího statusu63. 

Bydlení na koleji je vnímáno tedy jako provizorium při významném procesu 

vzdělávání na vysoké škole.  

 

4.1.1 Studentské bydlení 

  Studentské bydlení se obecně dá rozdělit do několika kategorií: 

A. Bydlení doma 

B. Bydlení „na privátu“  

1. spolu s dalšími studenty 

2. v pronajaté pouze části bytu (např. spolu s majitelem) 

3. samostatně 

C. Bydlení na koleji, nebo jiném ubytovacím zařízení 

 

Toto rozdělení se dále dá dělit do mnoha specifických podskupin. Můj zájem leží ve 

skupině studentů bydlících na koleji. (Přesto vlastně všechny druhy bydlení mají 
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určité společné rysy a moje téma by se samozřejmě dalo sledovat i na případě jiných 

skupin).  

Většina článků, které se věnují tématu studentského bydlení rozebírá jaké mají 

studenti možnosti, jejich ohroženosti, divokému životu nebo hledají jiná bulvární 

témata. Je překvapivé, že se média příliš nevěnovala bydlení studentů v souvislosti se 

změnou státní podpory jejich bydlení. Vždy se více řešila finanční stránka celého 

tématu, než samotná kvality bydlení. 

Při hledání podkladů pro tuto práci jsem se snažil nalézt články, které by se tomuto 

tématu věnovaly, ale v mediálním archivu od roku 2000 do ledna roku 2008 se mi 

nepodařilo nalézt relevantní článek.  

Během před-výzkumu jsem hovořil s desítkami lidí, kteří prožili nějaký čas na 

kolejích, nebo pracovali se studenty, kteří na kolejích bydleli. Vždy, když jsem jim 

říkal o svém úmyslu psát o tomto tématu, začali se usmívat. Jako by se mluvilo o 

tématu, které je intimní a které je vnímáno jako vždy spojené s něčím veselým, 

možná trochu zakázaným, nespoutaným životem, studentskými oslavami apod., 

alespoň tak to ti, kteří se smáli, zpětně analyzovali. Sám jsme se snažil nějakou dobu 

během mého výzkumu na koleji žít, což bylo pro můj výzkum velice významné. 

4.1.2  Strahov – fyzický prostor 

Pohlédneme-li optikou již zmíněného na kolej na Strahově je jasné, že prostor koleje 

je specifickým fenoménem. Nejedná se z typologického hlediska o obytný prostor 

pro trvalé bydlení, ale o prostor pro dočasné bydlení. Prostor se dá rozdělit na pokoje 

(obytná místnost), která je doplněna o hygienické, sociální a stravovací prostory. 

Původně byl celý komplex vybudován jako „Šatnové město“ pro Spartakiádu 

(výstavba probíhala v letech 1961-1965 podle návrhů autorů Františka Cubra, Josefa 

Hrubého, Viktora Fromáčka a Jaroslava Kándla), které nahradily původní dřevěné již 

nevyhovující šatny. 

Tato funkce je v typologii budovy jasně patrná, protože chodbám a schodištím je 

jednoznačně věnována větší pozornost (rychlý nástup cvičenců a možnost se seřadit 

již ve vnitřních prostorách). Tyto funkce byly tedy vytvořeny na úkor pokojů a dalších 



prostor. Podle Gustava Kouřimského – autora příručky Spartakiádní stadion 

Strahov64 je v Šatnovém městě možnost ubytovat cca 5000 studentů. Podle Správy 

účelových zařízení ČVUT je tato kapacita 4714 lůžek65.  Zajímavé jsou Kouřimského 

popisy areálu i jednotlivých bloků. Zároveň areál Strahovských kolejí má dnes celu 

řadu dalších součástí a prostor zázemí (menza, sportoviště, pošta, nemocnice apod.), 

které byly logistickou podporou původního využití Spartakiádního stadionu na 

Strahově. Blok 10 je pětipatrový (sedmi podlažní sklep, suterén a pět pater) (obr. 

v rámci obrazové přílohy). 

 

V půdoryse má rozměry 66 x 16,6 metru s přístavkem na severozápadní straně o 

ploše 27 m2, kde je umístěna vrátnice a ve vyšších podlažích pracovny studentů. 

Jedna z fasád tohoto přístavku je prosklená. Zároveň v prvním patře je vytvořeno 

okno, odkud je vidět na plochu před blokem (seřadiště). Tato místnost specificky 

sloužila jako místnost pro vedoucího seřadiště. Zároveň bylo v tomto prostoru 

nainstalováno spartakiádní rozhlasové zařízení, které složilo k organizaci a 

koordinaci.  

Vchody do jednotlivých bloků byly navrženy tak, aby cvičenci mohli plynule vycházet 

a řadit se při nástupu. Již zmíněná dimenze schodišť a chodeb je značná (šířka 

schodiště 1,75 m, šířka chodby 3,6 m).  

 

Patra, chodby, pokoje 

V suterénních prostorách byla původně skladiště, která složila správě kolejí, ale 

postupně s nutností ubytovat vyšší počet studentů se rekonstruovali i tyto prostory a 

vznikly z nich další pokoje. V typickém patře je celkem 38 místností (19 na každé 

straně chodby). Blok je prakticky rozdělen schodištěm. Na každé straně chodby jsou 

umístěny sprchy a kuchyňka. V období spartakiády vznikaly další sprchy speciálně na 

                                                           

64 Gustav Kouřimský, Spartakiádní stadion Strahov,  Olympia, Praha 1982 (vydána pro vnitřní potřebu 
Ústředního štábu Československé spartakiády 1985) 
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spartakiádu. Opět jsou prostory doplněny rozhlasovým zařízením (byly), které 

sloužilo pro svolávání cvičenců.  

Pokoj má velikost 6 x 2,4 metru – tedy plochu 14,4 m2 . Pokoj je z chodby přístupný 

dvoukřídlými dveřmi o šířce 1,25 m. Pokoj má jedno velké vyklápěcí okno, které 

představuje většinu plochy proti dveřím do pokoje.  

Obytné prostory mají jednotnou velikost, která je prakticky neměnná. Je vymezena 

velice tenkými a z hlediska akustické izolace zcela nevyhovujícími příčkami. Obecně 

prostor kolejí nese velice silnou stopu druhé funkce využití tj. šaten (široké chodby a 

schodiště, velký odstup jednotlivých budov – možnost seřadit velké množství lidí do 

skupin cvičenců apod.). 

Pokoje mají daný seznam vybavení, který je konstantní a je kolejní správnou 

vyžadován a kontrolován. Koleje mají dána svá pravidla kolejním řádem a řadou 

dalších dokumentů, které stanovují co je normální a co je „nenormální“, ale jen ve 

velice obecných rovinách.  

Dle domovního řádu kolejí, student má právo na:  

a. plně využívat veškeré vybavení koleje a prostory, určené pro potřeby 

ubytovaných studentů, 

b. umístit vlastní plakáty, obrazy a další doplňky interiéru, 

c. přemístit inventář pokoje vyjma instalace patrových, zvýšených a 

mimoúrovňových postelí,  

d. na nepřetržitý vstup a odchod z koleje,  

e. po konzultaci a schválení vedoucím koleje malovat, lakovat a tapetovat,  

 



tato práva jsou ale velice často rozšiřována (patrové postele, kouření, nedodržování 

nočního klidu (22-06) apod.).66 

 

 4.1.3  Strahov – symbolický prostor 

Jak jsem již zmínil, Strahov představuje nejen fyzický prostor, ale nese i symbolický 

význam. Tento význam je spojen především se Spartakiádou, která byla důsledkem 

vzniku celého komplexu67. Význam se samozřejmě proměňuje a tak  aktuální 

symbolický význam, je vytvářen právě přítomností studentů a je dnes posunut 

k významu: Strahov jako „Strahovský kopec“ – „Silicon Hill“ (tedy místo, které je 

charakteristické technickým a technologickým, stejně jako myšlenkovým 

potenciálem studentů).  

Strahov je dominantní prostor nad samotným centrem města, který je v současných 

diskusích vnímán jako velice důležité místo pro budoucí rozvoj (Olympiáda, 

rezidenční bydlení apod). (obr. v rámci obrazové přílohy). 

 

4.1.4  Výzkumná otázka, specifikace předmětu výzkumu a cílové skupiny 

Cílem výzkumu je sledovat, jakým způsobem studenti ČVUT bydlící na koleji Strahov 

v Praze mění, přetváří a ovlivňují svůj obytný prostor.  

Základem je specifikace co jako vlastní prostředí v rámci koleje vnímají (blok, patro, 

chodba, pokoj) a bližší sledování změn v rámci tohoto vymezeného prostoru. Hledání 

změn jak kvalitativních, tak kvantitativních a zároveň stanovování geneze a rozvoje 

těchto změn. Stanovení nejvýznamnějších prvků v rámci prostoru a hledání důvodu, 

proč právě tyto body (předměty, místa, lidé aj.) se stávají nejvýznamnějšími tj. 

hledání smyslu a významu těchto bodů – sledování změn symbolické povahy. 
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Cílovou skupinou jsou studenti a studentky ČVUT – Fakulty stavební a Fakulty 

architektury ve věku 20-26 let, kteří žijí na 10 bloku kolejí Strahov. Pohlaví byla 

v rámci cílové skupiny výzkumu zastoupena rovnoměrně.    

 

4.2 Teoretická východiska 

V této kapitole bych rád uvedl hlavní zdroje, které byly základem pro mojí práci.  

 

4.2.1 Výzkumy a práce s přímým vztahem k tématu 

Základním inspiračním zdrojem bylo přečtení knihy prof. Amose Rapoporta 

„The Meaning of the Built Environment“, kde autor velice zajímavým způsobem 

popisuje, jaké různé pohledy mohou mít uživatelé prostoru, architekti a designéři.  

Druhým zajímavým momentem pro mě byla návštěva u mých přátel na Strahovské 

koleji – nahlédnutí do kolejní atmosféry - sociálně i antropologicky zajímavého 

prostoru, který se zdál velice blízký a přátelský.  

Rapoport se svou analýzou pro mě byl inspirativní, protože spojoval různá témata do 

jednoho celku a návštěva na koleji pro mě byla inspirací pro řadu možných prací a 

projektů, které se týkají lidského chování v určitém pevně daném prostředí. 

V neposlední řadě pro mě bylo velkým překvapením, které mě motivovalo dál se 

tématu věnovat zjištění, že problematice intimního prostoru a změn v obytném 

prostoru obecně se věnuje jen velice málo autorů a tedy, že se pouštím do tématu, 

které je zatím poměrně nezaznamenané a prakticky se mu nevěnuje pozornost.  

V širším kontextu existovala celá řada prací, které se týkaly architektury města, 

urbanismu a vztahu člověka a prostředí, které pro mě byly inspirativní, jako zásadní 

bych rád uvedl: knihu Genius loci (Norbert-Schulz, CH), Musilovi knihy Lidé a sídliště, 

Sociologie pro architekty a urbanisty a Sociologie soudobého města. Tyto knihy pro 

mě byly i určitou exkurzí do socialismu, což velice dobře korespondovalo s tématem 

Strahova jako komplexu vybudovaném pro Spartakiádu.  

 



4.2.2  Problematika zachycení a analyzování změn v prostoru 

Když jsem začal dělat první úvahy a zkoumal možná témata pro bakalářskou práci 

dospěl jsem do situace, kdy jsem byl poměrně bezradný, protože celé téma se zdálo být 

zcela bezbřehé. Dle Silvermana jsem postupoval od prvních modelů a sledování 

k konceptům68. Problémem se ukázalo, že existuje celá řada prací o městském prostoru, 

krajině, sociálních vztazích v celé řadě prostor, ale nenašel jsem při svém hledání 

žádnou práci, která by popisovala postupné změny v prostoru a jejich hodnocení 

uživateli. To pro mě bylo motivující, ale zároveň jsem se dostal do prostoru trvalého 

pochybování o vlastních výsledcích.  

Základním tématem pro mě bylo jak zachytit a zpracovat velikou různorodost změn 

v prostoru a vztahy a detaily, které spoluvytvářejí tuto různorodost. Samotné 

zaznamenávání změn se v úvodu zdálo relativně jednoduché, protože studenti velice 

spolupracovali, ale při analýze získaných dat jsem zjišťoval, že budu potřebovat další a 

další setkání a doplnění rozhovorů. Celý původní výzkum jsem tedy prohlásil za 

předvýzkum a začal jsem, poučen touto zkušeností novou sérii rozhovorů tentokrát jen 

na koleji na Strahově – Bloku 10.   

Možnost pracovat na tématu, které mi bylo velice blízké a je zároveň 

interdisciplinární, pro mě bylo velice obohacující. Má práce se obrací směrem 

sledovat v unifikované struktuře místo jedince a jeho (ne)vůli měnit vlastní prostředí. 

Věřím, že při sledování mikrostruktury lidského světa a změn, které člověk vytváří, se 

dá najít mnoho procesů a změn, které mají obecnější platnost a dají se uplatnit na 

větší struktury i na jiné skupiny, než je můj vzorek studentů.  

4.2.3 Ostatní inspirační zdroje 

V rámci před-výzkumu jsem procházel velké množství časopisů a internetových 

stránek, které se týkají bydlením a životním stylem. Bylo zajímavé sledovat, jaký 

jazyk články mají a co je jejich tématem. V souvislosti s tím jsem četl i architektonické 

časopisy (Stavba, Architekt, ERA21 apod.), které se věnovali vztahu člověka a 

prostoru často jen na velice obecné rovině.  

                                                           

68 Silverman, D.: Jako robiť kvalitatívný výskum. Pegas, Bratislava 2005, kapitola Teória 

v kvalitatívnom výskume. 



Nikde jsem nenašel práci o životním prostoru člověka, např. na úrovni bytu nebo 

pokoje s potřebnou analýzou. Přesto pro mě bylo vyhledávání detailních témat o 

bydlení velice zajímavé a poučné.  

4.3  Metody 

 

Kapitola věnovaná metodologii předkládá přípravu a sběr dat a použitý způsob 

analýzy.  

4.3.1  Před-výzkum a stanovení formy výzkumu  

Sběr dat byl proveden kvalitativním dotazováním. Jednalo se o primární empirický 

výzkum diagnostického charakteru kvalitativní metodou. Základním důvodem pro 

zvolení tohoto tématu a zároveň primární zdroj je dobrá znalost prostředí. Vlastní 

znalost bydlení na koleji ( i když na jiné, než která byla předmětem výzkumu) a velice 

blízký kontakt s respondenty (vlastní spolužáci). Téma práce je interdisciplinární na 

pomezí antropologie, sociologie, psychologie.  

V rámci před-výzkumu jsem se věnoval sledováním veřejných informací především 

na internetu (stránky kolejí, studentů bydlících na kolejích). Snažil jsem se najít 

publikace týkající se tématu, které byly publikovány v ČR i zahraničí.  

 

4.3.2  Právní aspekty, osobní informace a etické zásady  

Výzkum se věnoval osobnímu životu jednotlivců, kteří žijí v rámci kolejí. V rámci 

výzkumu bylo třeba zajistit ochranu osobních údajů, dle platných právních předpisů. 

Proto jsem přísně dodržoval právní předpisy (zákon o ochraně osobních údajů 

v platném znění) a profesní etické zásady týkající se ochrany osobních dat (vycházel 

jsem z etického kodexu Americké sociologické asociace)69. Před samotnými 

rozhovory jsem důkladně respondentům vysvětlil, kdo jsem a jakým tématem se 

zabývám. Jaké jsou výzkumné metody a jaké informace budu při publikování 

                                                           

69 Staženo 1.8. 2006 na http://www.asanet.org/galleries/default-file/Code%20of%20Ethics.pdf 



zveřejňovat. Jedním z hlavních pravidel byla možnost studentů kdykoliv i bez udání 

důvodů odmítnout se dál výzkumu účastnit.  

 

4.3.3 Konstrukce vzorku 

Vzorek byl vybrán na základě snahy postihnout co nejširší spektrum postojů a 

názorů obyvatelů kolejí, která je sama o sobě poměrně silně vymezenou homogenní 

sociální skupinou. Skupina tak má relativně podobný socioekonomický status. Tento 

fakt nevnímám jako omezující ale naopak jako přesnější vymezení skupiny a tématu. 

Sledoval jsme změny v určité relativně velice úzké skupině.  

V rámci vzorku jsem kontroloval rozložení mužů a žen a ve vzorku byly tyto 

skupiny rovnoměrně zastoupeny (shrnutí mezi rozdílným pojetím a vnímání prostoru 

mezi muži a ženami viz shrnutí výsledků výzkumů psychologie a sociobiologie viz 

Kitchin70 (2002)). Samozřejmě věková skupina studentů vysokých škol žijících na 

kolejích je velice specifickou skupinou, která má značně jiné vnímání i potřeby prostoru 

a tedy kladou na svůj životní prostor jiné nároky (o rozdílném kladení nároků 

diferenciovaném podle věku viz Parr podle Francescato, Mebane (1973)71, 

sociobiologické výsledky Ridley72 (1999)).  

Při vyhledávání konkrétních respondentů jsem oslovil své spolužáky, kteří bydlí 

na kolejích s prosbou, jestli neznají někoho, kdo by byl ochoten být respondentem a 

účastnit se výzkum. Své kamarády a přátele jsem do výzkumu přímo nezahrnul, ale 

zásadní skupinu tvoří „známí známých“. Tím jsem se snažil eliminovat možnost 

zkreslení, kdybych využíval jen vlastní okruh přátel. Další respondenty jsem získával 

metodou „snowball“. Zájem o účast ve výzkumu byl překvapivě vysoký a respondenti 

opakovaně projevovali zájem seznámit se s výsledky výzkumu.  

Realizoval jsem 8 rozsáhlých rozhovorů, které končili v momentě, kdy jsme 

vyčerpali téma. Tato metoda se mi jevila jako nejvhodnější. Zároveň jsem část 

rozhovorů následně doplnil dalšími upřesňujícími rozhovory.  Výzkum probíhal během 

                                                           

70 Kitchin, R., Blades, M.: The cognition of Geographic Space, Tauris, London 2002 
71 Francescato, D. – Mebane, W.: How Citizen View Two Great Cities: Milan and Rome. In: 

Downs, R. M. – Stea, D.: Image and environment. Aldine Publishing Company, Chicago 1973, 
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delšího časového úseku a tak jsem mohl sledovat probíhající změny v prostoru a 

konfrontovat předchozí rozhovory (případně zmíněné plány) s realitou.   

 

4.3.4 Rozhodnutí pro formu výzkumu 

Rozhodnutí pro kvalitativní výzkum bylo především z důvodu: 

• jistoty správného porozumění respondentů (je dostatek času na vysvětlení 

problému a adekvátní odpověď respondenta) 

• pozornost respondenta, která bude zajištěna osobním kontaktem, zároveň 

eliminování nesprávně resp. neodpověděných otázek 

• vyšší relevance pro danou velice úzkou socioekonomickou skupinu – výsledky 

budou mít vyšší vypovídající hodnotu 

• následné možnosti – doplňující informace a materiály, pozorování prostoru, 

možnost vytvářet další např. obrazové záznamy prostrou, nebo možnost 

zjevného nestandardizovaného pozorování, možnost opakování rozhovorů a 

dlouhodobějšího sledování změn v prostoru. 

 

Kvalitativní výzkum probíhal formou osmi řízených částečně standardizovaných  

rozhovorů doplněných o zjevné resp. zúčastněné nestandardizovaného pozorování 

v prostoru pokojů a společných prostor na koleji Strahov. V rámci výzkumu jsem 

několikrát krátkodobě na koleji Strahov bydlel (přespával apod.). 

 

4.3.5 Průběh rozhovorů 

Po fázi předvýzkumu a sérii krátkých rozhovorů jsem začal stanovovat první hypotézy 

na základě úvodní analýzy těchto zdrojů. Tyto hypotézy jsme konfrontoval v rámci 

delších rozhovorů a následně docházel k velkému množství detailních informací. 

Především k různým variacím uspořádání unifikovaných prostor (typizovaného 

pokoje Strahovské koleje). Nechtěl jsem se nechat ovlivnit vlastními možná mylnými 

hypotézami a modely. Postupně jsem se tak dopracoval k přesnějším hypotézám až 



na základě dlouhých rozhovorů, při kterých jsem postupně docházel k detailní 

operacionalizaci.  

Rozhovory byly nahrávány, (vždy jsem předem respondentům vysvětlil význam 

dalšího přesného zpracování dat), na digitální diktafon a následně přepsány. Tato 

metoda předpokládala značnou dobu na zpracování materiálů, ale dovolila velice 

citlivě se věnovat konkrétním individuálním odchylkám v rámci tématu a vnímání 

studentů. Mohl jsem se díky tomu k jednotlivým detailům opět a opět vracet. Již při 

přepisu jsem si označil významné body rozhovorů. Především momenty, které byly 

např. emotivně vypjaté, nebo kdy došlo ke změnám komunikace (odmlkám, 

respondenti se naopak rozpovídali, smáli se apod.).  

Rozhovor jsem vždy rozdělil na určité „související sekvence“, které jsem dále 

analyzoval a tematizoval. Předmětem analýzy při tom byly nejen verbální, ale i 

neverbální projevy např.  smích, odmlky apod.  

Původně jsem absolvoval sérii asi 20 krátkých rozhovorů na různých kolejích. Ty jsem 

nahrával, nebo jen zapisoval, ale postupně jsme se dostal k specifikaci kolej Strahov a 

konkrétní blok 10, což představovalo možné zúžení jinak velice rozsáhlé 

problematiky studentských pokojů.  

Po určitém období před-výzkumu (několik měsíců) jsem absolvoval novou sérii 

tentokrát velice rozsáhlých (několik hodin) rozhovorů. Tyto rozhovory obsahovaly 

přibližně 20 otázek (individuálně doplňovaných při nalezení zvláštních a specifických 

podtémat), jeden specifický úkol a základní sociodemografické údaje. Otázky byly 

formulované jako otevřené, aby se respondenti museli přesněji vyjádřit a postihnout 

detailnější témata a nestačilo by odpovědět jen v mezích ano x ne. Rozhovory byly 

strukturované a základní otázky se opakovaly při každém interview. V další části 

interview byly kombinované otázky, které se dotazovaly na detailnější odpovědi na 

témata, která respondenti otevřeli, nebo naznačili. V této části jsem kombinoval i 

uzavřené otázky s možností odpovědi ano resp. ne, které jsem se snažil spojovat 

s dalšími tématy vhodnými k určitému „rozmluvení se“. 



 Rozhovor jsem uvedl otázkou, která se věnovala bydlení respondentů 

předtím, než bydleli na koleji, jestli se o tento prostor s někým museli dělit, případně 

měli možnost tento prostor ovlivňovat. To dalo možnost otevřít téma vlastního 

soukromí a uspořádání bydlení v rodině. Další otázka směřovala k zamyšlením o tom, 

co respondent před příchodem na kolej od bydlení na koleji očekával a jaké bylo 

naplnění nebo zklamání z tohoto očekávání. To dávalo možnost dostat určitý 

základní přehled o tom, jaký byl výchozí bod, ze kterého studenti budovali vlastní 

názor a vztah k prostoru ve kterém bydlí. 

V této části rozhovoru jsem studentům dal úkol popsat prostor pokoje, vysvětlit jeho 

uspořádání a označit jeho významné body a vysvětlit významy a důvody, které je 

vedly k tomuto označení. Následně jsme se detailně věnovali jednotlivým bodům, 

uspořádání a zónám v prostoru. Snažil jsem se, aby respondenti vymezili co je jejich 

prostor, co je prostor spolubydlícího a případně společný prostor. Toto vymezení 

dále konkretizovat a postupně přesně vymezit hranice uvnitř společných prostor.  

Další část rozhovoru se věnovala tomu, jak respondenti vnímají rozdíl mezi 

soukromým a veřejným prostorem. Otázky směřovaly ke stanovení, co je veřejným a 

soukromým prostorem a po stanovení těchto dvou relativních oblastí jsem se snažil 

opět o to, aby respondenti detailně specifikovali, co vnímají jako vlastní prostor, jako 

soukromý prostor a co jako veřejný, případně jestli existují některé prostory, které 

vnímají jako veřejné, pro určitou vymezenou skupinu. Vymezení veřejných prostor a 

jejich specifikace uváděli další skupinu otázek, které směřovaly k vyjádření jak 

(pokud) respondenti mění právě veřejný prostor.  

Následně jsme se věnovali detailům prostoru a způsobu a dataci jednotlivých změn 

v prostoru. Respondenti hovořili o genezi prostoru „co změnili první“ a jak docházelo 

k utváření současného stavu (byl-li stanoven plán změn, případně jak probíhaly 

diskuse o tom, jak pokoj má vypadat, kdo byl organizátorem změn, kdo byl 

realizátorem změn, docházelo-li při změnách k nějakým konfliktům apod.). 

V závěru jsem se dotazoval na konflikty při obývání prostoru (nutnost svítit x potřeba 

spát apod.), intimních situace (např. návštěva partnerů apod.) a obecně hranici 

soukromí při dlouhodobém soužití a na způsob jak jsou tyto situace řešeny. 



V poslední části respondenti měli vyjádřit co, jim v prostoru nejvíce chybí a jaká jsou 

ve vztahu k jejich prostoru přání. Stejně tak se měli vyjádřit i o nejoblíbenějších 

částech prostoru a co jsou jejich budoucí plány změn (vylepšení apod.).  Soubor 

otázek použitých při rozhovorech je přiložen jako příloha.  

 

4.3.6 Problémy výzkumu 

Díky blízkému vztahu k tématu i respondentům jsem se snažil vyvarovat se tzv. 

„interviewer bias“, tedy zkreslení vyvolené osobou tazatele, kdy respondenti 

záměrně zkreslují své odpovědi. Dalším problémem je sama podstata výzkumu, která 

často zasahuje do intimního prostoru studentů.  

Pro mě samotného bylo velice zajímavé zjištění, jak člověk v roli výzkumníka může 

být překvapen odpovědí dotazovaných, tedy jak dotazovaní mohou překonat 

předpoklady a případně i předsudky, se kterými výzkumník přichází.   

Již při stanovení a zvažování vhodné metody výzkumu jsem si uvědomil, že tato 

metoda má jen velice omezenou možnost hodnocení validity. Validitu lze hodnotit 

srovnáním s podobnými pracemi, které se věnují identitě prostoru, změnám v rámci 

prostoru apod. Musím se přiznat, že v rámci před-výzkumu i pozdějšího hledání 

dalších podobných prací jsem byl velice překvapen, že se mi nepodařilo najít práci, 

která by byla tématicky blízká. Prostor se většinou vnímal z hlediska „spokojenosti 

s bydlením“ což je ale jen velmi malá část mého tématu. Obávám se, že toto téma 

není u nás prakticky zpracované.   

Při výzkumu se přesto objevili problémy, které bych rád explicitně zmínil: 

 

Problémy s respondenty – respondenti často nechtěli o svém prostoru hovořit, snažili 

se upozaďovat pro ně významné místa a představovat body, které očekávali, že mě 

budou zajímat. K nejlepším tématům a otázkám jsme se často dostali v momentě, 

kdy bylo již po části, kterou studenti vnímali jako formální rozhovor (vypnul se 



diktafon) a začali jsem se otevřeně bavit o celé řadě témat, které podle respondentů 

již nesouviseli s mým výzkumem.  

 

Problémy tématické – řada respondentů nechápala, co je předmětem mého zájmu. 

Sami svůj prostor například nikdy netematizovali, vnímali ho jako danost, o které se 

nemusí mluvit, nebo nad ní přemýšlet. Proto často dlouho a složitě probíhalo 

vysvětlení smyslu a podstaty výzkumu a témat, které mě zajímají.  

 

Problémy aplikace výsledků – díky takto specificky a relativně úzce stanovenému 

vzorku a tématu výzkumu jsou některé výsledky relevantní právě jen na tuto 

skupinu. Dají se dále uplatnit na skupiny podobné, ale dají se jen komplikovaně 

generalizovat. Přesto se mi zdají jako velice zajímavá a rád bych se věnoval 

podobnému výzkumu u jiných skupin (sociálních, kulturních, etnických) abych byl 

schopen porovnat, jak se téma mění ve vztahu právě k těmto jednotlivým 

charakteristikám.    

4.3.7  Techniky analýzy 

Získaná data – před-výzkum, texty rozhovorů a zápisky s postřehy z pozorování spolu 

s dalšími informacemi jsme nejprve identifikoval podle hlavních prvků a pojmů. 

Především jsem tyto prvky a pojmy hledal a zaznamenával ve struktuře rozhovorů, 

kde jsem je dále spojoval podle vzájemné souvislosti (jednotlivé otázky a příslušné 

odpovědi, stejné prvky v prostoru, neochota otevírat některá témata apod.). V této 

fázi jsem hledal základní strukturu a docházelo k redukci méně významných dat. Pak 

jsem přistoupil k zobrazení do matic, schémat a sítí, které jsem se snažil upřesňovat 

podle zmíněných hlavních témat. Vypsal jsem si jednotlivá „významnější témata“ a ty 

jsme pak spojoval a definoval jejich relevanci. Tak jsem vytvořil první předpoklady o 

významu jednotlivých hlavních vztahů (především na základě četnosti s jakou se 

v rozhovorech objevovaly) a následně došlo k dalšímu třídění a hledání kauzálních 

vztahů a vrstvení a seskupování jednotlivých kategorií.  



Postupně byly vypracovány kategorie, které vysvětlují získaná data a došlo 

k naplňování kategorií daty. Kategorie byly v této fázi nadále rozpracované do dalších 

více obecnějších analytických rámců a snažil jsem se najít relevantní situace i mimo 

zúžené téma zkoumaného prostředí.  

 



5. Analýza  

 

Motto: 

„Každý nový dům zůstává tabu až do chvíle, kdy se pomocí určitých rituálů stává noa. Toto 

odstranění tabu je ve svých formách a svým mechanismem stejné jako například v případě 

posvátného území nebo ženy“.73 

        Arnold van Gennep 

 

5.1 Zkušenosti s užíváním prostoru a příchod na kolej - očekávání  

Úvodní otázky rozhovorů směřovaly ke zkušenostem s prostorem před začátkem 

studia na vysoké školy (přechodem k bydlení na koleji). Spektrum odpovědí a tedy 

nastavení bydlení a možností ovlivňovat vlastní prostor bylo velice pestré. Původně 

jsem uvažovat o možnosti využít této úvodní situace a hledat spojitost mezi 

zkušeností z dětství a dospívání a situací na koleji. Tato spojitost, mezi situací nemít 

možnost ovlivňovat svůj životní prostor a na druhé straně neochota ovlivňovat ho 

později, nebo naopak zásadní snaha využít možnosti měnit tento prostor, se ale 

nedala prokázat i vzhledem k situaci, kdy se objevovali různé formy „možnosti 

ovlivňovat“ a různé situace „nemožnosti ovlivňovat“ vlastní životní prostor během 

svého dospívání. Jako extrémní pozice lze uvést situaci vlastního pokoje, který byl 

navržen samotným uživatelem při stavbě domu, opačným pólem byl pokoj sdílený 

s několika sourozenci bez možnosti změn. Tento druhý příklad byl ještě podpořen 

častým stěhováním, což byl často zmiňovaný faktor ve vztahu k „domovu“. Téma 

domova fungovalo jako dobrý způsob jak respondenty rozmluvit, protože často začali 

zmiňovat vlastní zkušenosti z dětství s užíváním prostoru.  

Změna nastala v situaci, kdy začali mluvit o vlastní představě, kterou měli o koleji. 

Často se zmiňovali o předchozích zkušenostech, které měli s podobným typem 

bydlení. Velké množství studentů mělo starší přátele, kteří bydleli na koleji, a tak 
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ještě před vlastním bydlením na koleji již několikrát byli nebo dokonce krátce 

(například při přijímacích zkouškách) bydleli.  

Studenti popisovali příchod na kolej velice emotivně. Mluvili často o překvapení, 

které bylo především spojené s faktem, že výběr pokojů je pro začínající studenty 

velice omezený. Tento příchod – přechod do statutu „obyvatele koleje“ nebyl nijak 

institucializovaný a neobjevili se žádné zásadní přechodové rituály, naopak proces 

probíhal podle výpovědí studentů jako velice banální až jak se vyjádřila jedna 

studentka „děsivě banální“ situace. Přišli jsem do pokoje, které předčili špatná 

očekávání - „dali nám pokoj ve sklepě“.  

Moje hypotéza, že bude relevantní ptát se na téma bydlení před příchodem na kolej 

a na základě odpovědí bude možné vysledovat různé strategie chování v prostoru, 

kde si ho mohou všichni určitým způsobem měnit, se ukázala jako neopodstatněná. 

Potvrdil se předpoklad, že toto téma může být dostatečně silné a zajímavé pro 

navození dobré úvodní atmosféry pro další rozhovor. Toto téma fungovalo velice 

dobře pro celkové otevření tématu.  

 

5.2 Prostor na koleji 

„Co je tvůj prostor tady na koleji?“ následovala v základních otázkách po úvodní 

„zahřívací“ části rozhovorů.  

Pro odpovědi byla charakteristická ironie, se kterou studenti hovořili o vlastním 

bydlení – „a takhle tady prostě bivakujeme, no“. Jakoby vlastní bydlení chtěli ukázat 

jinak a při tématizaci se dostali do momentu, který jim není úplně příjemný. Dalším 

častým momentem bylo omlouvání se za něco, za co prokazatelně nemohli, totiž 

stísněnost prostoru, neútulnost apod.  

V několika případech začali po mém uvedení tématu a prvních otázkách o to, „že by 

si to udělali docela jinak“ - „víš, já bych si to tady udělal úplně jinak, ale znáš to, 

člověk tady je jen spí a jinak dělá pořád něco do školy“.  



Jako vlastní prostor chápali respondenti celou škálu prostorů. Nejčastěji začali 

popisovat  pokoj nebo určitou část tohoto pokoje, často se objevilo již v úvodu dělení 

na jednotlivé zóny74: „(...)určitě pokoj (smích) a kdybych ten pokoj tady rozdělil 

jakoby půlkou tak, tohle je vlastně moje“. Objevovali se i studenti, kteří vnímali za 

vlastní prostor celé patro dokonce vyjmenovávali jednotlivé části, které jsou jejich. 

„Moje? No určitě, pokoj, chodba, kuchyňka a sprchy – prostě tohle patro je moje.“ 

Téma vlastního pokoje (nebo určité části v rámci pokoje) se objevovalo vždy.  

Další prostory (chodby, kuchyně, sprchy) byly již méně časté a většinou byly vnímané 

jako vlastní v situaci, kdy uživatelé (respondenti) mohli měnit uspořádání těchto 

prostor nebo do nich přímo zasáhli. Zajímavým příkladem toho může být vytvoření 

tzv. „obýváku“ (prostoru na vrcholu schodiště v chodbě nejvyššího patra), který byl 

změněn určitou komunitou uživatelů v rámci jednoho bloku. Uživateli byla velká část 

obyvatel několika pater, ale zároveň jako o vlastním o tomto prostoru hovořila jen 

velice malá část lidí, kteří se skutečně podíleli na zařízení „změnili“ jinak 

nepoužívanou část prostoru (donesli křesla, plakáty, popelník a židle apod.). Právě 

umístění vlastních artefaktů a vybavení do společného prostoru často vytvořilo vztah 

na základě, kterého označovali studenti prostor za vlastní. Často se ke změnám hrdě 

hlásili a při opakovaných rozhovorech upozorňovali na to, co je v prostoru nového, 

jak dále změnili a zlepšili vlastní prostor apod. Jak se ukázalo v několika rozhovorech, 

pokud studenti užívali další prostory (mohli do nich zasahovat apod.) vnímali tyto 

prostory jako velice významné a zároveň se tak často dostávali do vyšší sociální 

hierarchie v rámci kolejí (stali se nositeli určitého vyššího sociálního statusu).  

 Zatímco ve veřejném prostoru o těchto novinkách často hovořili a dá se říci, že je 

považovali za svůj úspěch, změny ve vlastním intimním prostoru verbalizovali 

mnohem opatrněji a i přes neformálnost našich setkání byla častá zdrženlivost 

v popisování vlastního intimního prostoru.  

Dá se tedy shrnout, že většina studentů vnímá jako svůj prostor prostor pokoje, 

respektive vlastní část prostoru pokoje (pokud nedochází ke skutečnému 

spoluužívání). Další prostory uvádí již mnohem méně, ale přesto se objevují. Pokoj 
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jako vlastní prostor uvedla drtivá většina studentů, což bylo trochu překvapivé, 

protože určitá hypotéza byla, že budou uvádět, že jejich prostor na koleji není nic. To 

se potvrdilo jen u velice malé skupiny studentů, ale je možné, že to zároveň záviselo 

na jejich aktuální náladě. Například rozhovor s jednou studentkou byl velice 

depresivní. Navzdory tomu, že její pokoj byl jeden z pocitově nejhezčích pokojů, 

které jsem během výzkumu viděl, tato studentka uvedla, že na Strahově není její nic. 

Někteří studenti vnímali jako vlastní prostor i prostor, který jsem v hypotézách 

považoval za společný a v typologii běžných ubytovacích prostor tak je definován. 

Tyto studenty bych označil za excentrické nebo za studenty s tendencí vytvářet 

nadstandardní sociální vztahy a vazby. Tyto osobní vlastnosti a přístup k životu, tedy 

i k formování vlastního prostoru a svého okolí vedly k definování nových vztahů 

v rámci společných prostor, jako byly uvedené příklady (tzv. „obývák“, trvale 

otevřené dveře – ovlivňování prostoru chodby) apod. Nejméně zmiňovaným 

prostorem bylo hygienické zázemí kolejí, které v případě Strahovských kolejí (se 

špatnou tepelnou izolací a tedy i zamrzající vodou) je skutečně velice palčivé, ale 

které se bere jako jakési status quo.  

 

5.3  Významné body v rámci koleje 

Při analýze prostoru se opakovalo základní členění prostoru, které odpovídalo 

úvodnímu modelu, který jsem předpokládal již po fázi před-výzkumu. Tento model 

rozdělující prostor kolejí typologicky dle funkčního využití se s malými detaily 

(„obývák“, rýsovny, speciálně využité chodby a nastavení, kdy se jednotlivé prostory 

prolínají – např. trvale otevřené dveře) potvrdil.  

Základní struktura – blok / patro / chodba – pokoje – sociální a technické zázemí se 

promítlo i do výpovědí obyvatel kolejí.  Nejčastěji se v rozhovorech objevoval jako 

vlastní prostor právě pokoj a následně další prostory, což odpovídá možnostem 

změn, které studenti v prostoru mají i času, který tráví v jednotlivých prostorech. 

Zajímavé bylo právě hraniční ovládání prostoru mimo tuto základní buňku – tedy 

mimo vlastní pokoj, jak již bylo zmíněno. 



Nejvýznamnějšími body v rámci koleje se ukazovaly i body, kterými procházely 

studenti při vstupu do budovy, tedy právě prostor vstupu, kde často byly umístěny 

nabídky práce, informace pro studenty, pozvánky na kulturní akce apod. Vedle 

těchto míst již zmíněný prostor „obývák“, který ale již představuje specifický prostor 

pro určitou (více či méně uzavřenou) sociální skupinu uvnitř koleje. Nejedná se 

přitom o sociální skupinu studentů ve smyslu ekonomickém, ale spíš skupinu přátel, 

spolužáků v rámci jednotlivých kruhů, ročníků nebo jednotlivých fakult apod. Dalšími 

významnými body byly i prostory v mezipatrech, které fungují jako pracovny, učebny 

apod. Právě zde totiž dochází k největší sociální interakci mezi studenty. Podobnou 

funkci mají i chodby, které jsou ale po většinu času „podivně prázdné“, jak 

reflektoval své pocity jeden ze studentů. Celkově tedy prostor kolejí představuje 

určitý nejednotný prostor, kde se objevuje řada různých míst, které mají významnější 

sociální hodnotu a některá z nich jsou určená jen specifickým skupinám studentů.  

Samostatným tématem v rámci významných bodů koleje je prostor pro přípravu 

jídla. Jídlo se na kolejích připravuje v pokoji, v případě vaření se tak děje ve 

společných kuchyňkách. V době mého výzkumu došlo na Strahově k požáru, který byl 

způsoben vznícením rychlovarné konvice v jednom z pokojů. Jejich užívání je v rámci 

kolejí spolu s dalšími spotřebiči, jako jsou elektrická kamna apod., zakázané. 

Studenti, ale tento zákaz obecně porušují a kromě rychlovarných plotýnek často mají 

i další spotřebiče jako jsou malé elektrické plotýnky apod. V pokojích tak vznikají 

malé kuchyňské kouty, nejčastěji těsně za vstupními dveřmi (na straně zavřeného 

křídla dvoukřídlých dveří). V tomto prostoru se často soustřeďují i další spotřebiče 

jako jsou lednice, kávovary aj. a jsou zde umístěny i improvizované prostory na 

uchovávání jídla. I při té nejlepší snaze se však na tento limitovaný prostor nemůže 

vejít celý potřebný prostor pro „normální přípravu“ teplých jídel a zároveň nastávají 

při vaření další problémy jako je velká vlhkost v pokoji. O absenci vybavených 

kuchyní studenti hovořili velice často a považovali to hned po velikosti pokoje za 

největší omezení. To bylo ještě výraznější pro situace, kdy v pokojích žil dohromady 

pár. Kuchyně se tedy ukazovaly jako limitující, ale přesto velice často využívané a pro 

život studentů jako velice významné body.  



5.4  Soukromé a veřejné – hranice v prostoru  

Jak jsem již uvedl v předchozích částí analýzy, v rámci kolejí se objevily situace, kdy 

se jednotlivé prostory vzájemně prolínaly a nebyla jasně vymezena hranice 

soukromého a veřejného prostoru. Dělení prostoru vycházelo z modelu, který jsem 

předpokládal po fázi před-výzkumu a který byl potvrzena analýzou rozhovorů, kdy 

většina studentů za svůj vlastní prostor na koleji označila právě „svůj pokoj“. 

Studenti zároveň uváděli, že dveře pro ně reprezentují hranici mezi veřejným a 

soukromým prostorem.  

Hranice byla naznačena velice podobně předpokladům a modelům pro běžné byty, 

které jsem ověřoval v rámci před-výzkumu. Existovala hranice intimního osobního 

prostoru (pokoje) a dalšího vnějšího prostoru (bloku) v případě kolejí vrátnice a 

vstup. Přesto měl tento model výjimky, které byly velice zajímavé. Jednou z nich byla 

situace „trvale otevřených dveří“, které propojovaly intimní a veřejný prostor. Tato 

situace byla některými studenty vnímána jako „drzá“, nebo „divná“, což bylo velice 

zajímavé, protože nabourávala koncept těchto studentů o tom, jak by věci měly být. 

Zároveň studenti, kteří žili v těchto otevřených pokojích, byli sociálně aktivnější, 

mnohdy extroverti, nositelé určitého sociálního kapitálu. Jejich pohled vyjádřila 

jedna studentka výrokem „nechci mít hranice“. Přesto existovaly i pokoje, které 

podobnou otevřenost deklarovaly jiným způsobem, jako plakáty na dveřích, nálepky, 

židle před dveřmi na chodbě, nebo nápisy.  

Hranice fyzické i sociální jsou mnohem volnější a dají se často snáz překročit. Ve 

fyzické rovině je běžné, že se prostory na kolejích vzájemně prolínají, což se projevuje 

i v sociální rovině jako časté navštěvování na pokojích, půjčování si nádobí, knih a 

celé řady dalších vztahů, které by se v jiných prostorech jen těžko objevily. 

V neposlední řadě se to projevuje i v rovině vztahové – partnerské, kdy dochází 

k velkému množství neformálních partnerských vztahů v rámci koleje. Koleje mají svá 

sexuální specifika a existuje řada nepsaných pravidel, která se týkají právě 

společného soužití. Jedním z takových pravidel je, že spolubydlící v některých 

situacích přespí u někoho jiného, protože v pokoji bude spát přítelkyně nebo v jiných 

nastaveních se vrátí domů až později apod. Obecně jsou koleje typem bydlení, které 

překvapí nepřipravené v tom, jak člověk ztrácí soukromí. Už převléknout se sám se 



stává problémem, protože v pokoji jsou dva obyvatelé. Téma soukromí studenti 

často zmiňovali v souvislosti s přechodem z domova na kolej. Často právě ztráta 

soukromí pro ně představovala jeden z nejsilnější negativních zážitků a byla pro ně 

velice problematická. Soukromí je atakováno na mnoha úrovních, protože velikost 

prostoru a kvalita zvukových izolací vede k neustálému propojování prostor. Tento 

stav popisoval jeden student slovy: „Sice žiji za zavřenými dveřmi, ale ze všech stran 

slyším, co se děje.“ V určitých momentech tedy skutečně dochází k naprosté ztrátě 

soukromí, respektive do osobního prostoru (na všech úrovních) vstupují vjemy, které 

člověk nechce vnímat.  

Prostor kolejí je proto trvale naplněn hudbou, nebo „kolejním tichem“, což je směs 

rozhovorů, bouchání dveří, vrzání, ale i výkřiků, hudby, která hraje příliš nahlas nebo 

zvuků milostných scén.  

S tímto tématem je spojena celá řada mýtů a historek, které na koleji kolují. Jejich 

popis a analýza by mohly být zajímavým tématem na bakalářskou práci. Pro moje 

téma jsou ale zajímavé jen okrajově jako jeden z dalších zdrojů mozaiky života na 

kolejích a sociální interakce v prostoru.  

 

5.5  Sociální život věcí „social life of things“   

Jak jsem již zmínil, koleje mají jasné vybavení, které je inventarizováno, ale které 

často v pokojích vytváří jen jakési základní kulisy pro scénu, která se v nich odehrává. 

Každý uživatel přestavuje scénu dle vlastních preferencí k obrazu, který spíš 

odpovídá jeho vlastní životní scéně. I tak se dají vnímat pokoje na Strahovské koleji. 

Pokoje i prostory kolejí ale často obsahují celou řadu dalších objektů, které nejsou 

součástí oficiálního inventáře, ale možná právě proto hrají v životě studentů zásadní 

roli.  

Mnohé věci, které v pokojích jsou, zde byly již před příchodem současných obyvatel. 

Proces změn pokojů a prostoru obecně je tedy určitým způsobem predisponován na 

základě úvodního nastavení a vybavení „zděděnými náhodnými prvky“. Předměty, 

vybavení, nábytek a řada dalších věci tak dostává nové funkce a předávají se 



z jednotlivých majitelů na nové majitele. V rámci kolejí, ale dochází k výměně a 

určitému systému cirkulujících darů velice často na různých úrovních. Pro účely 

předkládané práce je pozoruhodné, že ve většině pokojů, které jsem zkoumal, 

zanechal některý z předchozích obyvatel část nábytku, jiné vybavení nebo alespoň 

nalakované topení nebo lustr. Každý z obyvatel jako by záměrně nechával vlastní 

stopu v prostoru. Zajímavý je i fenomén kutilství, který se tak často v prostoru 

pokojů objevoval a o kterém studenti hovořili. Právě zdůraznění „tohle jsem si udělal 

já“ bylo velice časté a škála vybavení byla rozsáhlá.  

 

5.6 Pocit sounáležitosti a identita místa  

„Prostě patříme na Strahov. Je to malá vesnice, že jo.“ Jiní studenti dokonce vnímají 

svou sounáležitost ještě více spojenou přímo s konkrétním blokem v rámci kolejí 

„Možná je to jako víc otázka desítky než Strahova. Já to teda vnímám spíš jakože 

jsme tady na té vesnici, která se jmenuje desítka a známe tady lidi prostě z chodby a 

o pár pater níž a sejdeme se v obýváku, kde teda zakouříme“. Jiný student již 

vymezuje jasně komunitu, „tady ten Strahově to je vlastně taková komunita sama 

pro sebe“. Dokonce hovoří o kolejích na Strahově jako o „bezpečné vesnici“, kterou 

vnímaná čistě pozitivně. Tato vesnice žije nad městem, které je naopak vnímáno 

negativně „člověk sjede dolů a tam prostě bordel a tohle a tady je to prostě takový 

dobrý.“ Jiný argumentem byl, že Strahov je určitým bezpečným výchozím bodem pro 

vstup do města, ale nejen do města fyzického, ale je vnímán i jako prostor 

objevování různých kultur a podnětů: „důležitá je ta komunikace pro mě, jako 

Strahov versus jakýkoliv jiný koleje, co jsem poznal ČVUT teda, je absolutně 

multikulturní a ve vyžití, ve všem, včetně dopravy kamkoliv. Do centra nejblíže 

vyhlídky, procházky, to nejlepší prostě co tady znám z Prahy“.  

Studenti tedy cítí kolej jako určitou komunitu lidí, kteří jsou jako oni. Jsou součástí 

jednoho kmenu, který je definován jako obyvatelé jednoho bloku nebo Strahova. 

Komunita se dělí podle sociálních a fakultních dělení, ale pocit sounáležitosti je až 

překvapivě silný.  Tato sounáležitost se projevuje užšími sociálními vazbami a řadou 

neformálních vztahů, utužuje se prostřednictvím cirkulujících darů (především jídla, 



alkoholu, cigaret, ale i informací ze školy, jako jsou výsledky testů apod.). Právě 

výměna informací je pro koleje velice typická a probíhá na mnoha úrovních 

(půjčování skript a zápisků z přednášek, sdílení dat na serverech aj.). 

5.7  Změny v prostoru – individualizace prostoru 

Cílem mojí práce bylo nalézt, zda studenti mění svůj prostor na koleji. Pokud ano, tak 

jsem dále zjišťoval, jakým způsobem, co je k těmto změnám vede, jak moc času, 

energie a prostředků těmto změnám obětují (s vědomím toho, že se jedná o dočasné 

bydlení) a věnoval se dalším fenoménům, které jsou s tím spojené.   

Změny v prostoru probíhají a probíhá jich skutečně velice mnoho. Klasický pokoj má 

při příchodu studentů jednotné vybavení a často nese „nánosy“ od předchozích 

uživatelů, a to i přestože studenti jsou povinni vrátit pokoj do stavu, v jakém ho 

převzali (vyjma možného vymalování) viz výše. Studenti se tak dostávají do pokoje, 

který je „základem“ a ten mění nebo nemění podle vlastních potřeb a možností. 

Kromě vlastních změn definují rozvržení prostoru. To se děje buď zcela náhodně 

nebo na základě delšího plánování a důležité přípravy.  

„Nejdřív jsme umístili stůl, postele jsem měla už jako letiště, L. pak přitáhla stoleček, 

křeslo jsem teda našla na Strahově, no.“ Citace dokládá živelný růst prostoru, který 

není předem plánován nebo naopak dochází k postupnému plánování na základě 

materiálů, které studenti mají. „Já jsem ještě z toho starého pokoje zdědila cihly, 

takže jako nejdřív jsme asi udělali tu poličku, pak ten nábytek, nastříkali jsme to a 

pak jsme přemýšleli, co tu ještě uděláme“, náhodného využití situace „šla jsem vařit 

polívku a našla jsem tam ten rám“.  

Většina studentů hovoří právě o variantě postupných změn v prostoru „já si teda 

průběžně jako kupuju věci, zasadím kytky a tak, teď spolubydlící nějaké donesla“. 

Velká rozhodnutí jsou často dělána společně „s R. (jsme) kolikrát šli chlastat a 

domlouvali jsme se, jak uděláme pokoj a tak jsme jako plánovali, že bysme si mohli 

udělat pokoj“. Tato fáze příprav může být i velice dlouhá: „A příprava nebo 

rekonstrukce celýho toho pokoje mě zabrala měsíc a půl, protože jsem vlastně dělal 

většinu sám, a pak mě pomohl kamarád vymalovat, a kamarád mi vlastně pomohl 

vobrousit ty rámy, protože to jsem měl zase přes jiného kamaráda, ten měl na bytě 



nějakou pergolu, takže většinu materiálu jsme měli zadarmo. Kromě těch polic, ty 

jsem nechal naříznout, takže všechno tohle zabíralo odpoledne měsíc a půl.“ Jak 

ukazuje tento rozhovor, studenti skutečně realizovali poměrně složitou změnu 

v interiéru (vestavba patra). Dva spolubydlící, kteří měli co do zpracování asi nejlepší 

pokoj sami proces popisovali: „my jsme měli vize a pak jsme je realizovali. Takže 

dělali jsme si projekt, protože jsme voba jakoby stavaři architekti, takže jsme si dělali 

projekty i na cetky“, a dále objasňovali vlastní koncept: „Když přijdu do pokoje, tak 

jsem chtěl prostě, když otevřu pokoj, tak mám rád, když mě vítá hudba zaprvé, a za 

druhý mám prostě vyměřenej horizont Prahy, tzn. že já když přijdu, tak mi nesmí věž 

ani tam uniknout. Takže ten koncept byl takovej abych viděl celou Prahu když přijdu, 

aby když se probudíme, tak abychom měli největší výhled na Prahu, a hlavně ta 

východní část, je prostě kouzelná v tom že prostě, tam to vidíš, jak se to s tebou 

probouzí“. Po fázi příprav tedy přešli na jiný blok a realizovali vlastní záměr. Pro oba 

bylo důležité, že věděli, že si budou moci nechat tento pokoj i na další období, což je 

vedlo k zásadním investicím do prostoru.  

Jiní student popisoval také společné přípravy: „Ne, to bylo že jsme se na tom fakt 

jako dohadovali, společně, co by jsme s tím provedli“ a řešení změn (výroba, 

realizace): „rozebrali jsme ho (nábytek) za šest hodin, (za které byl) celkově 

vystěhovanej. Se stěhováním zpátky to už bylo horší,  bylo to denní, na jeden den“.  

Dohadování o změnách opět už v přípravných fázích vedlo k drobným rozepřím 

apod.: „prostě (změny) nějak vyplynuly, my jsme jako neměly nějaký jako zásadní 

rozbroje, že by každá chtěla vyloženě něco jiného, to byly jen takový malý nuance a 

to jsme se pak jako vždycky shodly“.  

S nastíněnými tématy souvisí důležitý aspekt dělení prostoru na různé funkční i 

symbolické části.  

V případě pokojů se objevili především tyto funkční plochy: 

• vstupní část (předsíň, okolí dveří, botníky)  

• místo na uchovávání jídla (vaření, spižírna apod.) 

• pracovní část 



• hygiena a intimní část (šatna) 

• spaní a odpočinek 

• společenská část 

Když si uvědomíme, že všechny tyto funkce se odehrávají na ploše cca 14,5 m2 

(respektive 11,8 m2 prostoru), kde žijí dva dospělí lidé, je fascinující, jak se tyto 

funkce dají na tak limitovaném prostrou obsáhnout. Odpovědí je miniaturizace 

některých funkcí (malé vařiče, nebo jen rychlovazná konvice na lednici, jídlo těsně 

nad botami, postele u zdi a maximální racionalizace úložných prostor) – „Z botníků je 

udělaná spižírna, a to ještě jenom půlka, aby se tam vešla ta lednička“.  

Jak je jasné i z jednotlivých funkcí prostoru, tyto funkce jsou nebo naopak vůbec 

nejsou manifestovány a spíš se jedná o určitý průměr, o kterém studenti sami hovoří, 

který jako jednotlivé části prostoru vnímají.  

 

Nejednodušší uspořádání prostoru pokoje bylo: 

C. Spaní 

D. Práce - škola 

E. Skladování věcí (často nerozlišeno tzn. osobní věci, školní potřeby i 

jídlo v rámci jedné části). 

Složitější dělení obsahovalo víc specifických forem společných prostor především 

vaření a místo k trávení volného času „obývák“, který byl tvořen různě kvalitním 

sezením (pohovka, křeslo, futon apod.). Nejsložitější formy pokoje s vnitřní 

vestavbou již měly několik specializovaných zón, jejich obyvatelé měli jasně 

vymezené, jaké části kde jsou a objevovalo se i specifičtější využití jako např. „bar“ 

(místo u okna s nejlepším výhledem, které mělo barové židle a pult). Spektrum funkcí 

i vnímání jejich existence je velice široké, někdy jsou funkce zřejmé a vyjádřené, jindy 

částečně náhodné a nejasné – stejný je i přístup studentů. 

 

Změny jsem dále rozdělil do skupin podle základních atributů:  



 

Barva 

Základní změnou, kterou provedla většina studentů je změna barvy interiéru. Většina 

studentů to považovala za základní: „nejdříve jsme to vymalovali na tu zelenou (...) a 

teď jsme to vymalovali ještě na tu fialovou“,  další studentka při popisu pokoje 

v původním stavu ho hodnotila jako „nebarevný“ a pokračuje: „mluvili jsme o tom 

dlouho, že prostě určité barvy na stěnách, no ona tady byla červená stěna, ale jako 

taková zvláštní no, taková jako ostřejší (...) já mám ráda zelenou, L. červenou, tak 

jsme vzali dvě pastelky, které k sobě ladili a šli jsme to koupit“. Dokonce jeden 

student reagoval na otázku, co je pro něj nejdůležitější v prostoru, následovně: 

„Barva, určitě na první pohled barva, která určuje tu náladu, od které se to pak 

odvíjí“. Barvy pokojů jsou ale velice různé, od studentů, kteří si vymalovali na bílo až 

k divokým fialovým a červeným odstínům. Samotné vymalování je často zásadní 

změnou, po které uživatelé vnímají prostor konečně za svůj – „necítil jsem se tady 

první den vůbec příjemně (...), museli jsme tu vymalovat, abych to cítil, jako že to je 

můj pokoj“. V otázce barvy, jak je patrné z úryvků z některých rozhovorů, docházelo 

k určitým rozdílům v názorech. Studenti se právě při definování barvy museli 

vyrovnávat s rozdílným pohledem svých kolegů a spolubydlících. O konfliktech budu 

hovořit později, ale během rozhovoru zmínila jedna studentka, že ignorovala názor 

své spolubydlící „a když odjela domů, tak jsem si koupila kýbl barvy, vykouřila 

několik špeků a vymalovala. Tři týdny se mnou pak spolubydlící nemluvila, ale pak si 

zvykla“. Z citace i z dalšího kontextu vyplynulo, že studentka vnímala určité tabu 

(zasahovala do prostoru, který nebyl jen její) a pro jeho překročení musela vykouřit 

několik cigaret marihuany.  

Barva je určitým obecným atributem, který se nám může líbit nebo nelíbit, můžeme 

se v prostoru cítit dobře nebo ne, ale pořád se jedná o obecné (skupinové) pocity, 

kterým se věnuje psychologie barev. Barva prostoru je určitým úvodním nastavením 

pro další procesy a další symboly apod., které uživatelé do prostoru umísťují. Zde 

tedy dochází k plné individualizaci – člověk do prostoru vnáší cosi svého.  

 



Předměty v prostoru 

Většina pokojů a prostor kolejí, které jsem navštívil, měly v sobě tyto osobní 

předměty, „malé totemy“, „amulety“, „svaté obrázky“ jen přenesené do kulturního 

okruhu mladých studentů. Asi nejčastějšími byli obrázky, fotky a plakáty. Tematicky 

se často jednalo o obrazy, které reprezentovali vztah člověka k určitému člověku, 

nebo místu - „pohlednice z Istanbulu od kamaráda“, „pohled co jsem si ho koupila 

v Amsterdamu“, „támhle je černobílý plakát, který jsem si koupila asi za dvacet korun 

na výstavě, byl tam vyřazený a stál jen dvacku, tak to bylo skvělý“. Překvapivě bylo 

málo studentů, kteří by měli veřejně vystavené fotografie vlastního partnera nebo 

partnerky. Místo toho v některých pokojích byly umístěny pohledy známých 

osobností nebo např. známé fotografie míst, měst, přírody, které podle uživatelů 

měly např. „chtěl jsem, aby to tady vypadalo víc hezky“, „tenhle plakát tady mám, 

abych se tady cítila dobře, vždycky mi udělá radost se na něj podívat“. Na základě 

mého zkoumání jsem našel rozdíl mezi mužskými a ženskými pokoji. Některé mužské 

pokoje obsahovaly fotky ikonických žen, vyzývavé i s erotickým nábojem (nikdy jsem 

ale nezaznamenal vyloženě pornografické obrazy) většinou tyto fotky byly 

reklamními plakáty na sportovní zboží, mobilní telefony nebo módu. Ženské pokoje 

naopak obsahovaly více osobních artefaktů a obrazů, fotek drobností.   

Osobní předměty, fotky a artefakty byly často kumulovány v charakteristických 

prostorech – vznikaly určité shluky.  Tyto shluky se objevovaly především v těchto 

oblastech: 

• dveře (prostor kolem vstupu) 

• pracovní plocha a prostor nad pracovní plochou 

• u postele a nad postelí 

• ve společném prostoru (pokud byl takový prostor v pokoji naznačen) 

 

Tyto shluky vždy manifestovaly vztah k dalším (nepřítomným – vzdáleným osobám) – 

byly soukromé, nebo společné, jednoznačné, nebo potřebovaly další vysvětlení. 

Společné shluky byly především u vstupních dveří a ve společných prostorech (např. 

pokud byly stoly uspořádány vedle sebe). 



 

Krátkodobé změny v prostoru jako bylo puštění hudby, otevření dveří, promítání 

filmu nebo fotek tedy něco, co se ani jako změna nemusí vnímat často bylo vnímáno 

aktéry jako zcela zásadní. Hudba, která je na kolejích trvale přítomná, byla často 

důležitým podkladem při našich rozhovorech. Když hudba nehrála nahlas, bylo to 

znakem, že se někdo učí, že je jiný režim prostoru a tedy, že člověk musí být plně 

koncentrován, protože vzduch je „ostře tichý“, jak to popsala jedna studentka. Ticho 

a tma jsou na kolejích vzácností – určitý hluk, doléhající hudba z dálky, smích nebo 

hlasitý rozhovor a nebo alespoň bouchání dveří, kroky po chodbě a jiné zvuky jsou 

skoro trvale přítomné. Budu se důsledkům věnovat později v kapitole popisující 

konflikty v prostoru.  

 

Virtuální a multimediální prostor – tak blízkost a tak daleko 

Významným individuálním prostorem, který je odlišný od dříve zmíněných, je 

virtuální elektronický prostor. Ten má dva rozměry, o kterých bych chtěl hovořit. 

Jeden je virtuální prostor kolejí, tedy síť, která v životě studentů na Strahově často 

hraje velice důležitou roli. „Vidím, že je online, no tak někdy mu raději zavolám, než 

bych sešel ty dvě patra dolů (smích)“, to je jen jeden z důsledků sítě na kolejích. Na 

síti se ale i lidé seznamují, předávají si informace - tedy dochází k určitým setkáním, 

které jsou různě významná, vystavují své názory, úspěchy (weby, fotky, videa, blogy). 

Vznikají nové sociální vazby, které by nejspíš nevznikly v reálném sociálním prostoru. 

Virtuální prostor umožňuje jednodušším způsobem formulovat společné zájmy 

apod., a tak se vyvářejí specifické skupiny, které jsou formovány jednodušeji, 

organizují se například prostřednictví facebooku, vytvářejí virtuální skupiny obyvatel 

Strahova, např. na facebooku to je skupina Silicon hill apod. 

Druhým prostorem jsou privátní elektronické prostory jako pracovní plochy 

obrazovek počítačů, které jsou plné různých soukromých symbolů, fotek, vzkazů aj.  

 

Extrémní situace v prostoru 



„Zcela prázdný červený pokoj“  

„V tom minulém bytě, tam jsem si vyvěsil svoje obrázky, tak to určitě o něčem bylo, 

rád kreslím. – Tady to asi o ničem nesvědčí, no.“ Tolik odpověď na otázku „Jak moc si 

myslíš, že se tady na tvém pokoji projevují tvé zájmy?“  

V jednom z pokojů jsem byl překvapen z „prázdnoty“, protože v celém pokoji se nic 

nezměnilo proti původnímu nastavení pokoje – jediné co bylo změněno, byla barva. 

Barva byla velice výrazná a bylo to hlavní téma, o kterém student, který v něm 

bydlel, mluvil. Byla to jediná změna, kterou v prostoru udělal (dokonce zůstalo zcela 

originální rozestavení nábytku). Tato situace se později opakovala při mém delším 

pobytu na koleji, kdy jsem našel několik takových „prázdných barevných pokojů“. To 

opět ukazuje, že barva je silným prostředkem změny prostoru, ale v tomto případě se 

jedná vlastně o jedinou změnu, kterou studenti za celý semestr udělali.  

 

„Zarámovaný nic“ – prázdné rámy v prostoru 

Jiným zajímavým prvkem v prostoru, který se opakoval, byl „prázdný dřevěný rám“ 

na zdi. Tento prvek, který se často opakoval v ženských pokojích většinou ve formě 

starých dřevěných rámů s určitou patinou. Nebo to byly rámy, které byly barevně 

pomalované, ozdobené na obvodu apod. Když jsem se ptal majitelů, co symbolizují, 

často nebyla jejich odpověď jednoznačná, většinou říkali něco ve smyslu, čekám na 

vhodný obraz, ale stalo se, že i po dlouhé době od našich prvních rozhovorů se 

ukázalo, že rámy jsou stále prázdné. Název „zarámovaný nic“ bylo označení jedné 

studentky, která právě tak popisovala, co rámy v jejím pokoji (v tomto případě byly 

tři) představují. 

   

Stavební změny – velké změny v prostoru 

Největší změny v prostoru reprezentují stavební úpravy (vestavění pater do pokojů). 

Ty jsou kolejním řádem zakázány, ale jsou poměrně běžně prováděné. Někteří 

studenti nejprve svou změnu prodiskutují s kolejní správou (studenti vyšších ročníků, 



kteří již mají zkušenost s fungováním kolejí a kteří tedy vědí, jak takovou akci 

legalizovat). Druhou variantou je způsob, kdy studenti takovou změnu provedou bez 

legalizace – to je většina vnitřních staveb.  

Patra jsou většinou dřevěné konstrukce z trámků, které jsou spojeny ocelovými 

vruty. Často bývá umístěno ve střední části pokoje, aby uživatelé mohli pohodlně 

vstoupit do místnosti. Zároveň tyto vnitřní stavby vytvářejí členění na jednotlivé 

zóny. Když se objevují vestavěná patra, ukazuje to ochotu studentů do prostoru 

poměrně investovat, respektive chuť se vážně a někdy poměrně zdlouhavě zabývat 

vlastním prostorem, vytvářet ho a plánovat. Všechna patra, která jsem viděl, byla 

velice přesně a profesionálně udělána a obsahovala i další části pokoje, než jen 

posunutí spaní nad standardní úroveň. Patra byla propojená se stoly a dalším 

zázemím (např. šatna apod.). Samotní studenti popisovali stavbu pater jako velké 

úsilí a byli na sebe náležitě pyšní. Studenti se rozhodli udělat tyto investice v situaci, 

když věděli, že je možné zajistit si stejný pokoj na koleji v příštím roce, tedy, když 

vnímali, že budou moci tuto změnu využívat delší dobu.  

Jako základní argument změn v prostoru se ukazovala právě udržitelnost změn pro 

příští školní rok a změna kvality prostoru. Obecně jsem často docházel k otázc,e co 

jsou vlastně potřeby studentů – mladých lidí a jak se na tak omezeném prostoru 

manifestují. Odpovědí bylo již uvedené schéma: odpočinek, práce, skladování 

materiálu doplněné o „něco navíc“. Toto „něco navíc“ se projevuje právě jako 

individuální přínos studentů. V některých případech se jedná o vymalování, jindy o 

velice promyšlenou vnitřní vestavbu spojenou s pečlivým plánováním prostoru. 

Každý člověk ovlivňuje nějakým (i minimálním způsobem) prostředí, ve kterém žije a 

je ovlivňován, limitován nebo do určité míry motivován prostředím, které ho 

obklopuje.  

Původně přehlížené pokoje se dají vnímat jako intimní prostory, které nesou 

informaci o osobách, které zde žijí. Často je tako informace vyjádřena velice 

intimními předměty, dopisy, fotkami, sušenými květinami, pohledy, tedy řadou 

amuletů a totemů, které jsou umístěny v jinak cizím prostředí unifikovaného pokoje 

a které odráží soukromý život jejich majitelů.   



V případě Strahova se ukazuje, že i na velice omezeném prostoru probíhá plný a 

vitální život, existuje silná komunita, která má spletitou síť sociálních vazeb a vztahů, 

ale upravuje a předefinovává prostor podle vlastních potřeb. Jednotliví členové této 

neformální komunity jsou ochotní investovat svůj čas i zdroje pro vytvoření 

společných prostor, nebo změnu vlastních prostor tak, aby byly pro ostatní studenty i 

hosty příjemné. Takto změněné prostory naopak fungují jako ukazatel společenské 

prestiže a odráží se v nich určitý sociální status, který může být výhodným sociálním 

kapitálem.  

   

5.8  Soužití a konflikty v prostoru- sociální interakce 

Jak jsem již uvedl v teoretické části, existuje několik důvodů, proč mohou v prostoru 

nastat konflikty. Když jsme začal hledat k jakým konfliktům skutečně na pokojích a 

v ostatních prostorech Strahova dochází nikdo nechtěl přiznat existenci problémů. 

Toto skupinové mlčení bylo velice zajímavé a připomínala mi atmosféru romské 

osady ve které se (ne)hovořilo o vnitřním problému lichvy, tzv. úžery. Postupně se mi 

podařilo se k tématu propracovat, ale ani pak jsem nenašel relevantní odpovědi. Jako 

vhodný způsob otevření tématu se tedy ukázalo tzv. blafování a dotazování se na 

smyšlenou historku, kterou jsem chtěl dotazovaným potvrdit nebo naopak vyvrátit. 

Děj jsem postavil tak, aby byla reálná, ale zároveň dostatečně obecná75. Překvapivě 

studenti tuto historku potvrzovali, ale snažili se její obsah modifikovat a jakoby 

zlehčit dopad celého vyprávění.   

Společné užívání prostor tedy probíhá v těchto intencích: 

Zcela bez konfliktů (jen malé procento pokojů) 

S malými konflikty, které se daří překonávat 

 Zásadní nebo dlouhotrvající konflikty 

 Naprostá neshoda – některý ze studentů se musí vystěhovat  

                                                           

75 Historka hovořila o pokoji, kde docházelo od počátku k velkým vzájemným konfliktům mezi studenty, 
až došlo k fyzickým napadení a eskalaci problému. 



 

Z hlediska časového měly konflikty obecně tyto formy: 

Zásadní konflikt od samotného příchodu na kolej 

Tichý konflikt - postupné narůstání konfliktu 

Konflikt na základě rozhodnutí, nebo změny v prostoru 

Konflikt z důvodu sociální aktivity v prostoru (ten mohl opět postupně 

narůstat, nebo vzniknout náhle)  

 

Vzájemné vztahy studentů byly často přátelské, ale objevovaly se i situace, kdy bylo 

cítit napětí. Jako konfliktní momenty lze uvést především tyto faktory: 

Světlo a hluk, často spojené s různými časovými nároky jednotlivých uživatelů  

Jiný styl hudby nebo její přílišná intenzita 

Nedostatek místa pro vlastní práci a učení, případně pro vlastní věci 

Rozdílné postoje k způsobu uspořádání a využívání pokoje a jeho částí 

Rozdílné osobní názory a představy o světě 

Zasahování do osobního intimního prostoru (ztráta soukromí) 

Zajímavé byly i změny vtahů na základě vzniku jiných např. intimních vztahů 

k někomu třetímu. Tak se stávalo, že dva studenti se postupně odstěhovali, protože 

jeden z nich si našel přítelkyni nebo naopak došlo k výměně mezi ženským a 

mužským pokojem, což vedlo k dalším konfliktům nebo naopak normalizovalo 

vztahy. 

5.9  Přání, sny, realita 

Studenti vnímají bydlení na koleji jako něco provizorního. Často přicházejí ze 

vzdálených míst, a proto je kolej pro ně útočiště v jinak složitém a mnohdy 

nepřátelském světě Prahy. V našich rozhovorech se často ozývaly přání a sny, ale i 



ironie a sebeironie. Kolej je vnímaná jako místo, od kterého se toho moc neočekává, 

ale na které se toho mnoho děje. Je to jakýsi neutrální prostor v jinak 

problematickém vztahu k městu, které je pro mnohé studenty nepřátelské a vnímané 

jako „příliš drahé“, „bordel“, „strašlivý zmatek“ apod. 

Jednou ze závěrečných otázek bylo, co si studenti představují jako ideální bydlení a 

co by pro ně byl ta největší a nejdůležitější změna v prostoru na kolejích. Odpovědi 

mě velice překvapily, protože jen velmi málo studentů uvedlo, že si přejí větší 

prostor. Nejvíce zmiňovaným tématem byl problém vaření a přípravy vlastní potravy. 

Absence pořádné kuchyně, mikrovlnek a dalšího vybavení pro vaření ukázala, že pro 

studenty v tomto věku byla možnost svobodné přípravy vlastního jídla jedna ze 

základních tužeb. Zajímavé bylo ptát se na realizovatelnost takových snů, tedy otázky 

typu: „Proč se tedy nedohodnete a nekoupíte si tu novou elektrickou plotýnku?“ 

Odpovědi byly velice vyhýbavé, studenti byli překvapeni, proč by se o to měli starat, 

ale v následné diskusi většinou připustili, že by to vlastně mohlo fungovat.  

 Vedle tématu jídla se objevovaly další a to především – zlepšení kvality hygienického 

zázemí, izolace fasády, méně hluku a „pokoj jen pro mě“.  

Zajímavé bylo vnímat i určité sliby sobě samým (často, jak jsem se později přesvědčil, 

nereálné). Mnoho studentů mělo představy o vlastním bydlení, plánovali nahlas, jaké 

další vybavení v prostoru doplní a jaké změny ještě v tomto semestru proběhnou. 

Většina těchto výroků a deklarací se neuskutečnila. Byly to sny o „lepším příštím“, 

které ztroskotaly na nedostatku financí, času, lenosti. Přesto bylo zajímavé vnímat, 

jaké představy studenti mají, nebo přesněji, jaké představy chtějí prezentovat.  

Studenti berou prostor kolejí jako vlastní enklávu ve struktuře města a je vždy cítit, 

jak emotivní je diskuse o možném zániku Strahovských kolejí a stěhování celého 

zázemí do nových budov – „opravdu si neumím představit, že to (stěhování) 

z hlediska ČVUT nebude hodně nešťastná věc“76. V rozhovorech studenti doufali, že 

se to jich ještě nebude týkat a tedy, že jejich místa na kolejích zůstanou během jejich 

studia zachována. Opakovaně jsem se dostal k otázce soukromé představy vlastního 

                                                           

76 Například diskuse studentů FEL ČVUT na http://forum.feld.cvut.cz/viewtopic.php?id=1872 



bydlení. Řada studentů zůstávala na Strahově z důvodu svobody, kterou kolej přináší 

a kterou si často velice silně uvědomují a protože často přicházejí z různě fungujících 

domácností a pro mnohé z nich se jedná o první zkušenost nějaké formy vlastního 

bydlení, je pocit svobody velice důležitým prvkem. Tato zkušenost vlastního bydlení 

pro studenty někdy představuje i první zkušenost zodpovědnosti za vlastní prostor a 

možnost volby. To se projevuje i v jejich aktivitě ve vyšších ročnících, kdy si často více 

upravují vlastní pokoj na koleji a mají silný zájem na tom, aby jim v dalším roce byl 

znovu přidělen stejný pokoj. 

Studenti tedy mají řadu snů a plánů, které jsou spojeny s jejich bydlením a to jak 

současným, tak s představou budoucího bydlení. V prostorách na koleji Strahov 

mnoho věcí berou jako fakt a většina se jich nesnaží s touto skutečností nic dělat, ale 

přesto řada z nich plánuje a uvažuje a někteří dokonce plány i realizují (např. stavby 

vnitřních pater apod.).  

Závěr  

Tématem práce byla proměna prostoru kolejí na Strahově, tedy sledování toho, co 

v jasně vymezeném prostoru probíhá. Přicházel jsem s určitou představou, ale 

současně otevřen hledat v průběhu práce nové hypotézy a korigovat své modely a 

představy. Hlavním důvodem, proč jsem sledoval pokoje na kolejích, byla přístupnost 

studentů, typologická jednoznačnost a blízkost tématu. Z pozorování a analýzy dat 

vychází následující zjištění. 

 

Obyvatelé a prostor 

Studenti žijí na koleji Strahov v podmínkách, které neodpovídají technickým normám 

a sami vnímají toto bydlení jako problematické, ale zároveň se tohoto bydlení ani 

Strahova jako konkrétního prostoru nechtějí vzdát. Životní prostor (soukromý) je 

skutečně velice limitovaný, ale přesto jsou mladí lidé schopni do něj umístit veškeré 

funkce, které jsou pro ně důležité. Funkční dělení prostoru odpovídá osobním 

preferencím a zájmům, ale v tomto konkrétním případě je determinováno možností 

využívat pouze více či méně definovanou část prostoru.  



Veřejné prostory zažívají na kolejích poměrně nezájem a často jsou v dezolátním 

stavu (podobně jako tomu je např. u veřejných prostor na sídlištích). 

 

Změny prostoru 

Studenti vždy provádějí nějaké změny, jejich rozsah a četnost závisí na jejich zájmu 

ovlivňovat vlastní prostor a zároveň na možnosti spolupráce v rámci pokoje nebo 

jiných prostor, kde k změnám dochází. Velké stavební úpravy často dělají až v situaci, 

kdy si jsou jisti, že investované úsilí bude pro jejich blaho fungovat delší dobu, 

například když jsou přesvědčeni, že budou mít možnost využívat stejný pokoj i 

v příštím školním roce.  

Existuje určitá rozdílnost v ženských, mužských a smíšených pokojích, která odráží 

priority jednotlivců. Zajímavým zjištěním bylo objevení „shluků artefaktů“, které 

často reprezentují osoby, které nejsou přítomny nebo místa, případně zážitky, které 

chtějí studenti zaznamenat. Tyto osobní předměty nesou velice emotivní obsah, a 

proto jsou většinou umístěny na místech, která jsou z hlediska společného prostoru 

významná.  

Jako základní změna se ukázala změna barvy. Další změny byly např. fázování 

prostoru a jiné rozmístění a využití mobiliáře. Ve vybavení se objevila velká 

schopnost improvizace a kreativity, což je základní předpoklad pro vytvoření 

funkčního prostředí vlastního pokoje. Jiným podstatným přístupem byla 

miniaturizace všech spotřebičů i nároků na skladování vlastních předmětů.  

 

Prostor a sociální interakce 

Studenti jsou v prostředí koleje mnohem neformálnější, než běžná společnost. 

Typologie prostoru a kvalita provedení budovy snižuje soukromí a naopak všechny 

obyvatele uvrhuje do jakéhosi amorfního jednoho prostoru, které se trvale vzájemně 

prolíná. Někteří obyvatelé kolejí tuto ztrátu soukromí naopak vítají a dále jí 

svobodně a dobrovolně prohlubují - nechávají své soukromé prostory otevřené. 



V rámci koleje existují osoby, které jsou nositeli vyššího sociálního statutu, například 

protože spravují určitou část společných prostor.  

Kolej není bezproblémovým sociálním prostorem, naopak existuje zde mnoho 

konfliktů, ale vytváří se většina pozitivních vztahů. Často vztahy přerůstají ve 

vztahy partnerské. Společné užívání soukromých prostor (pokoje) a společných 

veřejných prostor (chodba, hygienické zázemí, kuchyně aj.) vedlo k vytvoření 

psaných i nepsaných pravidel. V případě pokojů se dá nalézt otevřené definování 

jednotlivých fází a funkčních částí prostoru, které jsou definované otevřeně i 

z důvodu snahy o snížení možných konfliktů. 

Zásadní problémy v rámci koleje jsou hluk, limitovaná možnost soukromí a nutnost 

se dělit o prostor s jinými lidmi, kteří často mají jiný názor (hygiena, nutnost spánku, 

teplo x chlad apod.). Tyto faktory vedou k prohlubování konfliktů, nebo naopak 

k prohlubování přátelství.  

 

Limity výzkumu a obecné výstupy  

Výzkum v prostředí kolejí Strahov je specifický z důvodu velice malého prostoru, o 

který se studenti dělí, technické kvality budovy a řady dalších důvodů. Obyvatelé, 

tedy vysokoškolští studenti jsou specifickou sociální skupinou (nejen věkově, ale i 

inteligenčně, ekonomicky aj.). To vše limituje možnost použít výsledky zjištění na jiné 

skupiny bez toho, že by výsledky byly zásadním způsobem přehodnoceny.  

Důležité výstupy, které se dají zobecnit jsou tyto body: 

• Lidé mění své prostředí, i když ho vnímají jako provizorní nebo ho dokonce ani 

nevnímají jako své. 

• Rozsah změn v prostoru a ochota investovat závisí na perspektivě bydlení 

v daném prostoru. 

• I ve velice limitovaných podmínkách se dá prostor dlouhodobě kvalitně 

využívat. 

• Jednou ze základních lidských potřeb je možnost připravovat si vlastní 



pokrmy. 

• V malém prostoru může snazším způsobem docházet ke konfliktům, ale 

mohou se zde vytvářet i silnější přátelství a vztahy.  

• Ztráta soukromí je někdy kompenzována relativní svobodou. 

• Změny v prostoru nemusí nutně znamenat rozsáhlé, jednoznačně viditelné, 

ale naopak můžou to být velice intimní nuance v detailech nebo umístění 

osobního artefaktu do dosud cizího prostoru. 

  

Osobní poznámka 

V rámci výzkumu jsem se sešel s velkým množstvím lidí, kteří se stali mými přáteli. 

Výzkum i přípravné práce na něm byly velice zajímavé a podnětné, ale přesto mě 

trvalo dva a půl roku tuto práci dokončit. V rámci výzkumu na Strahově jsem 

nacházel mnoho dalších témat pro sociologické i antropologické výzkumy, ale i řadu 

výzev například pro umělecké zpracování tématu kolejí a jejich obyvatel. Na základě 

mé zkušenosti s výzkumem, že se k tématu člověk a jeho prostor brzy vrátím.  
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Příloha 1  

Struktura rozhovoru, okruhy otázek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přípravné otázky A) a B) (důvěra v rozhovoru) 

 

A) Bydlení a vlastní prostor před a v průběhu studia   

Bydlení v dětství, sourozenci, vlastní pokoj? / Jaký má význam vlastní prostor, co je vlastní prostor v rodině - 

doma? /  Jakým způsobem jsi (pokud) mohl/měnil měnit svůj prostor kolem sebe? 

 

 



B) Očekávání – „jaká bude kolej“   

Jaká byla tvoje představa koleje? Bylo to pro tebe velké očekávání...atp.) / Příchod na kolej / Problémy s 

příchodem na kolej z hlediska prostoru / Co tě vedlo k výběru této koleje 

 

C) Kolej 

1) Co je tvůj prostor na koleji 

a) Rozdělení prostoru, jaké prostory a jak významně využíváš (intimní x sociální x urbánní) 

2) Intimní prostor – co je pro tebe významné, nejvýznamnější z pokoje 

a) Rozdělení na jednotlivé zóny – dělení prostoru  

b) Změny v prostoru   

c) Historie změn, rozhodování (hierarchie prostoru), investice 

d) Dělení intimního prostoru mezi více lidmi – konflikty v prostoru  

3) Sociální prostor – rozšířené pojetí 

a) Význam soukromí x sociální vztahy 

b) Hranice veřejné soukromé (co je Tvoje hranice, kde začíná veřejný prostor, je pevně ohraničena?)a 

c) Sociální vazby, symboly, významy – a adekvátní prostory 

d) Změny v sociálním prostoru? Kde, jaké, hierarchie měnění sociálního prostoru 

4) Urbánní prostor 

a) Význam urbanismu 

b) Kvality okolí, služby, dostupnost v rozhodování  

c) Iracionální aspekty v rozhodování 

 

5) Kolej / domov ? Význam „domova“ ve vztahu k tomuto prostoru. 

Osobní poznámky 

Karta výzkumníka 

Jméno: Daniel Kolsky 

Adresa: 8.listopadu 48, Praha  6 – Břevnov, 169 00 



Tel.: 776 176 417 

e-mail: dani-prague@seznam.cz / www.kolsky.cz/daniel/skola 

 

Karta respondenta 

Jméno:  

Věk: 

Denní aktivity/zájmy: 

Povaha: 

Datum a místo rozhovoru 

 

 

 

Příloha 2 

Foto a obrazová příloha  

 

 

 

 


