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Abstrakt 

Diplomová práce identifikuje segmenty, které (ne)mají tendenci provádět 

vybrané energeticky úsporné aktivity v domácnosti a zkoumá důvody, které stojí za 

(ne)praktikováním těchto aktivit. Využit je smíšený výzkumný design. Pomocí 

kvantitativního přístupujsou analyzována data z pilotního šetření projektu PURGE za 

účelem identifikace segmentů (specifický ohled je brán na třídní pozici), autorčin vlastní 

kvalitativní výzkum pak prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru zjišťuje, proč 

informanti (ne)provozují vybrané aktivity. Obecně autorka objevila ve vyšších třídách 

častější praktikování energeticky úsporných aktivit než ve třídách nižších, což souhlasí 

s jejím dalším zjištěním o tom, že informanti z vyšších tříd mají sklon nastudovat a 

propočítat dopad vybraných aktivit, zatímco u informantů z nižších tříd lze nalézt spíše 

navyklé chování a spoléhání na technologie. Dále se mj. potvrdilo, že v nejnižší 

vzdělanostní skupině nejvíce lidí nechává puštěnou televizi nebo rádio i když je nikdo 

nesleduje.  Ženy častěji než muži uvádí, že nikdy neztlumí topení při odchodu z domova 

na dobu delší než 4 hodiny, což odpovídá zjištěním, které plynou z kvalitativního 

výzkumu. Častá je špatná zkušenost s přílišným snížením teploty při odjezdu, které se 

informanti chtějí do budoucna vyvarovat. Zaznamenán byl rebound efekt (především 

praní) a social desirability bias (vypínání televize). 

 

Abstract 

The thesis „Who saves or does not save the energy: Uncovering the reasons for 

practicing energy-saving activities in households“ identifies the segments which tend to 

(not) perform selected household energy saving activities and  discover the reasons 

behind the (non) practicing these activities. The author uses both quantitative and 

qualitative approach. By quantitative approach, the author analyzes data from pilot 

project PURGE in order to identify segments which are more likely to do selected 



 

activities. Emphasis is placed on class position. The author's own qualitative survey by 

semi-structured interviews identifies the reasons behind this activities. Generally, the 

author discovered that the upper classes practice energy-saving activities more often 

than the lower classes which is consistent with findings that lower classes tend to 

perform habitual behavior and rely on technology and upper classes tend to calculate 

and study the effect of these activities. Among lowest educational category are 

(compared with other educational groups) more people who leave always or often 

turned on the television or radio, even when no one is watching. Women state more 

likely than men that they never turn down heating when leaving home for more than 

four hours, what corresponds to findings that arise from qualitative research. One of the 

key findings is a bad experience with too much lowering the temperature at the 

departure, that the informants want to avoid in the future. There was also observed 

rebound effect (especially washing) and social desirability bias (switching TV). 
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1. Předpokládaný název práce.  

Energetické úspory obyvatel ČR: vztah k socioekonomickému statusu 

2. Námět práce zahrnující formulaci a vstupní diskusi poznávacího problému. 

Environmentální sociologie vznikala v době energetické krize (1973 – 1974), 

díky níž se zdůraznila závislost moderních industrializovaných zemí na fosilních 

zdrojích energie a dala vzniknout sociologickému zájmu o dopady omezenosti 

energetických zdrojů a neobnovitelnosti zdrojů obecně. V 70. a 80. letech 

environmentální sociologové spolu s dalšími vědci provedli mnoho studií posuzujících 

efektivitu různých strategií vedoucích k úsporám energie. Sociologická analýza 

zdůraznila, že spotřeba je do značné míry ovlivněna faktory jako je například 

konstrukce budov, a tím ukázala i limity vzdělávacích a informačních programů pro 

dosažení úspor (Dunlap, Marshall, 2007). 

Podle Sterna lze rozlišit čtyři typy proměnných, které ovlivňují environmentálně 

signifikantní chování - postojové proměnné, kontextuální proměnné, zvyk a rutinu a 

osobní možnosti. Mezi vysvětlující proměnné osobních možností patří mimo jiné 

sociální status a finanční zdroje. Sociodemografické proměnné obvykle indikují osobní 

možnosti obyvatel. Ty jsou významné především vzhledem k chování, které závisí na 

jistém konkrétním druhu možností (například zateplování domů bude pravděpodobně 

výrazně ovlivněno finančními možnostmi). Tyto hypotézy jsou vhodným začátkem pro 

pochopení konkrétních environmentálně signifikantních chování
1
 (Stern, 2000). 

Důležité je, že spotřeba energie je ovlivněna úvahami spotřebitele o přiměřenosti 

a normalitě v rámci jeho sociálního prostředí. Individuální poptávku bychom neměli 

vidět jako výchozí bod analýzy, ale jako druhotný produkt adaptace sociálních aktérů na 

situaci a na nabídku, kterou mají k dispozici. Sociologický přístup vidí spotřebu jako 

                                                

1 Různé typy proměnných však mohou interagovat (postojové faktory mohou být uplatněny 

prostřednictvím osobních schopností za určitých kontextuálních podmínek), to znamená, že přestože tato 

studie bude založena na zkoumání vlivu sociodemografických proměnných, bude třeba při analýze zvážit 

postoje, situace a zvyky, které jsou jedincům vlastní. (Stern, 2000) 
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sociální akt, který potvrzuje a dokonce i vytváří členství v určité společnosti. Spotřeba 

zdrojů je včleněna do sociálních struktur, situací a statusů. (Hackett, Lutzenhiser, 1991). 

3. Předpokládané metody zpracování a předběžná struktura práce.  

Tato práce se bude zabývat osobními aktivitami občanů, které vedou k úsporám 

energií a socioekonomickým statusem těchto lidí. Práce se bude skládat se dvou částí. 

V teoretické části se bude vycházet z přístupů a teorií environmentální sociologie 

týkající se spotřeby energií v domácnostech. Pozornost zde bude věnována různým 

strategiím vedoucím k úsporám energie a také důležitosti energeticky úsporných 

opatření. Jelikož náplní práce bude zkoumání socioekonomického statusu obyvatel ČR 

realizujících energeticky úsporné aktivity, bude se teoretická část věnovat různým 

uchopením vertikální sociální diferenciace a souhrnným ukazatelům sociálního 

postavení. 

Těžištěm práce bude empirická část, která bude vycházet z analýzy dat, ve které 

budu zkoumat vztah mezi energeticky úspornými aktivitami občanů ČR a 

sociodemografickými charakteristikami, především jejich socioekonomickým statusem. 

Poté se pokusím charakterizovat jedince, kteří vykonávají energeticky úsporné aktivity. 

Jednotlivé typy energeticky úsporných aktivit domácností budou charakterizovány 

několika proměnnými, jejichž měřitelnost a použitelnost pro účely práce bude 

zkoumána v rámci předvýzkumu. Proměnné budou zvolené na základě tohoto 

předvýzkumu a dle možností empirického šetření, v rámci kterého budou sbírána data i 

pro tyto proměnné. V analýze energetických úspor obyvatel ČR zohledním též fáze 

životního cyklu domácností a typ domácnosti (1. mladí svobodní jednotlivci, kteří již 

nebydlí se svými rodiči, 2. mladé sezdané bezdětné páry 3. mladé rodiny s jedním 

dítětem předškolního věku, …). Z šetření ISSP do analýzy využiji proměnné snižování 

spotřeby energie nebo paliv v domácnosti, ochota platit více za energie, ochota platit 

vyšší ceny v zájmu ochrany životního prostředí, ochota ke snížení své životní úrovně. 

Díky mé stáži v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy v Praze budu 

moct využít některá data z plánovaného šetření ve výzkumném projektu PURGE 

"Public health impacts in URban environments of Greenhouse gas Emissions reduction 

strategies”, který je financován v rámci 7. Rámcového programu DG Research 

Evropské Komise. 

Jako hypotézy si stanovím tato tvrzení, které budou dále zpřesňovány na základě 

předvýzkumu: lidé s nižším socioekonomickým statusem nebudou ochotni přijmout 

snížení své životní úrovně; lidé s nižším socioekonomickým statusem budou v menší 



 

míře ochotni platit vyšší ceny za energie; lidé s nižším socioekonomickým statusem 

budou spíše usilovat o úsporu energií bez instalací energeticky úsporných zařízení; lidé 

s vyšším socioekonomickým statusem se budou více zajímat o dostupné technologie 

umožňující úsporu energií; lidé, kteří více praktikují energeticky úsporná opatření, mají 

nižší vzdělání, nižší příjmy a jsou to spíše ženy.  
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Úvod 

Životní styly, široké vzorce komunikace a interakce, kolektivní aktivity a klíčové 

prvky sociální struktury a změny jsou podmíněny dostupností energie, technických 

prostředků pro přeměnu energie do použitelné formy a způsoby, jak je energie nakonec 

použita. Energie proniká téměř do všech aspektů sociálního světa (Rosa a kol. 1988, s. 

149). Právě studium dopadů nedostatku energie na společnost usnadnilo přechod z rané 

„sociologie environmentálních otázek“ k samostatné „environmentální sociologii“ 

zaměřené přímo na společensko-environmentální vztahy (Dunlap, Marshall 2007, s. 

332).  

Domácnosti jsou v České republice vzhledem k užívání energie významným 

sektorem, jelikož se zde v roce 2011 spotřebovalo 25 % celkové energie (Klíčové 

indikátory ŽP ČR - energetika a průmysl 2013). Přibližně 2/3 veškeré spotřebované 

energie v domácnostech připadá na vytápění (Spotřeba energie pro vytápění ©2013).   

Je známo, že chování domácností je natolik důležité, že se v závislosti na něm spotřeba 

energie může až zdvojnásobit, a to i v případě indentického zařízení a spotřebičů 

(Palmborg 1986 in Carlsson-Kanyama a kol. 2005, s. 240).  Abychom tedy pochopili 

užívání energie, je třeba pochopit chování jednotlivců a domácností (Stern, Aronson 

1984, s. 55).  

V současné době jsou hlavními důvody pro studium úsporných aktivit 

v domácnosti problémy životního prostředí (Abrahamse a kol. 2005, s. 273), jelikož 

energetika je v České republicenejvýznamnějším antropogenním zdrojem skleníkových 

plynů. Nadměrná produkce těchto plynů vede ke globálním změnám klimatu 

(Skleníkové plyny ©2008). V souvislosti s tím Evropská komise zveřejnila tzv. 

Klimaticko-energetický balíček, který byl schválen Evropským parlamentem a Radou v 

prosinci 2008 (Klimaticko-energetický balíček © 2008-2014). „Balíček stanoví právně 

závazné cíle, podle nichž mají být emise skleníkových plynů do roku 2020 sníženy na 

úroveň o 20 % nižší oproti hodnotám v roce 1990 a podíl obnovitelné energie to téhož 

roku zvýšen o 20 %. Rovněž napomůže dosažení cíle EU zlepšit ve stejném období 

energetickou účinnost o 20 %“ (Komise vítá přijetí klimaticko-energetického balíčku 

2009).  

V této práci nejprve představím pohled environmentální sociologie na 

energeticky úsporné aktivity v domácnosti, uvedu princip dělení těchto aktivit na 

energeticky úsporné zvykové chování a energeticky úsporné nákupní chování a 
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následně představím konkrétní aktivity. Pozornost bude věnována tomu, jaké segmenty 

(s ohledem na sociodemografické charakteristiky, životní cyklus a třídní pozici) 

obyvatel tyto aktivity provozují a důvodům proč obyvatelé energeticky úsporné aktivity 

provozují. Teoretickou část zakončím představením výzkumů na téma energeticky 

úsporných aktivit provedených v České republice. V další části diplomové práce bude 

provedena segmentace obyvatel za účelem zjištění toho, které segmenty snižují spotřebu 

energie nebo paliv v domácnosti z důvodu ochrany životního prostředí více a které 

méně než ostatní obyvatelé. Identifikace těchto segmentů je důležitá hlavně při 

navrhování politik (Ščasný, Urban, s. 18).  V datech z pilotního šetření projektu PURGE 

(Public health impacts in URban environments of Greenhouse gas Emissions reduction 

strategies”, který je financován v rámci 7. Rámcového programu DG Research 

Evropské Komise), která byla sbírána v březnu a dubnu 2014, se zaměřím přímo na 

vybrané energeticky úsporné aktivity. Následující část práce  se věnuje vlastnímu 

kvalitativnímu výzkumu, který je  proveden na základě polostrukturovaných rozhovorů 

na téma vybraných energeticky úsporných aktivit v domácnosti a tomu, proč a jak 

(ne)jsou tyto aktivity provozovány. Rozhovory byly provedeny v druhé polovině března 

2014. 
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1. Teoretická část 

1.1 Energeticky úsporné aktivity 

Dunlap a Marshall uvádí, že environmentální problémy jsou problémy 

sociálními, jelikož vychází ze sociálního chování, jsou problematické z důvodu jejich 

dopadu na lidi a jelikož jejich řešení vyžaduje společenské úsilí. Proto sociologové 

v posledních desetiletích věnují environmentálním tématům zvýšenou pozornost a proto 

se podle těchto autorů stala environmentální sociologie uznávanou oblastí (Dunlap, 

Marshall 2007, s. 329). Bell uvádí, že environmentální sociologie je studium komunity 

v nejširším možném smyslu (Bell 2012, s. 2). Důraz je kladen na to, že prostředí je více 

než další sociální problém a že environmentální změna má společenské důsledky. 

Přechod z rané „sociologie environmentálních otázek“ k samostatné „environmentální 

sociologii“ zaměřené přímo na společensko-environmentální vztahy usnadnilo studium 

dopadů nedostatku energie na společnost (Dunlap, Marshall 2007, s. 332). 

Stern uvádí, že environmentálně signifikantní aktivity lze definovat jejich 

dopadem
2
, nicméně environmentální dopady jsou často vedlejším produktem lidské 

touhy po fyzickém pohodlí, úlevy od práce, požitku, postavení, mobilitě, udržování 

tradic, rodiny a podobně, a organizací a technologií, které lidstvo vytvořilo pro splnění 

těchto tužeb (Stern 2000, s. 408). Vliv na environmentálně signifikantní aktivity mají 

postojové faktory (jako normy, hodnoty, přání a podobně), kontextové síly (jako 

očekávání komunity, reklama, technické obtíže konkrétních aktivit a podobně), zvyk a 

rutina a osobní schopnosti (jako je čas na konkrétní aktivity, peníze, společenské 

postavení), přičemž sociodemografické proměnné jako je vzdělání, nebo příjem mohou 

být indikátory osobních schopností a společenského postupu (Stern 2000, 416-418). 

Teprve relativně nedávno se podle Sterna stala ochrana životního prostředí důležitým 

aspektem v lidském rozhodování. Tento vývoj dává environmentálně signifikantním 

aktivitám druhý význam: Mohou být definovány z hlediska aktéra jako chování, které je 

prováděné se záměrem změnit (za normálních okolností, v jeho prospěch) životní 

prostředí (Stern 2000, s. 408). 

                                                

2 Tzn., do jaké míry tyto aktivity změní dostupnost materiálů nebo energie z prostředí nebo do jaké míry 

změní strukturu a dynamiku ekosystémů a biosféry samotné. Stern uvádí pro hlubší studium práci svou 

předchozí práci (Stern, 1997 in Stern, 2000, s. 408). 
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Pokud hledáme příčinu mnoha environmentálních problémů – globální 

oteplování, smog, kyselé deště, znečištěné ovzduší, lze se dopátrat k používání fosilních 

paliv (Bell 2012, s. 9). Pokud sledujeme vývoj v Evropě, pak emise skleníkových plynů 

souvisejících s energetikou představují 80 % celkových emisí, přičemž nejvíce emitující 

sektor je výroba elektřiny a tepla. Výroba a spotřeba energie klade širokou škálu tlaků 

na životní prostředí a na veřejné zdraví (Energy and environment report 2008, s. 6). 

Jelikož se v domácnostech se v roce 2011 spotřebovalo 25 % celkové energie (Klíčové 

indikátory ŽP ČR - energetika a průmysl 2013), opatření ke snížení požadavků na 

vytápění v budovách představují významný potenciál (Energy and environment report 

2008, s. 9). Změny životního stylu však kompenzují téměř všechna zlepšení dosažená 

zvýšením energetické účinnosti
3
. Energy and environment report uvádí tři hlavní 

příčiny: nárůst průměrné velikosti obydlí, rozšíření elektrických spotřebičů a ústředního 

topení a změny v chování jako je nastavení teploty topení a doba jeho používání nebo 

používání horké vody (Energy and environment report 2008, s. 77).  

1.1.1 Typy energeticky úsporných aktivit 

Energeticky úsporné aktivity v domácnosti zahrnují širokou škálu činností od 

velice jednoduchého zvykového chování (zhasínání světla při opouštění místnosti) k  

energeticky efektivním opatřením velice komplikovaným a náročným z hlediska času a 

finančních zdrojů (například zateplení střechy a zdí) (Urban, Ščasný 2012, s. 70). Studie 

energetických úspor používají mnoho kategorizací úsporných aktivit, nicméně 

posouzení těchto studií ukazuje, že se ve většině případů objevují dva typy chování 

(Barr a kol. 2005, s. 1425). První kategorií je zvykové chování, které je soustředěno 

kolem každodenních aktivit snižujících spotřebu energií (Barr a kol. 2005, s. 1425-

1426), druhou kategorií energeticky úsporného chování je nákupní chování (viz 

například Eto a kol. 1988, s. 877), které vyžaduje finanční a technické prostředky. 

V této kategorii je však problematické zjistit, zda je chování s konečnou platností 

energeticky úspornou aktivitou, nebo zda jsou za koupí jiné vlastnosti produktu, než je 

jeho energetická účinnost (Barr a kol. 2005, s. 1426). Podle Ščasného a kolektivu 

můžeme identifikovat tři rozdílné faktory, které ovlivňují úspory a spotřebu energií: 

                                                

3 V roce 2004 byla průměrná energetická spotřeba na obydlí v zemích EU-15 pouze o 3 % nižší než 

v roce 1990, zatímco index energetické účinnosti byl vyšší o 12 % (Energy and environment report 2008, 

s. 77). 
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nákup úsporných předmětů dlouhodobé spotřeby, přijetí úsporného zvykového chování 

a množství předmětů dlouhodobé spotřeby (Ščasný a kol. 2013, s. 29). Zkoumání 

energeticky úsporného zvykového chování zaznamenalo velký zájem v oblasti 

společenského výzkumu, neboť se týká navyklých rozhodnutí, která lidé dělají každý 

den na základě předchozí zkušenosti a předchozího chování (Ščasný, Urban 2009, s. 

16). Jak již bylo uvedeno, zvykové chování je ovlivněno postoji, kontextem, zvykem a 

rutinou a osobními schopnostmi, přičemž sociodemografické proměnné mohou být 

indikátory osobních schopností (Stern 2000, s. 416-418). Již ranými studiemi bylo 

zjištěno, že chování domácností se může lišit v takovém rozsahu, že se spotřeba energie 

domácnosti může být až dvojnásobná, a to i v případě identického zařízení a spotřebičů 

(Palmborg 1986 in Carlsson-Kanyama a kol. 2005, s. 240) a že pozorované rozdíly ve 

spotřebě energie připadající na vytápění (v domech s identickými půdorysy, kotlem a 

spotřebiči) lze přičíst více obyvateli, než strukturálním vlastnostem přetrvávajícím 

nezávisle na obyvateli (Socolow 1978, s. 212). 

Jansson a kolektiv (2009 in Urban, Ščasný 2012, s. 70) uvádí, že energeticky 

efektivní nákupní chování se od energeticky úsporného zvykového chování liší v tom, 

že zahrnuje přijetí nových technologií a produktů s vedlejším účinkem v podobě zvýšení 

komfortu. Také dodává, že pro energeticky efektivní nákupní chování je nutná vysoká 

angažovanost, jelikož zahrnuje finanční náklady a vyžaduje čas a plánování nezbytné 

pro výběr a realizaci nákupu. Stern a Aronson uvádí, že ačkoli ceny a další ekonomické 

faktory hrají důležitou roli v energeticky úsporném nákupním chování, jsou zastíněny 

sociálními, psychologickými a marketingovými faktory - živostí, přesností a 

specifičností informací, důvěryhodností zdrojů informací, institucionálními překážkami 

investic a jinými neekonomickými faktory (Stern, Aronson 1984). 

Je třeba uvést, že energeticky úsporné spotřebiče nemusí nutně vést ke snížení 

celkové spotřeby energie, pokud lidé tyto přístroje používají častěji (tzv. rebound efekt) 

(Abrahamse a kol. 2005, s. 274). Ačkoli zastánci energetické účinnosti jsou si vědomi, 

že některé z úspor plynoucích ze zlepšení účinnosti budou odebrány v podobě vyšší 

spotřeby energie, tzv. "takeback" nebo "rebound" efekt, je zde diskuse o jeho velikosti
4
 

                                                

4 David Greene (Greening, Greene, 1997 in Herring 2006, s. 12), kterého Harring cituje, identifikoval tři 

typy rebound efektu.  Za prvé přímý rebound efekt, který spočívá ve větším využívání energetických 

služeb, které je vyvoláno snížením jejich ceny v důsledku vyšší účinnosti. Za druhé nepřímý rebound 

efekt způsobený snížením nákladů na energetické služby, takže spotřebitel má více peněz na veškeré 
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(Herring 2006, s. 18).  Podobně jako Herring i Alcott prohlašuje, že teorie 

ekonomického růstu dvacátého století vidí technologické změny jako hlavní příčinu 

zvýšené produkce a spotřeby (Alcott 2005, s. 9), korelace mezi zvýšenou spotřebou 

přírodních zdrojů a zvýšením efektivity je známá jako Jevons paradox
5
 (Polimeni, 

Polimeni 2006, s. 344).  

Obecně energeticky úsporné aktivity v domácnosti obvykle zahrnují vytápění, 

ohřev vody, vaření, svícení a používání spotřebičů a zařízení (OECD 2011, s. 62-63). 

Energeticky úsporná zvyková chování jsou potom aktivity jako nastavení termostatu, 

zavírání nepoužívaných místností, změna v užívání pokojů, zavírání oken, když je 

zapnuté topení, věšení prádla místo používání sušičky a naplnění plné pračky (Barr a 

kol. 2005, s. 1426).  Energeticky úsporné nákupní chování může zahrnovat zateplení 

(zdí, dveří a střechy), dvojitá skla, nákup energeticky úsporných spotřebičů (spotřebiče, 

které jsou koupeny hlavně kvůli jejich energetické úspornosti, jako jsou myčky, pračky, 

sporáky, atd.) a používání nízkoenergetických žárovek. V této kategorii je však velmi 

problematické zjistit, zda je chování s konečnou platností energeticky úspornou 

aktivitou, tedy zda byl produkt pořízen hlavně kvůli jeho energetické účinnost (Barr a 

kol. 2005, s. 1426). Dvě aktivity se podle Ščasného a Urbana zdají být spotřebiteli 

odmítány; je to vypínání stand-by režimu spotřebičů a snižování vytápění nebo 

klimatizace v místnostech. Politické nástroje zaměřené na tato chování mohou podle 

nich přinést další úspory (Ščasný, Urban, s. 26-27). 

1.1.2 Kdo vykonává jaké energeticky úsporné aktivity 

Co se týká toho, kdo provádí uvedené typy energeticky úsporného chování, pak 

se ve studii Ščasného a Urbana zdá, že přítomnost dětí má sice negativní vliv na 

zhasínání světel, ale na jiné energeticky úsporné zvykové aktivity ne, zato ale má o něco 

silnější pozitivní vliv na naplňování pračky a myčky (Ščasný, Urban, s. 19), starší lidé 

mají sklon k nižšímu energeticky úspornému zvykovému chování, s výjimkou vypínání 

stand-by režimu, přičemž tato tendence vzrůstá s věkem (Ščasný, Urban, s. 18). Studie 

                                                                                                                                          

zboží a služby. Za třetí existují obecné rovnovážné účinky, které zahrnují jak producenty, tak spotřebitele 

a představují výsledek nesčetných úprav nabídky a poptávky ve všech sektorech. Greene (Greene, Kahn, 

Gibson, 1999 in Herring 2006, s. 12) odhaduje, že přímý rebound efekt je malý, řádově 20 %, podobně 

jako uvádí jiné studie. V těchto studiích se však neřeší celkový rebound efekt. 

5 Jevons došel k závěru, že by mohlo dojít ke zvýšení poptávky po zdroji z důvodu jeho vyšší účinnosti 

díky vzrůstající úrovni jeho možné výroby (Jevons, 1865, 1965 in Polimeni, Polimeni 2006, s. 344). 
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Urbana a Ščasného je pravděpodobně jednou z prvních, která odhalila negativní vliv 

příjmu na všechna energeticky úsporná zvyková chování (předchozí studie často 

nalézají efekt smíšený), přičemž vysvětlením může být to, že spotřebitelé s vysokými 

příjmy jsou méně ochotní činit kompromisy mezi komfortem, časem a energetickými 

úsporami a/nebo používají za tímto účelem energeticky efektivní spotřebiče (Ščasný, 

Urban, s. 19). Mezi další studie, které dokládají negativní efekt příjmu na zvykové 

chování, patří studie OECD (v této jejich studii se zkoumalo zhasínání světel při 

odchodu z místnosti, snižování klimatizace nebo topení, efektivní používání praček 

nebo myček, vypínání spotřebičů, když nejsou používané a vypínání stand-by módu 

spotřebičů) (OECD 2011, s. 67). Pierce a kolektiv zjistili, že až na velmi vysoký práh, 

nepřevažuje snížení nákladů nad úsilím, které je potřebné k dlouhodobé změně rutiny 

(Pierce a kol. 2010, s. 1988), v jiném výzkumu se ukázalo i to, že pokud obyvatelé znali 

naměřenou teplotu v místnosti, nebo pokud byla uvedena doporučená teplota, nedošlo k 

žádné změně v požadavcích na větší nebo menší teplo v místnosti (Karjalainen 2007, s. 

1598). Pokud jde o energeticky úsporné nákupní chování, pak velikost domácnosti, ve 

které člověk bydlí, má pozitivní vliv (na většinu energeticky efektivních nákupních 

chování s výjimkou instalace energeticky úsporných žárovek) stejně jako přítomnost 

dětí v domácnosti (která má pozitivní, ačkoli ne vždy signifikantní vliv) (Ščasný, Urban, 

s. 23). Vliv vzdělání se zdá být smíšený a spíše slabý (Urban, Ščasný 2012, s. 76).  

Cayla a kolektiv rozdělili aktivity vztahující se k energiím v domácnostech na ty, 

které se vztahují k intenzitě používání a ty, které se vztahují k managementu. V tabulce 

1 vidíme, že například počet použití pračky se vztahuje k intenzitě, zatímco použitá 

teplota se vztahuje více k managementu.
6
 Čím více majetná je rodina, tím více má 

tendenci zintenzivnit užívání služeb spotřebovávajících energie (Cayla a kol. 2011, s. 

7880). Intenzita je poměrně hodně ovlivněna sociodemografickými proměnnými: 

příjem, věk a typ rodiny. Na druhou stranu souvislost managementu a 

sociodemografických proměnných (kromě věku) je velmi malá (Cayla a kol. 2011, s. 

7881). Souvislost příjmu a skórů intenzity a mangementu je znázorněna v grafu 1 v 

                                                

6 Takto bylo zkoumáno 22 praktik v domácnostech, těm byly přiřazeny kategorie od 1 (velice 

nízkoenergetické) k 4 (velice energeticky náročné). Následně byl stanoven celkový skór managementu a 

celkový skór intenzity (v rozmezí 1-4) pomocí skórů obdržených pro jednotlivé praktiky. Srovnáním 

průměrných skórů intenzity obdržených pro domácnosti podle příjmových decilů byl zjištěn rozdíl skórů 

téměř 0,5 mezi extrémními příjmovými decily a efekt příjmu na energetický skór intenzity (Cayla a kol. 

2011, s. 7880). 
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příloze. Cayla a kolektiv v textu neuvádí, na základě čeho byla aktivita zařazena do 

kategorie intenzita, nebo do kategorie management.
7
 

 

Tabulka 1. Příklady činností, které se vztahují se ke spotřebě energií 

v domácnostech 

Popis 1 2 3 4 Typ 

Teplota v hlavní místnosti 

během zimy 

≤ 16 C 17 – 19 C 20-22 C ≥ 23 C Intenzita 

Nevytápěná část domu > 50 % 25-50 % 0-25 % 0 % Intenzita 

Snížení teploty během 

půldenní nepřítomnosti 

Vždy Často Někdy Nikdy Management 

Snížení teploty během 

nepřítomnosti o víkendu 

Vždy Často Někdy Nikdy Management 

Doba větrání za týden ≤35 min 35-105 min 106-135 min ≥ 135min Management 

Počet koupelí ve vaně za 

týden na osobu 

0 0,5 1 > 1 Intenzita 

Frekvence praní v pračce 

týdně 

<1 1 2-6 ≥ 7 Intenzita 

Teplota praní v pračce ≤ 30 C 40 C 60 C 90 C Management 

Když se v pračce pere, je plná Ano Neví  Ne Management 

Zdroj: Cayla a kol. 2011, s. 7880 

 

Podle Baara a kolektivu lze vzhledem k energeticky efektivnímu zvykovému a 

nákupnímu chování spotřebitele rozdělit do několika kategorií – viz tabulka 2. 

Angažovaný environmentalista obvykle snižuje teplotu v nepoužívaných místnostech a 

častěji si vezme více oblečení, než aby zapnul topení. Čeká na úplné naplnění pračky a 

téměř vždy zhasne světla v prázdných místnostech. Kupuje také nejčastěji energeticky 

efektivní žárovky a spotřebiče. Výraznější pokles v energeticky úsporných aktivitách 

                                                

7Ačkoli jsem v textu nenašla přesné znění otázek, zdá se, že se některá chování vztahují spíše 

k rodinnému chování, které závisí na konsenzu celé domácnosti (teplota v hlavní místnosti během zimy), 

u jiných chování vypovídá hlava rodiny o sobě i o ostatních členech domácnosti (počet koupelí na 

člověka za týden; celkové trvání sprchy na člověka za týden), u jiných chování vypovídá hlava rodiny i o 

činnostech, které jsou domácnostní, a které nemusí činit ona a možnost neví, zde není uvedena (teplota 

praní prádla; frekvence praní prádla za týden; pračka je plná, když se pere; myčka je plná, když je 

v provozu). Příjmové decily se podle textu vztahují k příjmu celé domácnosti. Jiné charakteristiky, jako je 

věk, se vztahují k hlavě domácnosti. 
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lze sledovat mezi mainstreamovým a příležitostným environmentalistou - v druhé 

skupině je méně jedinců, kteří udržují vytápění na nižší úrovni a vezmou si raději více 

oblečení. Největší rozdíl leží mezi příležitostnými environmentalisty a 

„nonenvironmentalisty“. Ti druzí jsou ochotní pouze k energeticky úsporným aktivitám, 

které vyžadují minimální snahu, nebo nevyžadují redukci komfortu (např. zhasínání 

světel v nepoužívaných místnostech) a zřídka vyhledávají energeticky efektivní 

spotřebiče. Tři čtvrtiny nonenvironmenalistů zapnou raději topení, než aby oblékli více 

oblečení a pouze 50 % této skupiny čeká, dokud se nenaplní pračka (Barr a kol. 2005, s. 

1430 - 1431). Zjednodušeně lze říci, že v tabulce 2 můžeme vidět, že „non-

environmentalisté“ bývají mladší, muži, nízkopříjmoví, s nižším formálním vzděláním 

(Barr a kol. 2005, s. 1434). Efekt příjmu a vzdělání je však poněkud smíšený
8
 (Barr a 

kol. 2005, s. 1432). Angažovaní environmentalisté jsou méně často formálně vzdělaní, 

ale současně mají častěji titul. Průměrný věk angažovaných environmentalistů je 

nejvyšší, věk non-environmentalistů je nejnižší (Barr a kol. 2005, s. 1432), střední věk 

angažovaných environmentalistů je 55 let, zatímco střední věk non-environmentalistů je 

43 let (Barr a kol. 2005, s. 1443). 

 

Tabulka 2. Některé demografické charakteristiky klastrů 

Jméno klastru 

Charakteristiky 

Angažovaný e. Mainstreamový 

e. 

Příležitostný e. Nonenvironment

alista 

Pohlaví M 35 % M 31 % M 38 % M 50 % 

Počet obyvatel v domácnosti 1 17 % 

2 40 % 

3 18 % 

4 17 % 

5+ 8 % 

1 21 % 

2 40 % 

315 % 

4 15 % 

5+ 9 % 

1 13 % 

2 34 % 

3 21 % 

4 22 % 

5+ 10 % 

1 11 % 

2 29% 

3 26 % 

4 17 % 

5+ 17 % 

Příjem (pounds) <7,5k 20 % 

7,5 – 10k 20% 

10-15k 11 % 

15-20k 15 % 

<7,5 23 % 

7,5 – 10k 10 % 

10-15k 20 % 

15-20k 18 % 

<7,5 15 % 

7,5 – 10k 8 % 

10-15k 15 % 

15-20k 22 % 

<7,5 35 % 

7,5 – 10k 6 % 

10-15k 9 % 

15-20k 12 % 

                                                

8 „Non-environmentalisté“ mají častěji nízký příjem (pod £7500 za rok), nicméně vyšší podíl 

angažovaných environmentalistů vydělává mezi £7500 – 10000. Non-environmentalisté častěji vydělávají 

pod 75000 liber, ale „angažovaní environmentalisté“ častěji vydělávají mezi 75000 a 10000 liber. Lidé 

s vysokým příjmem jsou rovnoměrně rozloženi mezi skupinami (Barr a kol. 2005, s. 1432). 
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20-30k 19 % 

<30k 15 % 

20-30 k 20 % 

<30k 9 % 

20-30 k 23 % 

<30k 17 % 

20-30 k 21 % 

<30k 18 % 

Vzdělání9 Ne 51 % 

GCSE 20 % 

A-level 18 % 

Titul 21 % 

Ne 41 % 

GCSE 30 % 

A-level 15 % 

Titul 14 % 

Ne 35 % 

GCSE 29 % 

A-level 18 % 

Titul 18 % 

Ne 53 % 

GCSE 19 % 

A-level 16 % 

Titul 12 % 

Zdroj: Barr a kol. 2005, s. 1433 

 

Co se týká jednotlivých aktivit v domácnosti, pak vzdělání má negativní vliv na 

instalaci bojlerů, pozitivní vliv na instalaci efektivních žárovek a obnovitelných zdrojů 

energie (Ščasný, Urban, s. 23) a slabý negativní vliv na zhasínání světel (OECD 2011, s. 

68), přičemž podle Urbana a Ščasného je jedním z možných vysvětlení to, že 

vzdělanější lidé jsou si vědomi, že zhasínání světel vede pouze k minimální úspoře 

energií, zatímco méně vzdělaní lidé mohou přeceňovat skutečný efekt této konkrétní 

aktivity (Ščasný, Urban, s. 19). Bylo také zjištěno, že přítomnost dětí v domácnosti má 

slabý negativní vliv na zhasínání světel, ale silnější pozitivní vliv na čekání na úplné 

naplnění myčky. Lze předpokládat, že je to proto, že domácnosti s dětmi používají 

myčky častěji a nemusí čekat příliš dlouho, než budou plně zaplněné (Ščasný, Urban, s. 

19). Pokud bereme v úvahu i rozpoznání environmentálních a energeticky úsporných 

značek a odebírání energie z obnovitelných zdrojů, pak vzdělání zvyšuje 

pravděpodobnost rozpoznání základních environmentálních značek a příjem má 

pozitivní vliv v případě rozpoznání značek energeticky účinných spotřebičů (OECD 

2011, s. 71). Příjem domácnosti hraje překvapivě malou roli (pokud vůbec nějakou) 

vzhledem k ochotě platit za obnovitelné zdroje energie (nicméně spojení mezi příjmem 

domácnosti a rozhodnutím pro vstup na trh s obnovitelnými zdroji energie je pozitivní; 

pravděpodobnost vstupu na trh vzrůstá se vzděláním) (OECD 2011, s. 78). 

Pokud uvažujeme vliv životního cyklu na nákupní chování, pak dvojice investují 

více do efektivních spotřebičů, žárovek a tepelné izolace, ale méně do efektivních 

                                                

9
 Od školy v Anglii obdrží studenti po ukončení 10. a 11. ročníku certifikát General Certificate of 

Secondary Education (GCSE), který obsahuje ohodnocení studenta v pěti až deseti předmětech. Studenti 

po dovršení 16 let si nejčastěji volí studium A-level (General Cetificate of Education in Advanced Level), 

které zpravidla znamená přípravu k univerzitnímu studiu (Vzdělávací systém, [b. r.online])h10 Pouze 

jedna z osmnácti rodin ve městě Oslo a tři z šestnácti rodin ve městě Fukuoka, propojili své vlastní 

návyky v domácnosti vztahující se ke spotřebě energie s problémy životního prostředí (Wilhite a kol., 

1996, s. 801).   
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bojlerů, zatímco širší rodiny investují do efektivních bojlerů a obnovitelných zdrojů 

energie více než menší rodiny. Efekt věku se zdá být komplexnější, starší lidé investují 

více do efektivních žárovek, zateplení a bojlerů, ale jsou méně ochotní (ačkoli ne 

statisticky signifikantně) investovat do efektivních spotřebičů a obnovitelné energie 

(Ščasný, Urban, s. 23). Byl také zjištěn pozitivní vliv přítomnosti dětí na instalaci 

zateplení, což může být vysvětleno motivací rodičů zajistit dětem vyšší tepelný komfort 

(Urban, Ščasný, 2012, s. 76). Analýza Barra a jeho kolektivu ukazuje, že klíčové 

proměnné, které mají signifikantní vliv na to, zda jedinec šetří energií, jsou: vlastnictví 

domu, příjem (nebo socioekonomický status), velikost rodiny a věk (Barr a kol. 2005, s. 

1426). Crosbie a Baker uvádí, že rozhodnutí účastnit se zásahů do energetické účinnosti 

je poháněno nejen finančními náklady, ale také estetickou kvalitou a posouzením toho, 

jak dobře se technologie používá a jak zapadá do současného životního stylu a vkusu, 

přičemž celkový postoj lidí k problematice životního prostředí hraje při rozhodování o 

novém energeticky úsporném domě nebo o energeticky úsporné rekonstrukci spíše 

podružnou roli (Crosbie, Baker 2010, s. 77). 

Jak můžeme vidět v tabulce 3., nízkopříjmové domácnosti, které participovaly 

ve výzkumu Andersona a kolektivu, odpovídaly, že snižují spotřebu energií z důvodu 

obav o náklady několika způsoby: snižování teploty vytápění nebo vypínání topení, 

topení pouze v jedné místnosti, snižování teploty teplé vody, nebo teplého jídla a méně 

svícení (Anderson a kol. 2012, s. 46). Autoři zjistili, že čím více domácnosti omezí 

užívání energie, tím více se snaží teplo kompenzovat aktivitami jako je nošení 

venkovního oblečení (čepice, rukavice) v domácnosti, celý den zatažené závěsy, 

instalace zateplení nebo nového typu kotle (Anderson a kol. 2012, s. 49). Dávkování 

paliva, které typicky zahrnuje omezené topení v určených místnostech nebo časech 

během dne (viz Gibbons a Singler, 2008 in Anderson a kol. 2012, s. 41) se mezi všemi 

zkoumanými nízkopříjmovými domácnostmi signifikantně více vyskytovalo 

v domácnostech s jedním rodičem, v domácnostech párů s dětmi a v domácnostech 

mladších důchodového věku bez dětí (Anderson a kol. 2012, s. 46). Mahapatra a 

Gustavsson zjistili, že míra respondentů, kteří plánují instalovat nový topný systém, 

vzrůstá s tím, jak vzrůstá příjem domácnosti (tento vztah ale není statisticky 

signifikantní) a klesá se vzrůstajícím věkem respondenta. Nicméně respondenti ve 

věkové skupině 36-45 let mají vyšší pravděpodobnost k instalaci nového topného 

systému než respondenti v jiných skupinách (Mahapatra, Gustavsson 2008, s. 582-583). 
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Tabulka 3. Opatření přijatá minulou zimu kvůli úspoře paliva z důvodu obav o 

náklady v nízkopříjmových domácnostech 

Opatření % všech 

zkoumaných 

nízkopříjmový

ch domácností  

Vypínání topení, ačkoli by ho raději zapnuli 35 % 

Snižování topení, ačkoli by raději přitopili 33 % 

Zhasínání světel, ačkoli by je raději nechali svítit 22 % 

Snižování nebo vypínání topení v některých místnostech, ačkoli by 
to raději nedělali  

20 % 

Vytápění a používání pouze jedné místnosti po určité části dne 14 % 

Používání méně teplé vody, než by preferovali 15 % 

Méně teplého jídla a teplých nápojů, než by rádi měli 4 % 

Nic 37 % 

Nevážená báze 698 

Zdroj: Anderson a kol. 2012, s. 47 

1.1.3 Proč vykonáváme energeticky úsporné aktivity 

Bell uvádí, že jedním z největších přínosů environmentální sociologie je to, že 

poukazuje na klíčovou roli sociální nerovnosti. Nejenže jsou podle něj environmentální 

problémy nerovně distribuovány, ale nerovnost se hluboce podílí na vzniku těchto 

problémů. Nerovnost ovlivňuje, jak si představujme samu přírodu, nerovnost formuje 

naše sociální zkušenosti a naše sociální zkušenosti utváří veškeré naše znalosti (Bell 

2012, s. 3). Zobrazování statusu (např. co máte, co musíte mít, a jak velké to má být) je 

jedním z důležitých aspektů sociálních denních norem a rutin. Protože však každý 

nemůže (a nechce) praktikovat okázalou spotřebu na stejné úrovni, výsledné vzory 

chování, používání technologie a spotřeby jsou vysoce variabilní napříč populací 

(Lutzenhiser, Lutzenhiser 2006, s. 167). Stern a Aronson uvádí, že samotné domovy 

mají sociální význam. Vyjadřují členství v komunitě nebo dosažení určitého postavení 

ve společnosti. Dům na předměstí často symbolizuje kariérní úspěch. Dům musí mít 

přijatelný vzhled pro přátele, sousedy nebo spolupracovníky – v opačném případě 

majitel domu riskuje odmítnutí a ztrátu postavení. Autoři citují výrok: Jsem odhodlán 

pro úsporu energie a vím, že plastové fólie na mých oknech budou mít rychlou 

návratnost, ale ani ve snu by mě nenapadlo dávat plast na svůj dům. Moji sousedé by 

mě zabili. Stern a Aronson k tomu uvádí, že energetické úvahy jsou téměř vždy až na 



   

 

14 

druhém místě, pokud jsou v rozporu se silnými sociálními tlaky (Stern, Aronson 1984, 

s. 63). Wilhite a kolektiv objevili silnou symbolickou hodnotu vytápění v Norsku. 

Pohodlí se stalo kulturní energetickou službou, kterou definujeme jako množinu 

energeticky relevantního chování, hluboce zakořeněného v sociální, kulturní a 

symbolické prezentaci domova. Přehřátí domova se stalo pojistkou proti sociálnímu 

selhání (Wilhite a kol. 1996, s. 802). Studie Tweeda a kolektivu potvrdila předpoklad o 

tom, že různí lidé mají různé představy o tepelném komfortu (Tweed a kol., 2014, s. 22) 

a že kontrola tepelných podmínek přesahuje konvenční seřízení ovládacích prvků 

topného systému a zahrnuje využívání poznatků o využití oken a vnitřních dveří k 

regulaci proudění vzduchu a teploty. Motivace, které stojí v pozadí tohoto chování 

obyvatel, jsou však podle autorů nekonzistentní. V některých případech se zdá být 

dominantním faktorem při rozhodování o vytápění cena, zatímco v jiných případech je 

hlavní motivací komfort (Tweed a kol. 2014, s. 23). Lindén a kolektiv objevili, že 51 % 

respondentů, kteří snižují na noc teplotu, to dělá kvůli pohodlí a pouze 27 % pro úsporu 

energie a peněz (Lindén a kol. 2006, s. 1924), Peters (1990, s. 116) taktéž uvádí, že 

postoje ke komfortu jsou při určování úsporného chování důležitější než postoje 

k úsporám. 

Představa autonomního a racionálního individua, jak uvádí Biggart a 

Lutzenhiser, ignoruje vliv sociálních vztahů a kulturní variability, které jsou 

jednoznačně rozhodující pro definici toho, co je „normální“ užívání energie v nějaké 

komunitě. Struktura společenství a jeho sociálních norem může mít zásadní vliv na to, 

kdo dělá rozhodnutí a na východiska, na základě kterých se rozhoduje. Jako příklad 

uvádí, že v patriarchální domácnosti, kde termostat ovládá otec, budou mít na spotřebu 

energie vliv genderové normy (Biggart, Lutzenhiser 2007, s. 1075). Vzhledem 

ke genderu byla provedena studie ve Finsku, která objevila, že ženy jsou méně 

spokojené se svými možnostmi ovládání teploty (přitom cítí nepříjemný chlad častěji 

než muži a v průměru dávají přednost vyšším pokojovým teplotám než muži) 

(Karjalainen 2007, s. 1597) a jak muži, tak ženy se shodnou na tom, že muži jsou více 

aktivní v užívání termostatů (Karjalainen 2007, s. 1598). 

Podle Dillmana a kolektivu ovlivňují rodinné finanční zdroje třídu přijatého 

chování; domácnosti žijící ve větším blahobytu investují skrze energeticky efektivní 

nákupní chování, zároveň chudší domácnosti snižují spotřebu energie v důsledku úprav 

životního stylu (energeticky úsporné zvykové chování) (Dillman a kol. 1983, s. 312). 

Hlavy domácností, které modifikovaly své domácnosti nebo chování směrem 
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k účinnému využívání zdrojů, byly nejčastěji motivovány touhou po pohodlí, finančními 

důvody a v mnohem menším rozsahu z důvodu šetrnosti k životnímu prostředí (Chetty a 

kol. 2008, s. 245). Brandon a Lewis na základě focus group uvádí, že ačkoli jsou 

respondenti soucitní s problémy životního prostředí, není zde souhlas ohledně toho, že 

by šlo přenést tyto environmentální postoje do domácnosti a vztáhnout je ke svícení, 

vytápění, vaření a praní. Nepanuje dokonce ani shoda v tom, že zdůrazňování 

environmentálních témat je nejlepší způsob, jak motivovat lidi k úspoře energií 

(Brandon, Lewis 1999, s. 82).
10

  

 

1.2 Výzkumy v ČR 

V České republice se energeticky úsporným aktivitám v domácnostech obyvatel 

věnuje Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu akademie věd ČR 

(CVVM). CVVM pokládá pravidelně ve svých květnových šetřeních již několik let 

otázku: „Pokud jde o Vaši domácnost… f) šetříte energiemi a vodou z důvodu ochrany 

životního prostředí?“ (viz SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR (c) 2005-2011). 

Odpovědi respondentů jsou zaznamenávány na škále Vždy – Často – Výjimečně – 

Nikdy - Netýká Se - Neví. Tato otázka je dvouhlavňová (šetřit občané mohou pouze 

vodou a nemusí šetřit energiemi, nebo naopak) a druhá část otázky “…z důvodu 

ochrany životního prostředí“ činí odpovědi na otázku ohrožené vychýlením  social 

desirability bias
11

 (lze předpokládat, že pokud respondent šetří energiemi například 

z finančních důvodů, odpoví pravděpodobně, že to činí i kvůli životnímu prostředí). Na 

stránkách CVVM lze najít tiskovou zprávu, která pracuje s daty získanými na základě 

této otázky z roku 2008. Tisková zpráva uvádí: „Tendence chovat se ekologicky je 

obecně větší u lidí s vyšším vzděláním. … Významné rozdíly se pak objevují ohledně 

úspor energií a vodou. Vyšší šetrností se vyznačují ženy: 51 % jich uvedlo, že energií a 

vodou šetří vždy anebo alespoň často. Mezi muži to o sobě tvrdí jen 44 %. Téměř 

propastné rozdíly jsou pak mezi mladými lidmi do 29 let a starší generací 

reprezentovanou občany nad 60 let. Zatímco mezi seniory se k úsporám hlásí 57 % 

                                                

10 Pouze jedna z osmnácti rodin ve městě Oslo a tři z šestnácti rodin ve městě Fukuoka, propojili své 

vlastní návyky v domácnosti vztahující se ke spotřebě energie s problémy životního prostředí (Wilhite a 

kol., 1996, s. 801).   

11 Social desirability bias vyplývá z tendence některých lidí odpovídat sociálně přijatelným způsobem i 

přesto, že se jejich skutečné pocity liší od uvedené odpovědi (Podsakoff  a kol. 2003, s. 887). 
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dotázaných, u mladé generace čítá stejná skupina pouze 35 %.“ (Veselský 2008) Ačkoli 

z otázky není patrné, zda se ptáme na chování našeho respondenta v domácnosti, nebo 

na chování celé domácnosti, charakteristiky, se kterými byl nalezen vztah, jsou měřeny 

za respondenta, který nám odpovídá. 

International Social Survey Programme (ISSP) zařadil v roce 2010 v datovém 

souboru Životní prostředí otázku, která zní: Jak často snižujete spotřebu energie nebo 

paliv v domácnosti z důvodu ochrany životního prostředí? (SOCIOLOGICKÝ ÚSTAV 

AV ČR, (c) 2005-2011). Otázka není dvouhlavňová, ale opět obsahuje část otázky …“z 

důvodu ochrany životního prostředí“, která otázku činí ohroženou vychýlením social 

desiribility bias. Odpovědi jsou zaznamenávány na škále Vždy – Často – Občas – 

Nikdy. Z otázky opět není patrné, zda se ptáme na chování respondenta v domácnosti, 

nebo na chování celé domácnosti. Pokud se jedná o otázku na celou domácnost, pak zde 

chybí odpověď „neví“. Ve studii Eurobarometr z roku 2011 nalezneme několik otázek 

zkoumajících vybrané energeticky úsporné aktivity. Otázky zní: Udělal(a) jste v 

posledním roce některé z následujících opatření pro omezení spotřeby energie? A 

respondenti odpovídají ANO/NE na následující možnosti: 

 Omezení topení nebo klimatizace 

 Omezení svícení nebo používání domácích elektrických spotřebičů 

 Zateplení domu nebo bytu - úprava zdí, oken atd. 

 … 

 Neudělal(a) jsem nic 

 Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE] ... 

 Neví, bez odpovědi [NENABÍZEJTE] 

 

(GESIS: ZACAT, [b.r.]) 

 

V šetření Eurobarometr je otázka zaměřena na vybrané energeticky úsporné 

aktivity jednotlivce v jeho domácnosti. Stále je však problematické to, zda např. o 

omezení topení nebo klimatizace v dané domácnosti rozhoduje náš respondent sám, 

nebo se jedná o konsenzus celé domácnosti, nebo zda o omezení rozhoduje někdo jiný. 

Ve studii OECD byla zařazena následující baterie otázek, viz tabulka 4. 
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Tabulka 4. Baterie otázek zařazená do výzkumu OECD 

Jak často ve vašem každodenním životě provádíte následující: 

Prosím, vyberte jednu odpověď na každém řádku 

 Nikdy Občas Často Vždy 

Zhasínání světel při opouštění místnosti     

Snížení vytápění/klimatizace pro omezení 

spotřeby energie 

    

Čekání na úplné naplnění pračky nebo myčky     

Vypnutí zařízení, pokud nejsou v provozu     

Vypnutí stand-by režimu spotřebičů/ 

elektronických zařízení 

    

Zdroj: OECD 2011 Survey: Questionnaire , [b. r.], přeloženo autorkou 

 

Otázka se ptá pravděpodobně na chování jednotlivce. Opět je zde otázka na 

topení/klimatizaci, která se týká pravděpodobně více celé domácnosti, než rozhodnutí 

respondenta. Dále není zřejmé, pokud respondent odpoví „nikdy“ u otázky „Čekání na 

úplné naplnění pračky nebo myčky“, zda respondent danou aktivitu neprovozuje, nebo 

nečeká na úplné naplnění.  

Výsledky výzkumů energeticky úsporných aktivit jsou publikovány v knize 

Ščasného a kolektivu (2013), závěry z výzkumů energeticky úsporných aktivit jsou 

uvedeny v předchozí části této práce (viz část 1.1).  

1.3 Socioekonomické postavení 

Tuto část do své práce zařazuji proto, že při identifikaci segmentů, které 

(ne)spoří energiemi kladu speciální důraz na socieokonomické postavení obyvatele. 

Ráda bych zde tedy představila hlavní přístupy ke zkoumání sociekonomického 

postavení v sociologii a následně přešla operacionalizaci socioekonomického postavení, 

kterou jsem se rozhodla ve výzkumu použít. 

Většina současných přístupů ke stratifikaci a mobilitě v současných moderních 

společnostech zdůrazňuje odborné profesní tituly jako hlavní určující kritérium 

společenského postavení (Bergman, Joye 2001, s. 5). Jak uvádí Ganzeboom a Treiman 

(1996 s. 203), lze škály zaměstnaneckého statusu zařadit do třech hlavních variant: míry 

prestiže, socioekonomické škály a nominální třídní kategorie. Krejčí a Matějů uvádějí: 

„… třídní pojetí sociální struktury … předpokládá existenci relativně dobře 

„ohraničených“, a z hlediska důležitých charakteristik sociálního postavení svých členů 
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ve značné míře homogenních skupin, jejichž mobilitní prostupnost je omezená. … EGP 

je systém kategorií odrážející rozdělení společnosti na třídy, škála SIOPS a index ISEI 

jsou kontinuální míry.“ (Krejčí, Matějů 1999, s. 1, zvýraznění v originále) Spojitý 

přístup k zaměstnanecké stratifikaci umožňuje to, že neomezený počet odstupňovaných 

rozdílů mezi skupinami povolání a předpokládá, že podstatné signifikantní rozdíly mezi 

skupinami povolání může být zachycen v jedné dimenzi – tím umožňuje, aby tyto 

rozdíly mohly být ve statistických modelech reprezentovány jediným parametrem 

(Ganzeboom a kol. 1992, s. 3 - 4). Škálám ISEI a SIOPS se v tomto textu nebudu 

podrobněji věnovat, jelikož s nimi ve své studii již dále nepracuji.  

EGP „… poprvé použili Goldthorpe a Llewellyn  na sklonku sedmdesátých let 

(1977). Při analýze sociální mobility ve Velké Británii představili sedmitřídní schéma. 

…. O dva roky později Erikson, Goldthorpe a Portocarero (1979) toto schéma pro 

komparaci absolutní mobility ve Velké Británii, Francii a Švédsku rozšiřují na devět 

tříd.“ (Katrňák 2005, s. 171) Základní dělení je mezi zaměstnavateli, samostatně 

výdělečně činnými a zaměstnanci. To znamená dělení na ty, kdo nakupují práci od 

ostatních, na ty, kdo ani nenakupují práci od ostatních, ani neprodávají tu svou a ty, kdo 

prodávají svou práci zaměstnavateli nebo zaměstnavatelské organizaci. Nicméně ve 

společnostech moderního světa zcela převládá kategorie zaměstnanců, klíčovou je tudíž 

další úroveň dělení vzhledem k pracovněprávním vztahům zaměstnanců (Goldthorpe 

2000, s. 207-208). „Na jedné straně jsou pracovníci, kteří mají uzavřenou smlouvu o 

zastávané pozici. Jejich vztah k zaměstnavateli je služební. Na straně druhé jsou 

pracovníci, kteří mají uzavřenou smlouvu o vykonávané práci. Jejich vztah k 

zaměstnavateli je definován prostřednictvím pracovního výkonu.“ (Katrňák 2005, s. 

173) Smlouvu o vykonávané práci mají obvykle uzavřenou manuální dělníci a 

nemanuální dělníci nižšího stupně, zatímco smlouvu o zastávané pozici mají typicky 

odborní, administrativní a vedoucí pracovníci (Goldthorpe 2000, s. 208). Rozdílné 

způsoby regulace zaměstnanců se objevují v důsledku dvou základních problémů: 

kontrola práce a specifická odbornost (tzn. zaměstnancovy kompetence). Pracovní 

situace s malými problémy s kontrolou a nízkou specifickou odborností může být 

adekvátně řešena pracovní smlouvou, kde je množství práce nakupováno na základě 

kusu nebo času (nekvalifikovaní manuální pracovníci). Pro situace s velkými problémy 

s kontrolou, a vysokou specifickou odborností je adekvátnější služební poměr, tzn. 

smluvní výměna relativně dlouhodobého charakteru, kde se za služby zaměstnávající 

organizaci vyplácí plat (a potenciálně další benefity jako například zaměstnanecké 
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penzijní pojištění) (Rose, Harrison 2007, s. 462). Zaměstnavatelé se dělí na velké a 

malé, liší se počtem zaměstnanců a podílem na vedení podniku (Katrňák 2005, s. 173), 

poslední kategorií jsou osoby samostatně výdělečně činné, které mohou podnikat buď 

v průmyslu, nebo v zemědělství (Katrňák 2005, s. 174). Na základě uvedených 

indikátorů se objevuje sedm tříd. Třída jedna a dvě jsou označovány jako servisní třída, 

šestá a sedmá jako dělnická třída a tři a pět se označují jako mezilehlé třídní pozice 

(Leiulfsrud a kol. 2005, s. 7). 

 Šafr (2013) uvádí, že „ESeC je nástupce (dnes již částečně zastaralého) EGP“. 

Konstrukci EGP jsem zde tedy uváděla z toho důvodu, že „ESeC konceptuálně vychází 

z EGP třídního schématu. Jeho základem jsou rovněž tři sociální třídy: zaměstnavatelé, 

samostatně výdělečně činní a zaměstnanci. K tomu ESeC přidává čtvrtou třídu, jíž jsou 

exkludovaní …“ (Katrňák, Fučík 2010, s. 36, zvýraznění v originále). ESeC (European 

Socio-economic Classification) vznikl tak, že v roce 1999 Eurostat (Statistický úřad 

Evropského společenství) pověřil skupinu odborníků, aby poskytla doporučení pro 

vývoj nového statistického nástroje pro porozumění rozdílům společenských struktur a 

sociálně-ekonomických nerovností v rámci celé Evropské unie (Rose, Harrison 2007, s. 

459). Výzkumný projekt k vytvoření prototypu harmonizované evropské sociálně-

ekonomické klasifikace (ESeC) byl zahájen v roce 2004 a v roce 2006 bylo doporučeno, 

aby národní statistické úřady v celé Evropské unii usilovaly o zavedení této klasifikace 

(Rose, Harrison 2007, s. 460).  

Obdobně jako u schématu EGP se v rámci kategorie zaměstnavatelů dále 

rozlišuje mezi velkými a malými zaměstnavateli podle počtu zaměstnaných osob (1 až 9 

= malí, 10 a více = velcí) a zaměstnanci se dělí do několika tříd podle typu smlouvy. 

Také se rozlišují se dva základní typy kontraktu: pracovní smlouva a služební poměr. 

Na oba lze pohlížet jako na reakci zaměstnavatelů na určité problémy či rizika, kterým 

čelí při zajišťování toho, aby zaměstnanci vykonávali práci podle požadavků – 

specifická odbornost a problémy s kontrolou (Rose, Harrison 2007, s. 461). Schéma 

znázorňující obtížnost kontroly a specifickou odbornost v ESeC schématu je znázorněno 

na obrázku 1. 
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Obrázek 1: Obtížnost kontroly, specifická odbornost a ESeC třídy 

 

 

Zdroj: Rose, Harrison 2007, s. 463, přeloženo autorkou 

 

Informace potřebné k operacionalizaci se vztahují k povolání
12

, 

zaměstnaneckému statusu a velikosti organizace a jsou znázorněny na obrázku 2. 

Jednoduchá proměnná pro zaměstnanecký status je konstruována tak, aby rozlišovala 

mezi zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými, manažery, vedoucími 

pracovníky a zaměstnanci. Velikost organizace je používána k rozlišení mezi velkými a 

malými zaměstnavateli, a v některých případech mezi vyššími a nižšími manažery 

(Rose, Harrison 2007, s. 466). 

 

Obrázek 2: Možné zaměstnanecké statusy 

 

Zdroj: Harrison, Rose 2006, s. 12, přeloženo autorkou 

                                                

12 Povolání jsou kódována podle klasifikace ISCO-88 (COM). Odkaz ke stažení obsáhlého průvodce 

klasifikací je uveden ve zdrojích (ISCO-88 2005) 
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 Jak můžeme vidět v tabulce 5, desetitřídní model ESeC může být zkrácen do 

podoby 9, 6, 5 nebo 3 tříd (Rose, Harrison 2007, s. 470). 

 

Tabulka 5 Evropská socioekonomická klasifikace ESeC, 10-ti třídní schéma a 

sloučení na 6, 5 a 3 třídy  

 

Zdroj: Šafr, 2013   

 

1.4 Shrnutí 

V současné době jsou hlavními důvody pro studium energeticky relevantních 

aktivit problémy životního prostředí (Abrahamse a kol. 2005, s. 273). Přechod z rané 

„sociologie environmentálních otázek“ k samostatné „environmentální sociologii“ 

zaměřené přímo na společensko-environmentální vztahy provázelo právě studium 

dopadů nedostatku energie na společnost (Dunlap, Marshall 2007, s. 332). Podle 

dostupné literatury můžeme energeticky úsporné aktivity kategorizovat jako energeticky 

úsporné zvykové chování a energeticky úsporné nákupní chování, přičemž zvykové 

chování je soustředěno kolem každodenních aktivit snižujících spotřebu energií (Barr a 

kol. 2005, s. 1425-1426), zatímco nákupní chování (viz například Eto a kol. 1988, s. 
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877) vyžaduje finanční a technické prostředky. Energeticky úsporná zvyková chování 

jsou potom aktivity jako nastavení termostatu, zavírání oken, když je zapnuté topení, 

naplnění plné pračky a podobně (Barr a kol. 2005, s. 1426). Energeticky úsporné 

nákupní chování může zahrnovat zateplení (zdí, dveří a střechy), nebo nákup 

energeticky úsporných spotřebičů (spotřebiče, které jsou koupeny hlavně kvůli jejich 

energetické úspornosti, jako jsou myčky, pračky, sporáky, atd.). V této kategorii je 

velmi problematické zjistit, zda je chování s konečnou platností energeticky úspornou 

aktivitou, tedy zda byl produkt pořízen hlavně kvůli jeho energetické účinnost (Barr a 

kol. 2005, s. 1426). Zkoumání energeticky úsporného zvykového chování zaznamenalo 

velký zájem v oblasti společenského výzkumu, neboť se týká navyklých rozhodnutí, 

která lidé dělají každý den na základě předchozí zkušenosti (Ščasný, Urban 2009, s. 16).  

Zjištění toho, kdo se věnuje jakým aktivitám (případně jakým typům aktivit) 

častěji, nebo méně často, je důležité především při navrhování politik (Ščasný, Urban, s. 

18). Mimo jiné bylo objeveno, že starší lidé mají sklon k nižšímu energeticky 

úspornému zvykovému chování, přičemž tato tendence vzrůstá s věkem (Ščasný, Urban, 

s. 18), oproti tomu však CVVM zjišťuje, že „… (z)atímco mezi seniory se k úsporám 

hlásí 57% dotázaných, u mladé generace čítá stejná skupina pouze 35 %“ (Veselský 

2008). Studie Urbana a Ščasného odhalila negativní vliv příjmu na všechna energeticky 

úsporná zvyková chování (předchozí studie často nalézají efekt smíšený), přičemž 

vysvětlením může být to, že spotřebitelé s vysokými příjmy jsou méně ochotní činit 

kompromisy mezi komfortem, časem a energetickými úsporami a/nebo používají za 

tímto účelem energeticky efektivní spotřebiče (Ščasný, Urban, s. 19). Vzdělání má slabý 

negativní vliv na zhasínání světel (OECD, 2011, s. 68), přičemž jedním z možných 

vysvětlení to, že vzdělanější lidé jsou si vědomi, že zhasínání světel vede pouze 

k minimální úspoře energií, zatímco méně vzdělaní lidé mohou přeceňovat skutečný 

efekt této konkrétní aktivity (Ščasný, Urban, s. 19). Důležitou součástí zkoumání je však 

také analýza toho, proč obyvatelé aktivity vykonávají a sociálního a kulturního kontextu 

těchto aktivit.  

Bell uvádí, že jedním z největších přínosů environmentální sociologie je to, že 

poukazuje na klíčovou roli sociální nerovnosti. Nerovnost mimo jiné formuje naše 

sociální zkušenosti a naše sociální zkušenosti utváří veškeré naše znalosti (Bell 2012, s. 

3). Při identifikaci segmentů, které (ne)spoří energiemi kladu speciální důraz na 

socieokonomické postavení obyvatele. Proto jsem zde představila hlavní přístupy ke 
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zkoumání sociekonomického postavení a rozhodla se pro použití klasifikace ESeC. Jak 

uvádí Šafr (2013), „ESeC je nástupce (dnes již částečně zastaralého) EGP“. 

2.  Analytická část 

Cílem této části práce je identifikovat segmenty, které mají tendenci provádět 

jednotlivé energeticky úsporné aktivity v domácnosti a objevit důvody, které stojí za 

praktikováním těchto aktivit. Pro dosažení těchto cílů byl zvolen smíšený výzkumný 

design. Díky své stáži v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy 

v Praze mohu využít některá data z pilotního šetření ve výzkumném projektu PURGE 

"Public  health impacts in URban environments of Greenhouse gas Emissions reduction 

strategies” („Dopady strategií ke snižování emisí skleníkových plynů na lidské zdraví 

v městském prostředí“), který je financován v rámci 7. Rámcového programu DG 

Research Evropské Komise. „Cílem projektu PURGE je zkoumat dopady politik ke 

snižování emisí skleníkových plynů na zdraví obyvatel v městských sídlech Evropy, 

Číny a Indie“ (viz PURGE (7. RP EU, 2011–2014) 2011). Data jsem obdržela od Centra 

pro otázky životního prostředí UK již anonymizovaná, jakákoli identifikace respondentů 

z tohoto souboru není možná.  

Pro zjištění důvodů, které stojí za praktikováním energeticky úsporných aktivit, 

jsem provedla vlastní kvalitativní výzkum. Jednotlivé aktivity jsou vybrány na základě 

kvantitativních šetření jako je PURGE, OECD nebo Eurobarometr (viz část 1.2). 

Rozhovor byl proveden s deseti informanty, kteří bydlí v rodinném domě, ve kterém je 

hlavním palivem plyn (tento screening byl proveden pro sjednocení technického zázemí 

informantů), informanti podepsali informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů, 

který jim zaručuje anonymitu.  

2.1 Analýza dat z kvantitativního výzkumu 

2.1.1 Výzkumné otázky 

Cílem této části práce je identifikovat segmenty, které (ne)mají tendenci 

provádět energeticky úsporné aktivity v domácnosti. Výzkumnou otázkou je, zda 

sociodemografické charakteristiky souvisí s praktikováním energeticky úsporných 

aktivit v domácnosti. Sociodemografické charakteristiky uvažované ve studii jsou: 

pohlaví, věk, vzdělání, příjem, příjem domácnosti a přítomnost dětí v domácnosti, 

specifický ohled je brán na třídní pozici respondenta.  

http://www.czp.cuni.cz/czp/index.php/cz/projekty/503-purge-7-rp-eu-20112014
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Pokládám následující hypotézy: 

 Mezi staršími lidmi je méně lidí, kteří praktikují všechna energeticky 

úsporná zvyková chování, než mezi mladšími lidmi. 

 Mezi mladšími lidmi je méně lidí, kteří přístroje úplně vypínají (tedy ne 

do stand-by režimu), než mezi staršími lidmi. 

 Pokud je vztah mezi příjmem a energeticky úspornou zvykovou 

aktivitou, pak mezi lidmi s vyšším příjmem je více lidí, kteří nepraktikují 

energeticky úsporná zvyková chování než mezi lidmi s nižším příjmem.  

 Pokud je vztah mezi příjmem domácnosti a energeticky úspornou 

zvykovou aktivitou, pak mezi lidmi bydlící v domácnosti s vyšším 

příjmem je více lidí, kteří nepraktikují energeticky úsporná zvyková 

chování než mezi lidmi bydlícími v domácnosti s nižším příjmem. 

 Pokud je vztah mezi vzděláním a energeticky úspornou zvykovou 

aktivitou, pak mezi vzdělanějšími lidmi je více lidí, kteří provádí 

energeticky úsporná zvyková chování, než mezi lidmi méně vzdělanými. 

 Mezi lidmi více vzdělanými je méně lidí, kteří vypínají světla 

v nepoužívaných místnostech, než mezi lidmi méně vzdělanými. 

 Pokud je vztah mezi přítomností dítěte v domácnosti a energeticky 

úspornou zvykovou aktivitou, pak v domácnostech lidí, kde je přítomno 

alespoň jedno dítě, je více lidí, kteří prování energeticky úsporné 

zvykové chování, než mezi lidmi, u kterých v domácnosti není ani jedno 

dítě. 

 V domácnostech lidí, kde je přítomno alespoň jedno dítě je více lidí, kteří 

nechávají světla rozsvícená i v nepoužívaných místnostech, než 

v domácnostech bez dětí. 

 Pokud je vztah mezi třídou respondenta a energeticky úspornou 

zvykovou aktivitou, pak mezi lidmi z vyšších tříd je menší výskyt 

energeticky úsporného zvykového chování, než mezi lidmi z nižších tříd. 

 Pokud je vztah mezi pohlavím respondenta a energeticky úspornou 

zvykovou aktivitou, pak mezi ženami je větší výskyt energeticky 

úsporného zvykového chování, než mezi muži.  

 Ve výběru je více lidí, kteří přístroje přepínají do stand-by režimu, než 

lidí, kteří přístroje vypínají úplně 
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 Modely vytvořené logistickou regresí zahrnující třídu ESeC respondenta 

budou lepší a budou vysvětlovat více energeticky úsporných aktivit, než 

modely, které budou vytvořeny bez třídy ESeC respondenta. 

2.1.2 Data 

Analýza dat z projektu PURGE bude provedena na datech z pilotního šetření pro 

ČR, kterého se účastnilo 97 respondentů bydlících v rodinném domě. Data byla sbírána 

v březnu a dubnu roku 2014 externí agenturou na základně kvótního sběru dat. 

Nejrychlejší respondent dotazník vyplnil za 20 minut, nejpomalejší za 112 minut, 

průměrný čas vyplnění dotazníku byl 50 minut. Kvóty byly nastaveny pro velikost místa 

bydliště, ekonomickou aktivitu domácnosti, na celkový čistý měsíční příjem 

domácnosti. Pro mé účely tedy nejsou data reprezentativní, nicméně vzhledem 

k zařazeným otázkám, které se týkají jednotlivých zkoumaných energeticky úsporných 

aktivit, považuji za přínosné analýzu těchto dat do své práce zahrnout, ačkoli 

generalizace výsledků je omezená. Cílem šetření PURGE je zjistit mj. to, jak lidé 

využívají ve svých domech různé typy energií, jak své domy zateplují, a obecně, jak 

často provádějí některé každodenní aktivity související se spotřebou energií. Zatímco 

šetření PURGE se zaměřuje na domácnosti, cílem mého šetření je identifikovat 

segmenty obyvatel z hlediska sociodemografických proměnných a socioekonomického 

postavení. Socioekonomické postavení jsem operacionalizovala jako třídní schéma 

ESeC, které vychází z EGP (viz část 1.3). Zvláště kvůli tomuto způsobu měření třídy 

obyvatele byly do dotazníku zahrnuty otázky, které se týkají zaměstnání respondenta, 

ekonomického zařazení respondenta včetně dělení na samostatně výdělečně činné bez 

zaměstnanců, velké a malé zaměstnavatele, zaměstnance, vedoucí pracovníky a 

pracovníky bez zodpovědnosti za vedení jiných zaměstnanců. Při analýze jsem využila 

třídění dat druhého stupně pomocí kontingenčních tabulek (viz Hendl 2012, Hebák a 

kol. 2005). Pro objasnění typu a síly závislostí jsem využila analýzu pomocí ligistické 

regrese (viz Hebák a kol. 2005, Řeháková 2000). Vzhledem k nízkému počtu dat 

považuji hlavně u logistické regrese za důležité při interpretaci koeficientů zdůraznit 

spíše směr závislosti, než konkrétní hodnoty. 

 Vzhledem k sociodemografickým proměnným je ve výběru zahrnuto 50 % 

mužů a 50 % žen, vzhledem k věkovým kategoriím je zde ve věku 26-35 let 13 % 

respondentů, ve věku 36-49 let 30 % respondentů, ve věku 50-65 let 37 % respondentů 
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a ve věku 66-83 let je zde 20 % respondentů, vzdělanostní skupiny jsou zde zastoupeny 

tak, že 49 % představují respondenti se základní školou, vyučení, nebo se střední školou 

bez maturity, středoškolské vzdělání s maturitou má 39 % respondentů a vysokou školu 

má 12 % respondentů. Data byla sbírána metodou CAPI. 

 

Otázky, které byly v tomto výzkumu položené a které se vztahují k mému 

šetření, jsou následující: 

 V zimě ztlumím topení, když odcházím z domova na dobu delší než 4 hodiny 

 V zimě nechávám okna dlouho otevřená, aby se pořádně vyvětralo 

 Nechávám zapnutou televizi nebo rádio, i když je nikdo nesleduje 

 Prádlo nechávám prát, až když je pračka plná 

 Doma nechávám svítit světla i v místnostech, kde nikdo není 

 Myčku zapínám, až když je zcela plná 

Odpovědi na tyto otázky jsou zaznamenávány na škále:  

vždy (1) – často (2) - občas (3) – nikdy (4)  

a dále zde byly možnosti neví a netýká se 

 

 Běžně dávám přednost koupeli ve vaně před sprchováním 

 Spotřebiče ponechávám v pohotovostním režimu (tzv. stand-by mode) 

Odpovědi na tyto otázky jsou zaznamenávány jako ano (1) – ne (0) a možnost netýká se 

2.1.3 Výsledky 

V tabulce 6 uvádím deskriptivní statistiky pro zkoumané otázky, přičemž považuji 

za důležité upozornit na to, že čím větší frekvenci uvede respondent u následujících 

otázek, tím méně šetří energiemi: 

 Nechávám zapnutou televizi nebo rádio, i když je nikdo nesleduje 

 Doma nechávám svítit světla i v místnostech, kde nikdo není 

 V zimě nechávám okna dlouho otevřená, aby se pořádně vyvětralo 

 

Zatímco pro následující dvě otázky platí, že čím větší frekvence je uvedena, tím více 

respondent šetří energiemi: 

 V zimě ztlumím topení, když odcházím z domova na dobu delší než 4 hodiny 

 Prádlo nechávám prát, až když je pračka plná 
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Zbylé dvě otázky jsou pak zaznamenávány možnostmi ano, nebo ne, přičemž pokud 

respondent odpoví možností ano, pak se chová méně úsporně, než respondent, který 

odpoví možností ne: 

 Běžně dávám přednost koupeli ve vaně před sprchováním 

 Spotřebiče ponechávám v pohotovostním režimu (tzv. stand-by mode) 

 

Jak uvádím výše, odpovědi na prvních šest otázek jsou zaznamenávány na škále 

vždy (1) – často (2) - občas (3) – nikdy (4) (a možnostmi neví, nebo netýká se), na 

poslední dvě otázky je možno odpovědět buď ano (1) nebo ne (0), nebo netýká se. 

 

Tabulka 6: Deskriptivní statistiky pro otázky položené v šetření PURGE 

Otázka N Minimum Maximum Průměr Směrodat. odchylka

 Nechávám zapnutou televizi nebo rádio, i když je nikdo nesleduje 96 1 4 3 0,951

Prádlo nechávám prát, až když je pračka plná. 89 1 4 1,74 0,846

Doma nechávám svítit světla i v místnostech, kde nikdo není 97 2 4 3,55 0,629

Myčku zapínám, až když je zcela plná 51 1 4 1,69 0,905

V zimě nechávám okna dlouho otevřená, aby se pořádně vyvětralo 96 1 4 3,17 0,804

V zimě ztlumím topení, když odcházím z domova na dobu delší než 4 hodiny 91 1 4 2,32 1,094

Běžně dávám přednost koupeli ve vaně před sprchováním 95 0 1 0,34 0,475

Spotřebiče ponechávám v pohotovostním režimu (tzv. stand-by mode) 94 0 1 0,47 0,502  

Zdroj: autorka na základě dat z pilotního projektu PURGE; pro výpočet byly vyřazeny možnosti neví a 

netýká se 

V tabulce 7 a v tabulce 8 uvádím statistiky odpovědí na mnou analyzované 

otázky. Energeticky úspornou aktivitou, kterou respondenti provozují nejčastěji je 

zhasínání světel v místnostech, kde nikdo není.  

 

Tabulka 7: Statistiky odpovědí pro otázky se škálou odpovědí vždy-často-občas-

nikdy položené v šetření PURGE 

 

Zdroj: autorka na základě dat z pilotního projektu PURGE; z grafu byly vyřazeny možnosti neví a netýká 

se 
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Tabulka 8: Statistiky odpovědí pro otázky s možnostmi odpovědi ano-ne položené 

v šetření PURGE 

 

Zdroj: autorka na základě dat z pilotního projektu PURGE; z grafu byla vyřazena možnost netýká se 

 

Vzhledem k nízkému počtu respondentů bylo v některých případech třeba 

slučovat kategorie, aby byla dostatečně zaplněna četnost případů v polích kontingenční 

tabulky. V některých případech však ani po sloučení kategorií nebyla kontingenční 

tabulka dostatečně zaplněna.  

Na tomto místě uvádím shrnující výsledek v tabulce 9 (hladina významnosti alfa 

je 10 %, konkrétní výstupy jsou uvedeny v přílohách č. 2 až č. 12). Je důležité uvést, že 

tam, kde uvádím v tabulce znaménko „+“, se jedná o vztah pozitivní vzhledem 

k úsporám plynoucím z aktivity, bez ohledu na použitý směr škály dané aktivity - tedy 

pokud například z analýzy vyplývá, že ve vyšší věkové skupině je více lidí, kteří dávají 

přednost energeticky náročnějšímu koupání před sprchováním, uvádím v tabulce 

znaménko „-“ , jelikož tato vyšší věková skupina provozuje energeticky úspornou 

aktivitu méně často než nižší věkové skupiny (tedy ve vyšší věkové skupině se 

respondenti chovají méně úsporně než ve věkových skupinách nižších). 

Ve věkové skupině 56-83 let je oproti jiným věkovým skupinám více lidí, kteří 

uvádí, že nikdy nenechávají doma svítit světla i v místnostech, kde nikdo není (tak 

odpovědělo dokonce 78 % lidí z této věkové skupiny) (viz příloha č. 2). Toto zjištění se 

shoduje se zjištěním CVVM: „Zatímco mezi seniory se k úsporám hlásí 57% 

dotázaných, u mladé generace čítá stejná skupina pouze 35 %.“ (Veselský, 2008), 

naopak, ve věkové skupině 56-83  dává více lidí přednost koupeli ve vaně před 

sprchováním (uvedlo to 45 % lidí z této věkové skupiny, zatímco ve věkové skupině 36 

až 55 let je to 24 % a ve věkové skupině 26 až 35 let je to pouze 18 %) (viz příloha č.  
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3). V oblasti zhasínání tedy můžeme najít nejvyšší podíl respondentů, kteří provozují 

tuto energeticky úspornou aktivitu v nejstarší věkové skupině (56-83 let), oproti tomu je 

v této věkové skupině nejvíce lidí, kteří dávají přednost energeticky náročnějšímu 

koupání ve vaně před sprchováním, což odpovídá poznatkům Ščasného a Urbana o tom, 

že starší lidé mají sklon k nižšímu energeticky úspornému zvykovému chování a že tato 

tendence vzrůstá s věkem (Ščasný, Urban, s. 18).  

Co se týká příjmu respondenta, pak v příjmové skupině nad 17 tis. Kč více 

respondentů než v jiných příjmových skupinách odpovědělo, že běžně nedávají přednost 

koupeli ve vaně před sprchováním (viz příloha č. 4). V příjmové skupině domácnosti 

nad 34 000 Kč odpovědělo více lidí než v nižší příjmové skupině, to že spotřebiče 

ponechávají v pohotovostním režimu (stand-by mode) (viz příloha č. 5) a v příjmové 

skupině do 33 999 Kč odpovědělo více lidí než v příjmové skupině nad 34 tis., že vždy 

zapínají myčku, až když je zcela plná (viz příloha č. 6). Kromě koupele se tedy mezi 

respondenty šetření PURGE potvrzuje předpoklad, že energeticky úsporné zvykové 

chování praktikují spíše ti s nižším příjmem. Z literatury víme, že v předchozích 

studiích byl objeven negativní vliv příjmu na energeticky úsporná zvyková chování, což 

může být tím, že lidé s vysokými příjmy jsou méně ochotní činit kompromisy mezi 

komfortem, časem a energetickými úsporami a/nebo používají za tímto účelem 

energeticky efektivní spotřebiče (Ščasný, Urban, s. 19; OECD 2011, s. 67). 

V oblasti vzdělání jsem zjistila, že mezi lidmi bez maturity (což je nejnižší 

vzdělanostní kategorie) je oproti jiným vzdělanostním skupinám více lidí, kteří 

nechávají vždy nebo často zapnutou televizi nebo rádio, i když je nikdo nesleduje 

(odpovědělo tak 45 % lidí bez maturity, oproti 19 % lidí s maturitou a 25 % lidí 

s vysokou školou) a že mezi lidmi s maturitou a VOŠ je oproti jiným vzdělanostním 

skupinám více lidí, kteří odpovídají, že občas nebo nikdy nenechávají zapnutou televizi 

nebo rádio, i když je nikdo nesleduje (viz příloha č. 7). Toto zjištění odpovídá analýze 

CVVM, která uvádí: „Tendence chovat se ekologicky je obecně větší u lidí s vyšším 

vzděláním“ (Veselský 2008). Ukázalo se, že v domácnostech, ve kterých je přítomno 

alespoň jedno dítě, se častěji čeká na úplné naplnění myčky, než v domácnostech bez 

dětí. V domácnostech, ve kterých je přítomno alespoň jedno dítě, čeká vždy na úplné 

naplnění myčky 80 % dotázaných, zatímco v domácnostech bez dětí čeká vždy na úplné 

naplnění myčky pouze 46 % (viz příloha č. 8), toto zjištění odpovídá zjištění Ščasného a 

Urbana. Lze předpokládat, že je to proto, že domácnosti s dětmi používají myčky častěji 

a nemusí čekat příliš dlouho, než budou plně zaplněné (Ščasný, Urban, s. 19). 
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Při zkoumání vztahu mezi třídou respondenta a jednotlivými energeticky 

úspornými aktivitami jsem využila konceptu Evropské socio-ekonomické klasifikace. 

ESeC schéma muselo být z důvodu malého počtu dat sloučeno do třech kategorií. 

V datech PURGE jsem objevila vztah mezi třídou a ztlumením topení při odchodu z 

domova na dobu delší než 4 hodiny, přičemž mezi manuálně pracujícími je více 

respondentů než v jiných třídách, kteří odpověděli, že nikdy neztlumí topení, když 

odchází z domova na dobu delší než 4 hodiny (odpovědělo tak 36 % manuálně 

pracujících proti 19 % z mezilehlé třídy a 5 % manažerů a profesionálů). Zároveň 

respondenti z řad manažerů a profesionálů častěji než zbylé dvě skupiny odpovídali, že 

v zimě vždy ztlumí topení, když odchází z domova na dobu delší než 4 hodiny 

(odpovědělo tak 59 % manažerů a profesionálů oproti 22 % z mezilehlé třídy a 12 % 

manuálně pracujících) (viz příloha č. 9). Dále jsem zjistila, že respondenti z mezilehlé 

třídy častěji než jiné třídy odpovídají, že spotřebiče ponechávají v pohotovostním 

režimu (tzv. stand-by mode), odpovědělo tak 62 % respondentů z mezilehlé třídy oproti 

39 % z řad manažerů a profesionálů a 35 % z řad manuálně pracujících (viz příloha č. 

10).  

Zajímavým zjištěním je také to, že mezi respondenty z řad profesionálů a 

manažerů je více lidí, kteří nikdy nenechají svítit světla i v nepoužívaných místnostech 

(že nikdy nenechá svítit světla i v nepoužívaných místnostech uvedlo 87 % této 

skupiny), než mezi manuálně pracujícími (z této skupiny stejnou odpověď uvedlo pouze 

48 %, viz příloha č. 11). Zjištění, která ukazují, že energeticky úsporné aktivity 

praktikují spíše respondenti z vyšších tříd, nekorespondují s tvrzením o tom, že lidé 

s vysokými příjmy jsou méně ochotní činit kompromisy mezi komfortem, časem a 

energetickými úsporami a/nebo používají za tímto účelem energeticky efektivní 

spotřebiče (Ščasný, Urban, s. 19; OECD 2011, s. 67), nicméně mohou poukazovat na to, 

že „Tendence chovat se ekologicky je obecně větší u lidí s vyšším vzděláním“ 

(Veselský 2008).  

Jak můžeme vidět v příloze č. 12, ženy častěji než muži uvádí, že nikdy neztlumí 

topení při odchodu z domova na dobu delší než 4 hodiny, uvedlo to 29 % žen a pouze 9 

% mužů. Zdá se, že toto zjištění odpovídá poznatkům ze studie Karjalainen o tom, že 

ženy cítí nepříjemný chlad častěji než muži a v průměru dávají přednost vyšším 

pokojovým teplotám než muži) (Karjalainen 2007, s. 1597) i tomu, že muži jsou více 

aktivní v užívání termostatů (Karjalainen 2007, s. 1598). Mé zjištění nicméně 
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nekoresponduje se zjištěním CVVM o tom, že „(v)yšší šetrností se vyznačují ženy“ 

(Veselský 2008).  

V následující části jsem pro objasnění typu a síly závislostí vytvořila několik 

modelů založených na logistické regresi. Vytvořené byly dvě sady modelů. Jedna sada 

modelů obsahuje dané aktivity a sociodemografické proměnné bez třídního zařazení 

ESeC, druhá sada modelů zahrnuje dané aktivity a sociodemografické proměnné i třídní 

zařazení ESeC. Do první sady modelů nebyl zařazen příjem respondenta, kvůli vysoké 

korelaci se vzděláním a příjmem domácnosti. Do druhé sady modelů nebylo zařazeno 

vzdělání, ani příjem respondenta z důvodu vysoké korelace mezi sebou i s třídním 

zařazením ESeC. Vzhledem k nízkému počtu dat u koeficientů interpretuji směr 

závislosti a nikoli konkrétní hodnoty. Interpretuji pouze výsledky signifikantní na 

hladině alfa 10 %. 

Na základě modelů jen se sociodemografickými proměnnými jsem došla 

k závěru, že se vzrůstajícím věkem klesá šance, že respondent občas nechává svítit 

světla i v místnostech, kde nikdo není. U lidí bez maturity je oproti lidem s vysokou 

školou větší šance, že občas nechávají svítit i v místnostech, kde nikdo není a u lidí 

s maturitou je oproti lidem s vysokou školou větší šance, že občas nechávají svítit světla 

i v místnostech, kde nikdo není. Se vzrůstajícím věkem vzrůstá šance čekání na úplné 

naplnění myčky. U lidí, u kterých bydlí v domácnosti alespoň jedno dítě, je oproti lidem 

bez dětí větší šance, že budou čekat na úplné naplnění myčky. U lidí bez maturity je 

oproti lidem s vysokou školou menší šance, že budou čekat na úplné naplnění myčky. U 

lidí s maturitou je oproti lidem s vysokou školou menší šance, že budou čekat na úplné 

naplnění myčky (viz tabulka 10). 

Na základě modelů se sociodemografickými proměnnými a třídou ESeC 

respondenta jsem došla k následujícím závěrům. Se vzrůstajícím věkem klesá šance, že 

respondent nechá občas svítit světla i v nepoužívaných místnostech, u respondentů 

v jejichž domácnostech, je přítomno alespoň jedno dítě, je větší šance, že budou vždy 

čekat na úplné naplnění myčky, než v domácnostech bez dětí.  Tato zjištění se shodují 

s poznatky plynoucími z předchozí sady modelů. Dále bylo oproti předchozím modelům 

navíc zjištěno, že muži mají oproti ženám větší šanci, že občas nechají svítit světla i 

v místnostech, kde nikdo není a že lidé, kteří žijí v domácnosti s příjmem mezi 21000 a 

33999 Kč mají větší šanci, že nechávají občas svítit světla i v místnostech, kde nikdo 

není oproti lidem žijícím v domácnostech s příjmem nad 34000. 
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Tabulka 10: Výstupy modelů logistické regrese se zařazením sociodemografických 

proměnných bez třídního zařazení 

 

 

Díky zahrnutí tříd ESeC jsem zjistila, že ve třídě manažerů a profesionálů je 

oproti manuálně pracujícím nižší šance, že nechají občas svítit světla i v místnostech, 

kde nikdo není. Stejně tak v mezilehlých třídních pozicích je oproti manuálně 

pracujícícm nižší šance, že nechají občas svítit světla i v místnostech, kde nikdo není. U 

lidí z řad manažerů a profesionálů je oproti manuálním pracovníkům větší šance, že 

budou čekat na úplné naplnění myčky, stejně tak je v mezilehlých třídních profesích 

větší šance, že budou čekat na úplné naplnění myčky, než u manuálně pracujících (viz 

tabulka 11).  

 

Tabulka 11: Výstupy modelů logistické regrese se zařazením sociodemografických 

proměnných i třídního zařazení ESeC 
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Na základě těchto dvou sad modelů mohu uzavřít, že ačkoli modely se 

zařazením třídní pozice ESeC nevysvětlují více energeticky úsporných aktivit, jsou lepší 

z hlediska procenta variability v uvedených aktivitách vysvětlené uvažovanými 

sociodemografickými charakteristikami i z hlediska správně zařazených případů do 

kategorií závislé proměnné. Uvedená zjištění plynoucí z předvýzkumu šetření PURGE 

je třeba brát pouze jako orientační vzhledem k tomu, že datový soubor čítá pouze 97 

respondentů. 

2.1.4 Závěry 

V této části byla provedena analýza kvantitativních dat za účelem identifikace 

segmentů obyvatel, které (ne)spoří energiemi. Segmentace byla provedena z hlediska 

sociodemografických charakteristik (věk, pohlaví, vzdělání, příjem jednotlivce a příjem 

domácnosti), přítomnosti dětí v domácnosti, přičemž zvláštní důraz je kladen na třídu 

respondenta. Analyzovaná data pochází z pilotního šetření projektu Public  health 

impacts in URban environments of Greenhouse gas Emissions reduction strategies” 

(„Dopady strategií ke snižování emisí skleníkových plynů na lidské zdraví v městském 

prostředí“), který je financován v rámci 7. Rámcového programu DG Research 

Evropské Komise“ (viz PURGE (7. RP EU, 2011–2014) 2011). Jelikož se předvýzkumu 

účastlilo 97 respondentů, generalizace výsledků je v tomto ohledu omezená. Vzhledem 

k zařazeným otázkám nicméně považuji za užitečné analýzu provést. 

Zjistila jsem, že v oblasti zhasínání můžeme najít nejvyšší podíl respondentů, 

kteří provozují tuto energeticky úspornou aktivitu v nejstarší věkové skupině (platí, že 

se vzrůstajícím věkem klesá šance, že respondent nechá občas svítit světla i 

v nepoužívaných místnostech), což odpovídá i zjištěním CVVM (Veselský 2008). 

Oproti tomu však z analýzy dat PURGE vyplývá, že v nejstarší věkové skupině (56-83 

let) je nejvíce lidí, kteří dávají přednost energeticky náročnějšímu koupání ve vaně před 

sprchováním, což odpovídá mé hypotéze o tom, že mezi staršími lidmi je méně lidí, 

kteří praktikují energeticky úsporná zvyková chovaní než mezi mladími. V ostatních 

případech nebyl nalezen vztah, nebo nebyl signifikantní. Celkově se tedy hypotéza 

nepotvrdila. 

Mezi věkem a ponecháváním přístrojů ve stand-by režimu jsem nenalezla žádný 

vztah. Hypotéza se tedy nepotvrdila. 

Hypotéza o tom, že pokud je vztah mezi příjmem a energeticky úspornou 

zvykovou kativitou, pak mezi lidmi s vyšším příjmem je více lidí, kteří nepraktikují 

http://www.czp.cuni.cz/czp/index.php/cz/projekty/503-purge-7-rp-eu-20112014
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energeticky úsporné aktivity se nepotvrdia. V příjmové skupině nad 17 tis. korun více 

respondentů než v nižších příjmových skupinách odpovědělo, že běžně nedávají 

přednost koupeli ve vaně před sprchováním, což znamená, že běžně dávají přednost 

energeticky méně náročnému sprchování před koupelí. 

V příjmové skupině domácnosti nad 34 000 Kč odpovědělo více lidí než 

v nižších příjmových skupinách, že spotřebiče ponechávají v pohotovostním režimu 

(stand-by mode) a v příjmové skupině do 33 999 Kč odpovědělo více lidí než 

v příjmové skupině nad 34 tis., že vždy zapínají myčku, až když je zcela plná. V tomto 

bodě tedy zjištení odpovídají hypotéze o tom, že pokud zde je nalezen vztah, pak mezi 

lidmi s vyšším příjmem domácnosti bude více lidí, kteří nepraktikují energeticky 

úsporná zvyková chování, než mezi lidmi s nižším příjmem domácnosti. V ostatních 

případech nebyl nalezen vztah. Nicméně analýza pomocí logistické regrese odhalila, že 

že lidé, kteří žijí v domácnosti s příjmem mezi 21000 a 33999 Kč mají oproti lidem 

žijícím v domácnostech s příjmem nad 34000 větší šanci, že nechávají občas svítit 

světla i v místnostech, kde nikdo není. Hypotéza se tedy celkově nepotvrdila.  

Hypotéza o tom, že pokud je vztah mezi vzděláním a energeticky úspornými 

aktivitami, pak mezi vzdělanějšími lidmi je více lidí, kteří provádí energeticky úsporná 

zvyková chování, se v mém zkoumání potvrdila. Mezi lidmi bez maturity (což je 

nejnižší vzdělanostní kategorie) je oproti jiným vzdělanostním skupinám více lidí, kteří 

nechávají vždy nebo často zapnutou televizi nebo rádio, i když je nikdo nesleduje. Tato 

zjištění odpovídají výstupům šetření CVVM (Veselský 2008). V ostatních případech 

nebyl nalezen vztah, nebo nebyl signifikantní. Analýza pomocí logistické regrese 

odhalila, že u lidí bez maturity je oproti lidem s vysokou školou větší šance, že občas 

nechávají svítit i v místnostech, kde nikdo není a u lidí s maturitou je oproti lidem 

s vysokou školou také větší šance, že občas nechávají svítit světla i v místnostech, kde 

nikdo není. 

Hypotéza o tom, že mezi vzdělanějšími lidmi bude méně lidí, kteří vypínají 

světla v nepoužívaných místnostech, než mezi méně vzdělanými lidmi se tedy 

nepotvrdila (viz výše).  

Pokud je vztah mezi přítomností dítěte v domácnosti a vykonáváním energeticky 

úsporných aktivit, pak mezi lidmi, u kterých je v domácnosti přítomno alespoň jedno 

dítě, bude více lidí, kteří provádí energeticky úsporné zvykové chování, než mezi lidmi, 

u kterých v domácnosti není ani jedno dítě, tak zní následující hypotéza. Bylo zjištěno, 

že v domácnostech, kde se vyskytuje alespoň jedno dítě do 18 let, se vyskytuje více 
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respondentů, kteří vždy čekají na naplnění myčky, zatímco v domácnostech, kde není 

ani jedno dítě se vyskytuje méně respondentů, kteří vždy čekají na naplnění (tato 

zjištění potvrzuje i analýza pomocí logistické regrese). V ostatních případech nebyl 

nalezen vztah. Tato hypotéza se tedy potvrdila. 

Hypotéza o tom, že mezi lidi, u kterých je v domácnosti přítomno alespoň jedno 

dítě, bude více lidí, kteří čekají na úplné naplnění myčky, než mezi lidmi, u kterých 

v domácnosti není ani jedno dítě, se tedy potvrdila a to jak analýzou pomocí 

kontingenčních tabulek, tak logistickou regresí. 

Mezi zhasínáním a přítomností dětí v domácnosti nebyl nalezen vztah, hypotéza 

se tedy nepotvrdila. 

Následující hypotéza zní, že pokud je vztah mezi třídou respondenta a 

energeticky úspornou aktivitou, pak mezi lidmi z vyšších tříd bude větší výskyt 

energeticky úsporného zvykového chování, než mezi lidmi z nižších tříd. Zjistila jsem, 

že mezi manuálně pracujícími je více respondentů než v jiných třídách, kteří 

odpověděli, že nikdy neztlumí topení, když odchází z domova na dobu delší než 4 

hodiny a zároveň respondenti z řad manažerů a profesionálů častěji než zbylé dvě 

skupiny odpovídali, že v zimě vždy ztlumí topení, když odchází z domova na dobu delší 

než 4 hodiny. A dále, že respondenti z mezilehlé třídy častěji než jiné třídy odpovídají, 

že spotřebiče ponechávají v pohotovostním režimu (tzv. stand-by mode). Mezi 

respondenty z řad profesionálů a manažerů je více lidí, kteří nikdy nenechají svítit světla 

i v nepoužívaných místnostech, než mezi manuálně pracujícími. V ostatních případech 

nebyl nalezen vztah, nebo nebyl signifikantní. Analýza pomocí logistické regrese taktéž 

odhalila, že ve třídě manažerů a profesionálů je oproti manuálně pracujícím nižší šance, 

že nechají občas svítit světla i v místnostech, kde nikdo není. Stejně tak v mezilehlých 

pozicích je oproti manuálně pracujícím nižší šance, že nechají občas svítit světla i 

v místnostech, kde nikdo není. U lidí z řad manažerů a profesionálů je oproti manuálním 

pracovníkům větší šance, že budou čekat na úplné naplnění myčky, stejně tak je 

v mezilehlých třídních profesích větší šance, že budou čekat na úplné naplnění myčky, 

než u manuálně pracujících. Tato hypotéza se tedy nepotvrdila a vztah se zdá být spíše 

opačný. 

Ženy častěji než muži uvádí, že nikdy neztlumí topení při odchodu z domova na 

dobu delší než 4 hodiny, toto zjištění nepotvrzuje mou hypotézu, avšak koresponduje 

s tím, že ženy cítí nepříjemný chlad častěji než muži a v průměru dávají přednost 

vyšším pokojovým teplotám než muži (Karjalainen 2007, s. 1597) i tomu, že muži jsou 
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více aktivní v užívání termostatů (Karjalainen 2007, s. 1598). Ačkoli pomocí logistické 

regrese jsem zjistila, že muži mají oproti ženám větší šanci, že občas nechají svítit světla 

i v místnostech, kde nikdo není.  Hypotéza se však celkově nepotvrdila. 

Předposlední hypotézou je, že v mém výběru bude více lidí, kteřý přístroje 

přepínají do stand-by režimu, než lidí, kteří je úplně vypínají. Tato hypotéza se však 

nepotvrdila, ve výběru je 50 respondentů, kteří uvádí, že spotřebiče neponechávají 

v pohotovostním režimu a 44 respondentů, kteří spotřebiče ponechávají 

v pohotovostním režimu. 

Poslední hypotéza zní, že modely vytvořené logistickou regresí zahrnující třídu 

ESeC respondenta budou lepší a budou vysvětlovat více energeticky úsporných aktivit, 

než modely, které budou vytvořeny bez třídy ESeC respondenta. Modely, které 

zahrnovaly i třídu ESeC respondenta vysvětlovaly stejné aktivity jako modely bez třídy 

respondenta. Nicméně tato druhá sada modelů je lepší z hlediska procenta variability 

v uvedených aktivitách vysvětlené uvažovanými sociodemografickými 

charakteristikami i z hlediska správně zařazených případů do kategorií závislé 

proměnné. Hypotéza se nicméně celkově nepotvrdila. 

2.2 Vlastní kvalitativní výzkum 

 Používání výzkumů založených na  uzavřeném formátu dotazování k odkrytí 

důvodů pro volby spojené s užíváním energie je velmi složité (Crosbie 2006 s. 747-

748). Kvalitativní forma zkoumání umožňuje umístit volbu energeticky úsporných 

aktivit do širšího kontextu dalších životních rozhodnutí a propojit ji s dalšími procesy a 

aktivitami ve společnosti obecně (Wilk and Wilhite 1986, p. 53 in Crosbie, Baker 2010, 

s. 72). Dynamika struktura versus aktér, to znamená porozumění interakci mezi tím, jak 

individua jednají a vybírají a strukturami (sociálními, kulturními a technologickými), 

které ovlivňují a omezují jejich aktivity, vytváří, jak uvádí Lutzenhiser a kolektiv, 

výhodně postavený bod pro balancování účinků jednotlivých voleb se strukturálními 

prvky na mnoha úrovních (jak uspořádání domu může psát scénář spotřeby, sociální 

implikace konkrétního nákupu, jak je definován komfort a tak dále) (Lutzenhiser a kol. 

2010, s. 172-173). Otevřený formát dotazování nabízí větší příležitost klást sondážní 

otázky, než jiné metody sběru dat, tudíž může být používán k odkrytí důvodů, pro které 

respondenti dělají energeticky úsporná opatření a k odkrytí omezení a možností, které 

utvářejí tato rozhodnutí (Crosbie 2006, s. 747-748). Tento výzkum bude založen na 

polostrukturovaných rozhovorech, které umožní zkoumat důvody, proč respondenti 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Loren+Lutzenhiser%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Loren+Lutzenhiser%22
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jednotlivé ektivity (ne)dělají a umožní klást sondážní otázky, zároveň ale umožňuje 

větší srovnatelnost jednotlivých rozhovorů. 

2.2.1 Výzkumné otázky  

Jak uvádí Creswell (2009, s. 129-131) výzkumník v kvalitativní studii 

nestanovuje cíle ani hypotézy, nýbrž stanovuje výzkumné otázky. Tyto výzkumné 

otázky nabývají dvou forem, hlavní otázka a související podotázky. Hlavní otázka je 

široká otázka, která se ptá na zkoumání hlavního fenoménu nebo konceptu studie. Tato 

otázka je obecným tématem, takže se stanovuje tak, aby neomezovala šetření. Cílem je 

prozkoumat řadu faktorů okolo hlavního fenoménu, a prezentovat množství perspektiv, 

nebo významů, které jsou respondentům vlastní. Hendl (1999, s. 46) uvádí: „Vědecká 

otázka se začíná spíše slovy jako objevit, porozumět, hledat, zkoumat, porozumět, než 

slovy testovat, potvrdit atd. Výsledkem výzkumu má být spíše popis než určení a 

kvantifikace vztahu veličin nebo srovnání skupin“. Má hlavní výzkumná otázka tedy 

zní: Porozumění energeticky úsporným aktivitám domácnosti, která bydlí v rodinném 

domě a topí plynem. Výzkumné podotázky pak zní: Odkrytí důvodů, které respondenty 

vedou nebo naopak nevedou k vybraným energeticky relevantním aktivitám a odkrytí 

omezení a možností, které utvářejí tato rozhodnutí. Pochopení kontextů energeticky 

relevantních aktivit.  

Okruhy otázek byly voleny tak, aby mohlo dojít k odkrytí důvodů, které 

respondenty vedou k energeticky úsporným aktivitám, jelikož kvantitativní šetření 

mohou zachytit pouze přítomnost, nebo nepřítomnost (případně frekvenci) těchto 

aktivit. Tento přístup umožňuje doplnit kvantitativní data o zjištění toho, proč 

informanti vybrané aktivity provozují, nebo naopak neprovozují a přiblížit 

výzkumníkům pohled samotných aktérů. Vycházím z rešerše odborné literatury 

z oblasti energeticky úsporného chování, okruhy otázek jsou vedeny tématy, která 

zachycují otázky pokládané v šetření PURGE, OECD nebo Eurobarometr (viz část 1.2). 

Je třeba se zaměřit na určité aktivity v domácnosti a vyloučit množství jiných úsporných 

aktivit, jelikož není cílem této studie uvažovat celkovou bilanci spotřeby energie 

 domácnosti, nebo informanta, ani environmentální dopad všech jeho aktivit, ale odkrytí 

důvodů, pro které respondenti dělají vybraná energeticky úsporná opatření a odkrytí 

omezení a možností, které utvářejí tato rozhodnutí. Hlavní důraz je kladen na topení 

v domácnostech jelikož přibližně 2/3 veškeré spotřebované energie v domácnostech 

připadá na vytápění (Spotřeba energie pro vytápění, ©2013). Jednotkou analýzy je 
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jedinec, který vypovídá o tom, jak daná aktivita probíhá u něj v domácnosti, místo 

analýzy je domácnost respondenta. Účelem studie je prohloubení znalostí o vybraných 

energeticky úsporných aktivitách. Tabulka 10 popisující projekt výzkumu je sestavena 

na základě textu Chenail (1998). 

 

Tabulka 12: Projekt vlastního kvalitativního výzkumu 

 Zdroj: autorka na základě textu Chenail (1998) 

 

2.2.2 Metodologie 

V kvalitativním výzkumu existuje několik strategií výběru respondentů. Výběr 

nejdostupnějších případů (je nejméně důsledný, nejméně důvěryhodný a může 

produkovat špatnou kvalitu dat. Při teoretickém výběru vzorku buduje výzkumník teorii 

z dat a vybírá nový vzorek tak, aby otestoval a rozpracoval tuto teorii. Nejčastějším 

výběrem v kvalitativní studii je účelový výběr. Vzhledem k výzkumné otázce 

výzkumník aktivně vybírá nejproduktivnější vzorek, což zahrnuje vývoj rámce 

proměnných, které mohou být založeny na výzkumníkově praktické znalosti oblasti 

výzkumu, dostupné literatuře, nebo výzkumu samotném. Mezi těmito třemi strategiemi 

výběru je však značný překryv, rovnováha těchto typů výběru v konkrétním výzkumu 

“Jaká je oblast zájmu?" Energeticky úsporné aktivity domácnosti v 
rodinném domě 

 „Jaké otázky o této oblasti 
zájmu mám?" 

Výzkumná otázka:  Porozumění energeticky 
úsporným aktivitám domácnosti, která bydlí 
v rodinném domě a topí plynem 

 „Jaká data je třeba shromáždit, 
aby pomohla odpovědět na mé 
otázky?" 

Na magnetofon zaznamenané polostrukturované 
rozhovory s informanty odpovídajícími na otázky 
o topení, záměrném omezování, 
vypínání/snižování topení při nepřítomnosti, na 
noc nebo v některých místnostech, větrání, 
požadavky na pokoj teplejší/chladnější a na 
případnou změnu v aktivitách po zvýšení 
energetické účinnosti vytápění, jako doplňující 
jsou kladeny otázky vztahující se k mytí nádobí, 
praní, koupání, zhasínání, vypínání televize a 
režimu stand-by 

 „Jakou zvolím metodu 
analýzy dat?" 

Provedení analýzy nahraných rozhovorů pomocí 
metody vytváření trsů a následného hledání 
významových jednotek, které bude možné určit 
jako opakující se témata a to za pomoci metody 
zachycení vzorců (viz Miovský 2006, s. 221-222) 
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bude záležet na výzkumné otázce a vybraném stylu analýzy a interpretace dat (Marshall 

1996, s. 523 – 524). 

Respondenti v této studii jsou vybráni na základě účelového výběru provedeného 

pomocí screeningového dotazníku, který identifikuje respondenty bydlící v rodinném 

domě, ve kterém je hlavním palivem plyn. Šetření bylo umístěno do rodinných domů 

z důvodu větší možnosti kontroly spotřeby paliva respondentem (na rozdíl od bytů) a 

plyn byl vybrán z důvodu sjednocení výzkumného vzorku z hlediska technického 

zázemí. Výběr respondentů by proveden s přihlédnutím k tomu, aby výsledný soubor 

byl co nejrozmanitější z hlediska věku, pohlaví, vzdělání a typu bydlení (novostavba, 

zrekonstruovaný dům a podobně). Respondenti byli informováni o tom, že se jedná o 

diplomovou práci z oblasti sociologie, která je zaměřena na užívání energií 

v domácnosti. Respondenti podepsali informovaný souhlas a byli seznámeni s tím, že 

data budou nahrávána a anonymizována. 

Jelikož budu zjišťovat, co lidé dělají v soukromí, mohu použít interview, 

dotazník, nebo techniku deníku (Hendl 2005, s. 161). Vybrala jsem metodu interview, 

která je užitečná, jestliže nelze provést pozorování, lze jí zaznamenat to, co již bylo a 

dovoluje kontrolu sběru dat. Jejím omezením však je, že se jedná o nepřímou informaci, 

která je informantem filtrována a přítomnost výzkumníka může vést ke zkreslení (Hendl 

2005, s. 162). Dotazování budu provádět prostřednictvím polostrukturovaného 

rozhovoru. Rozhovor začnu otázkami na neproblémové skutečnosti, obyvatele domu a 

na dům samotný. V další fázi rozhovoru se pokusím získat informace o tom, proč 

informant jednotlivé energeticky úsporné aktivity vykonává, nebo nevykonává a o 

důvodech a názorech, které se vztahují k uvedeným akcím a chováním (Hendl 2005, s. 

169). V průběhu dotazování budu otázky doplňovat sondážními otázkami typu: „Co se 

stalo? Kdo jiný se toho ještě zúčastnil? Jak k tomu došlo? Kde se to stalo?“ (Hendl 

2005, s. 170, zvýraznění v originále). Tyto otázky budu pokládat respondentovi proto, 

aby se on sám stal pozorovatelem, který pro mě bude simulovat situaci v domácnosti a 

pak o ní začne vyprávět (Hendl 2005, s. 171).  Použiji rozhovor pomocí návodu. 

 „Návod k rozhovoru představuje seznam otázek nebo témat, jež je nutné v rámci 

interwiev probrat. … Je na tazateli, jakým způsobem a v jakém pořadí získá informace, 

které osvětlí daný problém. Zůstává mu i volnost přizpůsobovat formulace otázek podle 

situace“ (Hendl 2005, s. 174). Tento přístup umožňuje doplnit kvantitativní data o 

důvody, možnosti a omezení, která respondenty k daným aktivitám vedou. Návod na 

rozhovor je přiložen v příloze této práce (viz příloha č. 13).  
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Rozhovory s informanty byly nahrány na diktafon a poté v plném rozsahu 

doslovně přepsány. Analýza nahraných rozhovorů byla provedena pomocí metody 

vytváření trsů a následného hledání významových jednotek, které bylo možné určit jako 

opakující se témata a to za pomoci metody zachycení vzorců. „Metoda vytváření trsů 

slouží obvykle k tomu, abychom seskupili a konceptualizovali určité výroky do skupin, 

např. dle rozlišení určitých jevů, místa, případů atd.“ (Miovský 2006, s. 221, zvýraznění 

v originále). Metoda zachycení vzorců („gestaltů“) představuje relativně jednoduchý 

analytický nástroj, jehož základní princip spočívá v tom, že v datech vyhledáváme 

určité opakující se vzorce (případně témata) a ty zaznamenáváme“ (Miovský 2006, s. 

222, zvýraznění v priginále). Postupuji podle příkladu, který uvádí Miovský (Miovský 

2006, s. 222), výroky informantů jsem sdružila do obecnějších skupin (trsů) a poté jsem 

v těchto seskupených výrocích hledala opakující se vzorce a témata.  Při kódování jsem 

vycházela z literatury od autorů Gibbs (2007, s. 38-349) a Saldana (2013), kteří popisují 

samotný mechanismus kódování. Hlavy rodin byly zařazeny podle třídní kategorizace 

ESeC. Ta byla vybrána jakožto nový statistický nástroj pro porozumění rozdílů 

společenských struktur a sociálně-ekonomických nerovností (Rose, Harrison 2007, s. 

459), vycházející z EGP schématu (Katrňák, Fučík 2010, s. 36). Názvy tříd jsou 

přeloženy podle textu Šafra (2013). 

2.2.2.1 Popis respondentů 

M67 

Muž, 67 let, bydlí s manželkou ve dvougeneračním domě, město 20 tis. obyvatel, 

vyučen, důchodce.  

Bydlí v domě ze 30. let, který byl rekonstruovaný v roce 1975, nezatepleno, plastová 

okna. Plocha starý dům 80 m
2
, podkroví 80 m

2
 + 70 m

2 
přístavba.  

Hlava rodiny je muž, 50 let, SŠ, Třída: 2 (Nižší odborníci, administrativní a manažerské 

profese, kvalifikovaní technici a nadřízení nemanuálně pracujících) 

Obvyklá teplota v hlavní obytné místnosti: 21 stupňů 

Ž23 

Žena, 23 let, bydlí s rodiči a sestrou, město 10 tis. obyvatel, SŠ, studentka. 

Starý dům, údajně to původněbyly kravíny, nebo stáje, z toho důvodu je dům celý 

průchozí. Přestavovaný asi 20. až 30. léta. Dům má 6 místností i s kuchyní, bez 

koupelny. Částečně, zateplený, částečně nově rekonstruovaný, část domu je kamenná. 
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Okna již téměř všechna plastová. Rekonstrukce domu proběhla přibližně před sedmi 

lety, výměna oken před dvěma lety. 

Hlava rodiny je muž, VŠ, Třída: 1 (Velcí zaměstnavatelé (velkoburžoazie), vysoce 

kvalifikovaní odborníci, administrativní a manažerská povolání) 

Obvyklá teplota v hlavní obytné místnosti: 21,5 stupňů 

M25 

Muž, 25 let, bydlí s rodiči, město 300 tis. obyvatel, SŠ, zaměstnanec (částečně ještě 

studuje). 

Deset let starý rodinný dům, takže v podstatě skoro novostavba, má patro, dohromady 8 

místností, přes 200 m
2
 obytné plochy. Vedle stojí hospodářská budova, kde je 

dvojgaráž, místnost na nářadí a místnost na dřevo. Dům má okna z lisovaného dřeva, s 

dvojsklem nebo trojsklem 

Hlava rodiny je muž, VŠ, Třída: 1 (Velcí zaměstnavatelé (velkoburžoazie), vysoce 

kvalifikovaní odborníci, administrativní a manažerská povolání) 

Obvyklá teplota v hlavní obytné místnosti: 21 – 22 stupňů 

Ž25 

Žena, 25 let, bydlí se třemi sourozenci a otcem, město 15 tis. obyvatel, SŠ, studentka. 

Dům z padesátých let, přestavený v 70. letech, ale nijak zásadně. Je to starý kamenný 

dům, se starými okny a kamennými podlahami. 

Hlava rodiny:  Muž, VŠ, Třída: 2 (Nižší odborníci, administrativní a manažerské 

profese, kvalifikovaní technici a nadřízení nemanuálně pracujících)  

Obvyklá teplota v hlavní obytné místnosti: 20 stupňů 

Ž30 

Žena, 30 let, bydlí s rodiči, město 10 tis. obyvatel, SŠ, zaměstnankyně. 

Starší dům, asi 50 let, patro, sklep a půda, nedávno zateplena jen část domu, plastová 

okna jen v části domu, zbytek stará špaletová okna  

Hlava rodiny: Muž, vyučen, Třída: 7 (Nižší úřednictvo, povolání ve službách a 

obchodu) 

Obvyklá teplota v hlavní obytné místnosti: 20 stupňů 

Ž31 

Žena, 31 let, bydlí se svými dětmi, rodiči a bratrovou rodinou, město 1,2 mil. obyvatel, 

vyučená, zaměstnankyně.  

Dům je starý, 50. léta, je dvoupatrový plus podkroví a sklep, rekonstruovaný v roce 

2001, zateplena střecha a zdi, okna jsou plastová.  
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Hlava rodiny: Muž, vyučen, Třída: 4 (Drobní zaměstnavatelé a sebezaměstnávající 

profese (mimo zemědělství) 

Obvyklá teplota v hlavní obytné místnosti: 20 stupňů (u informantky v pokoji 17 

stupňů) 

M45 

Muž, 45 let, bydlí s manželkou a se svými dětmi, město 18 tis. obyvatel, SŠ, 

zaměstnanec. 

Dům nerekonstruovaný, bez zateplení, okna dřevěná s trojsklem.  

Hlava rodiny: Muž, SŠ, Třída: 2 (Nižší odborníci, administrativní a manažerské  

profese, kvalifikovaní technici a nadřízení nemanuálně pracujících) 

Obvyklá teplota v hlavní obytné místnosti: do 24 stupňů 

M67II. 

Muž, 67 let, bydlí s manželkou a dcerou, město 20 tis. obyvatel, VŠ, důchodce. 

Dům je starý 75 let, přízemní a podsklepený, obyvatelné podkroví. Celková kubatura 

250 kubických metrů, v posledních deseti letech provedeno kompletní zateplení krovů, 

střechy, nová dřevěná okna  

Hlava rodiny: Muž, VŠ, Třída: 1 (Velcí zaměstnavatelé (velkoburžoazie), vysoce  

kvalifikovaní odborníci, administrativní a manažerská povolání)(zařazeno podle 

posledního zaměstnání) 

Obvyklá teplota v hlavní obytné místnosti: 23,5 stupňů 

M35 

Muž, 35 let, v současné době se oženil a stěhuje se s manželkou z tohoto domu jinam, 

do svatby zde bydlel s rodiči, babičkou a bratrem, město 20 tis. obyvatel, Bc., 

zaměstnanec. 

Dům je starý 60 let, má jedno patro, rekonstrukce proběhla velká před 14 lety, v té době 

nová dřevěná okna s dvojsklem, před pěti lety omítka a zateplení zdí; v přízemí je 

kuchyň a obývák a babiččin pokoj. V patře je jeho pokoj, bratrův pokoj a rodiče tam 

mají ložnici.  

Hlava rodiny: Muž, VŠ, Třída: 1 (Velcí zaměstnavatelé (velkoburžoazie), vysoce  

kvalifikovaní odborníci, administrativní a manažerská povolání) 

Obvyklá teplota v hlavní obytné místnosti: 19 

M47 

Muž, 47 let, bydlí s manželkou a třemi dětmi, město 1,2 mil. obyvatel, SŠ, zaměstnanec. 
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Dům starý 100 let, plně zrekonstruovaný před 2 lety, je to tedy téměř novostavba, 

přízemní má rozměry  11m x 20m, je tu pokoj s kuchyní, plus tři dětské pokoje, ložnice 

rodičů, pracovna, dřevná eurookna s dvojsklem, zdi, i podlaha zateplené. 

Hlava rodiny Muž, SŠ, Třída: 2 (Nižší odborníci, administrativní a manažerské  

profese, kvalifikovaní technici a nadřízení nemanuálně pracujících)  

Obvyklá teplota v hlavní obytné místnosti: 21,5 stupňů 

 

Všechny rozhovory byly provedeny v druhé polovině března, tedy ke konci topné 

sezóny, což bylo období, kdy bylo toto téma aktuální. Nejkratší rozhovor trval 35 minut, 

nejdelší pak 1 hodinu a 12 minut.  

2.2.3 Výsledky 

2.2.3.1 Regulování tepla 

V okruhu, který se týkal snižování tepla při opouštění domácnosti na víkend a 

déle, informanti spontánně uváděli příběhy o tom, co se stalo, když vyzkoušeli při 

nepřítomnosti teplotu v domě výrazně snížit, nebo topení dokonce vypnout. Často 

zmiňují velmi negativní zkušenost, kterou už by nechtěli nikdy opakovat a která je 

ovlivnila do budoucna, tuto zkušenost zmiňuje i M67II, nebo M35: 

 

M67II: „Jednou jsme udělali chybu, že když jsme odjížděli na hory, tak jsme to 

vypnuli úplně. A to byla velká chyba, protože když jsme přijeli potom, tak asi tři dny 

trvalo, než se zase to vyhřálo. Takže ta spotřeba za ty tři dny bohatě nahradila tu úsporu 

za ten týden předtím, takže to se nevyplatí.  

A to jste si spočítali tohle? 

Hm. To se dalo. Vím, kolik se spotřebuje denně.  

 

M35: „Jednou se nám stalo, že jsme vypli… nebyla tam ani babička, nikdo, měli 

jsme velký 500 l akvárko a vypli jsme topení úplně, jsme jeli na pět dní na hory nebo 

někam, tak jsme přijeli a měli jsme tam všechny rybičky mrtvý. Tam byla taková zima, že 

to ty rybičky asi nezvládly.“ 

 

Téměř všichni informanti uvádí, že po příjezdu topení zapínají ručně a nějakou 

dobu „vydrží“ to, že mají doma chladno. Při snižování teploty při odjezdu na víkend a 
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déle obvykle berou v potaz i to, aby až přijedou, netrvalo vytápění domu příliš dlouho, 

zároveň však nechtějí „topit pánubohu do oken“. Obvykle je tedy výsledná snížená 

teplota nějakým kompromisem mezi finančními úsporami na jedné straně a příchodem 

do velmi studeného domu, technickými problémy a špatnými zkušenostmi na straně 

druhé; na tuto stranu se také často přidává argument, že větší prochladnutí domu a jeho 

následné vytápění není ani finančně výhodné. Pouze M45 uvedl, že využívá na 

termostatu funkci „prázdniny“ a tudíž se nevrací do studeného domu: 

 

M45: „To znamená, že nastavím čas, kdy už doma nebudu, nebo nebudu 

potřebovat, aby tam bylo už teplo, ten tam dám jako počáteční, nastavím tam druhej 

čas… kdy vím, že se budeme vracet, …. Třeba ráno, tak večer před tím tam dám jako 

koncovej, tak v tý době, mezi těma časama, v tu dobu tam ten systém udržuje ten 

úspornej režim.“ 

 

Nicméně ani M45 nestahuje topení nějak výrazněji (uvádí 18 stupňů), přestože se 

nevrací do vychladlého domu. Pravděpodobně to souvisí s důvody, které uvádí na jiném 

místě rozhovoru: šetření konstrukce domu a finanční nevýhodnost většího snižování 

teploty. Všichni informanti až na M25 (jehož hlava rodiny je z třídy 1 a rodina bydlí 

v novostavbě) a M67II (jenž je hlavou rodiny a lze ho umístit též do třídy 1) uvedli, že 

při odjezdu na víkend snižují teplotu v domě. M25 jako jediný upozorňuje spontánně na 

diskomfort spojený s návratem do studeného domu. Uvádí, že pokud odjíždí na dobu 

delší, než je víkend, pak snižují teplotu na 18 stupňů: 

 

M25: „Navíc když se pak přijede zpátky, tak vlastně se jen otočí tím knoflíkem a 

během hodiny tam ta teplota… ta doba… toho diskomfortu, nebo sníženého komfortu je 

velice krátká.“ 

 

Nejvíce teplotu snižují u M35 doma, při odjezdu na víkend a déle nechávají topit na 12 

až 13 stupňů, s tím, že pak může trvat až 6 hodin vytopit dům na požadovaných 19 

stupňů, které rodina obvykle doma mívá.  

M35 má doma ze všech informantů nejnižší i teplotu během dne (19 stupňů). 

Jako důvody pro obě tyto teploty M35 uvádí úspory energií. M35 také uvádí, že na noc 

snižují teplotu na 17 až 18 stupňů, zatímco když rodiče odchází do práce, stále se vytápí 

na 19 stupňů, jako když jsou rodiče doma. Při dotazu na to, proč se teplota před den 
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nesnižuje, uvádí M35, že ani neví. Důvody, které informatny vedou k přitápění krbem 

nebo kamny, se staly tématem našeho rozhovoru i přes to, že původně tento okruh 

otázek plánován nebyl. Při rozhovorech a návštěvách informantů v domácnosti se totiž 

ukázalo, že 8 z deseti informantů má krb nebo kamna a jedna informantka o nich 

uvažuje. Tudíž pouze jedna domácnost krb nebo kamna nemá, a ani o nich neuvažuje.  

Informanti zhruba v polovině případů spontánně uváděli, že si krb pořizovali 

z důvodů jiných než finančních, někteří dokonce zdůrazňovali, že v něm ani „netopí“ a 

kladli důraz na citový vztah ke kamnům. Jednalo se především o respondenty z vyšší 

třídy, ti kladli důraz na vzhled, design a efekt. 

 

M47:  

My jsme chtěli, aby ten oheň byl vidět. My jsme nehledali kotel na topení. Ale chtěli 

jsme, aby ten oheň živej byl vidět, abychom ho měli u sebe. Tím pádem bylo jasný, že to 

bude v obýváku, že to nebude někde v pokojích a že to musí mít průhledný ty dvířka.“ 

 

M25: „No, to jsou taková dizajnová kamna… … …taková velká kachlová 

kamna, na kterých se dá i sedět, ale je to jo používané v podstatě jen za účelem 

nějakého oživení 

…  

 jsme vždycky měli chalupu, než jsme se tam přestěhovali, tak takový vztah k tomu, k těm 

… zatopit si a je to takové, jako fakt příjemné teplo, takové sálavé, z těch kamen 

… 

jak jsem mluvil o tom vztahu k těm kamnům, tak otec to tak má rád “ 

 

Pokud jsem se doptávala na finanční výhodnost topení v kamnech nebo krbu, pak tito 

respondenti uváděli, že jsou si finanční výhodnosti vědomi, ale zároveň zdůrazňovali, že 

pro topení v kamnech nebo krbu finance skutečně nejsou hlavní důvodem: 

 

M45: „Je to takový sekundární efekt… Že je to příjemný a kromě toho jakoby na 

pozadí vidím, že ten večer jakoby nemusíme topit a že ušetříme. Ale není to ten primární 

důvod, protože většinu dní topíme normálně plynem.“  

 

Druhá přibližně polovina respondentů uvedla spontánně na prvním místě úsporné 

důvody pro topení v kamnech: 
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Ž31: „Teď spíš premejšlej o tom, že by si udělali krb a rozvedli to topení 

ventilátorama. Protože tam se na plyn i vaří, takže je to prostě dražší. Celej barák 

vytopit. … Takže přemejlej o tom, že si udělají krb a rozvedou to po určitých pokojích. 

A to z jakýho důvodu? 

Z úspornýho důvodu.“ 

 

V obou skupinách se však vyskytují poznámky o úsilí, které je třeba věnovat přikládání 

a práci kolem topení v kamnech nebo v krbu. Často jsem ale narazila na to, že 

respondenti popisují teplo z krbu nebo kamen jako příjemnější, sálavé a prostě lepší než 

teplo, které vytváří plynový kotel. 

Otázka na to, zda si respondent raději vezme svetr, než aby si přitopil, se 

informantům nejevila příliš srozumitelná a odpovídalo se jim na ni těžko. Na otázku 

ohledně oblečení v domácnosti v období zimy většina odpovídala nejasně, zmateně a 

leckdy i rozporuplně. Jeden informant uváděl, že mají doma vyloženě „trenýrkovou 

teplotu“ a že všichni chodí doma jenom v tričku (v jiné části rozhovoru uvedl, že mají 

doma 21 stupňů), manželka to však vzápětí popřela. Jiný respondent uvedl, že se doma 

rozhodně nenavlékají, že je to obtěžuje, stejně jako je obtěžuje potom zase to vysvlékání 

z těch vrstev oblečení. Při dotazu na to, jak se tedy v zimě doma obvykle oblékají, 

odpověděl, že tak normálně, asi jako je oblečený teď (rozhovor probíhal u informanta 

v domácnosti). Informant měl dlouhé kalhoty a svetr (jako obvyklou teplotu uváděl 23 

stupňů). Většina informantů se nakonec dopracovala k obecnému závěru, že ti 

zimouřivější se doma obléknou do svetru, zatímco ti otužilejší chodí klidně v triku, 

přičemž ty, co chodí více oblečené, jsou obvykle ženy (což odpovídá zjištění 

z kvantitativních výzkumů). Pouze dva informanti uvedli, že je nepohodlné doma nosit 

svetr, oba byli z rodin s hlavou domácnosti v první třídě. Jeden z těchto informantů však 

uváděl, že jeho matka je zimouřivější a ta tedy svetr u nich v domácnosti nosí. Tento 

informant uvádí, že pokud je špatná konstrukce domu, ani svetr mu nepomůže k tomu, 

aby mu bylo příjemněji: 

 

M25: „Třeba cítím chlad na končetinách, ale není to, že by to svetr úplně 

vyřešil. 

… 
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já jsem myslel taky, že je to hloupost, ale fakt jakoby hygiena té teploty je poměrně dost 

důležitá, a nezáleží jen na tom, jestli máš 23, ale může ti klidně být pocitově chladno, 

protože třeba zdi jsou, stropy jsou chladné a jakmile se k nim přiblížíš, nebo oddálíš, tak 

jsou to strašné výkyvy teplot a potom se v tom špatně pracuje. … jako já jsem doma 

snad potřebu svetru jako… nemám. Nepamatuju si, kdy bych měl svetr.“ 

 

M35 má na oblékání opačný názor, uvádí, že pokud je doma chladněji, vezme si mikinu 

a je mu úplně stejně, jako kdyby bylo doma tepleji a on chodil v tílku: 

 

M35: „Určitě to je zbytečný plýtvat tou energií na to, aby tam člověk měl 21 a 

chodil tam v tílku, když může mít mikinu a je mu úplně stejně.“ 

 

M47 (který je hlavou domácnosti, třída 2, novostavba) uvádí, že doma prostě více topit 

nebude, jelikož je to příliš drahé. 

 

M47: „prostě není normální chodit v zimě v kraťasech a v nátělníku, že jo … 

… 

My prostě, že je to jako neekonomický vytápět ten dům na… protože, aby člověku bylo 

komfortně v kraťasech a nátělníku, kde má úplně holý ramena, tak si myslím, že to třeba 

musí bejt 22, a to my prostě doma nemáme, protože 22 znamená o dalších 10 % 

navýšení tý spotřeby. Tak to mě přijde zbytečný jenom proto, abychom tady mohli chodit 

v tričku, protože vím, že těch 10 % je nějaká významná finanční částka.“ 

 

Ž23 uvedla, že ačkoli by si její matka ráda doma přitopila, neodporuje otci, který je 

hlavou domácnosti, a raději se přioblékne. Informantka Ž25, uvádí zajímavý poznatek o 

přestěhování se z paneláku do chladnějšího domu, což je jako malé formovalo: 

 

Ž25: „Já jsem hrozně zimouřivá, takže já chodím dost. Ale Jenda taky, brácha, 

nejstarší. Ale ti ostatní jsou strašně otužilí, já nevím proč.  

Při tý samý teplotě? Že jim stačí tričko třeba a kraťasy, nebo dlouhý kalhoty…? 

Tak chodí třeba v sukni ségra. To je strašný. Já ji furt říkám, ať si vezme alespoň 

ponožky. No, fakt se nestačím někdy divit. No… asi je to… nevím, čím to je. Asi že my 

jsme v tom paneláku žili dýl, tak nejsme tak otužilí. Kdežto když jsme se přestěhovali, 

tak jim bylo 12, 13. Nám už bylo 16, 17, tak si myslím, že jsme fakt neotužilí s bráchou. 
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Maj stejně, ale seděj tam třeba fakt v triku a v kalhotech. Když mrzne, tak se zas 

přioblíknou, když je hodně kosa, tak se fakt přioblíknou. Ale to ségra… to je mi vždycky 

zima, když jí vidím. Vobleč se, je kosa!“ 

 

V rámci mého malého vzorku informantů se potvrdilo zjištění, že ženy i jsou 

zimouřivější a termostat ovládají muži. V každé domácnosti se teplota zimouřivějšímu 

členu přizpůsobuje do jiné míry, ale informanti vesměs uvádí, že člověk, kterému je 

chladněji, chodí doma ve svetru. Příkladem domácnosti, kde otec ovládá termostat 

přísně, je Ž23: 

 

Ž23: „myslím si, že asi nikdo nemá dost síly na to, aby případně přemluvil taťku, 

aby tam jako přiteplil mě přijde.“ … „Já si myslím, že speciálně taťka, ten to hlídá, 

mamka, ta by si velice ráda přitopila, ale tak jako řekněme, že podléhá zcela tomu, co 

říká taťka.“  

 

Naopak příkladem domácnosti, kde hlava rodiny přizpůsobuje teplotu zimouřivějšímu 

členovi více, je M67II: 

 

M67II: „Manželka je trochu zimouřivější, tak těch 23, aby bylo alespoň. … No, 

celkově, já jsem se přizpůsobil. Třeba těch 23,5.“ 

 

Vzhledem k větrání se mezi mými informanty vyskytovaly dva extrémy. Jedním 

byl M25, který velmi lpěl na prostředí, které umožní intelektuální rozvoj jemu i jeho 

rodině (hlava rodiny patří do třídy 1, bydlí v novostavbě), proto větrají doma každé dvě 

hodiny a považují to za součást intelektuální práce, současně M25 naznačuje, že ví, že 

toto chování není běžné: 

 

M25: „Jsme vysazení na větrání.  

…  

Ale ne zbytečně, to je právě na podporu té naší intelektuální činnosti.“ 

 

Na opačném pólu větrání se nacházela Ž23 (hlava domácnosti je ve třídě 2, bydlí ve 

starém kamenném domě), která uvedla, že v zimě větrají asi jednou nebo dvakrát za 
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měsíc, ale pokud mrzne, tak nevětrají vůbec. Snažila se vzpomenout, jak u nich větrání 

probíhá, pokud venku mrzne, ale nakonec uvedla, že si to ani neumí představit: 

Ž23: „Nevím, no, teďka jsem větrala tak jednou za měsíc. Nebo dvakrát.  

… 

Každý si větrá sám a v obýváku se podle mě nevětrá jako. 

… 

Já si vůbec neumím představit tu situaci, že by mrzlo a my jsme větrali, to fakt ne jako. 

To třeba když je něco akutního. 

A vypíná se to topení? 

To asi ne. Ale to jsou takový nárazový situace. Ale určitě, když je venku kosa, tak se 

nevětrá, si myslim.  

A z jakých důvodů se nevětrá? 

Hm. Není to potřeba. Asi někdo hodně větrá. My asi nevětráme. Moc.“ 

 

Vzhledem k těmto velkým rozdílům v oblasti větrání, považuji za problematické se ve 

výzkumech ptát na to, zda respondent zavírá topení, když větrá, pokud nemáme 

detailnější informaci o tom, jak větrání v jeho domácnosti ve skutečnosti probíhá. 

 

Při větrání obvykle informanti uváděli, že topení nevypínají a to z důvodu, který uvádí i 

M25, kterému tato otázka přijde dokonce vtipná: 

 

M25: „No. To se nechává samozřejmě zapnuté, protože vzhledem k tomu, že je to 

litina, tak během těch 5 minut se… smích… se asi jako … ani to topení nezaznamená, že 

by mělo něco jako udělat. Ta teplota by se fakt nezměnila. To by se nevyplatilo.“ 

 

M67II uvedl, že si to už spočítal, že úspora z vypínání topení při větrání není 

velká: 

 

M67II: „Ne. To se nechává. Zjistil jsem jedno totiž, že jakejkoli zásah do toho, 

nepomůže tomu. Alespoň mám pocit, že aby nějaká úspora veliká byla… tak ne.“ 

 

M47 uvádí dokonce „příručky větrání“ a informuje o tom, jak by se mělo větrat a 

z jakých důvodů. 

 



   

 

51 

Ohledně větrání se u M67 objevila zmínka jeho manželky o větrání a květinách. 

Problém s choulostivostí květin se vyskytuje v této studii už podruhé (poprvé ho uvádí 

M47 v okruhu snižování teploty při dlouhodobější nepřítomnosti). 

Někteří informanti uvádějí, že topení na noc vypínají a spí při otevřeném okně a to i 

během zimy. Obvykle uvádějí, že to vyhovuje oběma lidem, kteří v ložnici spí a to i 

přes to, že teplota může klesat až k deseti stupňům.M25 se posléze zamýšlí nad tím, zda 

to jeho zimouřivé matce přece jen není nepříjemné: 

 

M25: „Ale ona je s tím opravdu jako srozuměná, myslím si, že netrpí. Musím se 

jí otázat na to. Ne, je zvyklá spát tak, jak spí. Má deku a peřinu. A je jí dobře. Není… 

nemocná, ani podchlazená, my to vlastně děláme tak, že u toho okna spí otec a ta strana 

manželské postele, kde je to okno, tak tam spí otec a ona spí na té druhé. Nefouká na ní, 

ani na ní nesněží; smích“ 

 

Mimo tyto respondenty, ostatní domácnosti, které snižují na noc topení, uvádí, že to 

dělají z důvodu úspor. Výjimkou je jeden informant, který na noc snižuje topení, 

nevětrá v ložnici a uvedl, že teplotu snižují kvůli pohodlí. Ž31 a Ž30, jejichž 

domácnosti patří spíše do nižších tříd, jsou jediné, které uvádí, že na noc topení 

nesnižují. Ž30 uvádí, že když večer všichni přijedou, tak chtějí mít teplo. Ž31 uvádí, že 

je jim to tak prostě pohodlné, že ona ve svém pokoji netopí vůbec a rodičům stejná 

teplota v noci i ve dne vyhovuje. M67II uvádí, že si provedl výpočty, na jaké teploty se 

mu vyplatí na noc topení stáhnout (na druhou stranu, když někam odjíždí na půl dne, 

nebo na víkend, tak topení nevypíná). Upozorňuje na to, že „chudák kotel“ by byl 

přílišným snižováním teplotynamáhaný. 

 

M67II: „Kdyby to bylo, že to může klesnout, přeženu, na těch 15, tak ten chudák 

kotel poběží chudák od těch pěti hodin pořád, aby to do těch šesti, sedmi, kdy chceme 

mít tu teplotu, bude běžet pořád, kdežto takhle běží, pět minut, deset minut, vypne si, 

víte, nemusí běžet pořád. Já myslím, že ta spotřeba je stejná. Opravdu. 

Stejná jako kdy? 

I kdyby se to třeba snížilo na tu teplotu, aby to nikdy nezaplo. 

Takže to máte spočítaný? 

Určitě.“ 
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Vzhledem ke snižování teploty v místnostech jako jsou chodby, nebo 

v místnostech, kde momentálně nikdo nepobývá, se vyskytují se dva názory. Prvním, a 

v mém souboru častějším je, že „je zbytečné“ vytápět místnosti jako jsou chodby, 

kterými se přechází z místnosti do místnosti, jelikož tam členové domácnosti netráví 

žádný delší čas a cestou po chodbě je člověk v pohybu, takže mu tam není taková zima. 

Primárním cílem je úspora energií. Při zkoumání toho, jak se členové domácnosti 

vyrovnávají s přechody přes tyto studenější prostory se často vyskytoval názor, že „my 

už jsme tak zvyklí, nám to tak nevadí“,  ačkoli Ž23 uvedla, že návštěvě to bylo 

nepříjemné.   

 

Ž23: „Jako já myslím, že už jsem si docela zvykla, ale nedávno u mě byla kamarádka, 

která právě šla večer… a když právě jdeš třeba na záchod, tak musíš tim proběhnout a 

docela si stěžovala.“ 

 

Při dotazu na to, proč to tam tedy nechávají vypnuté, informantka uvedla, že je to 

pravděpodobně z úsporných důvodů, ale že už se to u nich dělá tak dlouho, že nad tím 

vlastně ani nikdy nepřemýšlela. Důvodem pro to, že sama neznala odpověď, bude 

pravděpodobně i to, že hlavou domácnosti je u nich někdo jiný, přičemž tato hlava 

domácnosti rozhoduje vytápění poměrně přísným způsobem. 

Pro teplo na chodbách mluví nejenom pohodlí, ale někdy i vypočtené úspory:  

 

M45: „Takže ono by nešlo tam zavírat, aby na té chodbě bylo chladněji? 

Noo… teoreticky by to možná šlo, ale osobně mi to přijde… nesmyslný. Protože zavírat 

se v malejch místnostech, jenom proto, aby se někde ušetřilo, … tak to je prostě… i 

docela nepříjemný… a ten barák není tak velkej, aby se člověk zavřel v obýváku a měl 

kolem sebe 50 m2.“ 

 

M67II: „Tady je to udělaný tak, že do tý haly tak jdou všechny místnosti dole. A 

v podstatě i nahoře. ... Samozřejmě jsou úniky, ale nemůžete to vypnout a myslet si 

„ušetřím“, protože když v tý chodbě, nebo v tý hale budete mít zimu, tak každý otevření 

těch místností Vám to ochlazuje, nebo otepluje, takže to se nevyplatí. Skutečně.“ 

 

Krajním případem je vytápění pokojů, přes které se v domácnosti vůbec nechodí, a které 

jsou obývané pouze zřídka příležitostnou návštěvou.  
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M67: „Všechny se vytápějí. 

Vy tam máte ale nějaké neobydlené, ne? 

No, dvě místnosti, ty vepředu, ale to se topí stále. 

… 

Ty radiátory by se daly vypnout, ale my to necháváme. … Protože on barák, když bys to 

teda uzavřela, tak by … ti to vystydne. 

No? A … prostě jde z těch místností, jde zima.“ 

 

Pokud jde o regulaci teploty v místnostech, které obývají různí členové 

domácnosti, pak je úprava teploty v samotných místnostech častou aktivitou. Ž23 

uvedla snahu své sestry o úspory:  

 

Ž23: „Tak jako taky to řešíme, protože třeba… já nevím, přijde nějaká změna teploty a 

ten barák je studenej, tak v každý tý místnosti je trochu jinak, jako řeší se to. Ségru 

nedávno napadlo, že by chtěla u sebe v pokoji trochu ušetřit, tak vypnula radiátor, takže 

tam byla neskutečná zima. Tak jsme na ní všichni koulali, co blbne. 

A proč to teda dělala? 

Protože si myslela, že je to jako ekonomičtější, když odjede třeba pryč, .… takže tam 

jako ušetří, když se vypne radiátor. 

 

Ž31 uvádí, že u sebe v pokoji netopí vůbec: 

 

Ž31: „No, jak se to reguluje na topení, nicméně, já třeba netopím vůbec ve svym 

pokoji. Já nemám ráda přetopeno, já mám ráda chladno. 

A kolik tam teda můžeš mít ty? 

Nějakej 17? Prorože jsem vytápěná z těch ostatních. 

A ty tam teda netopíš z jakých důvodů úsporných, nebo protože je ti to příjemný? 

Ne ne ne, je mi to příjemný. 

Takže každej máte doma jinak teplo. 

Přesně tak. 

A máte nějakou společnou místnost? 

Ano, máme obývák společnej, teda jenom s rodičema mám obývák společnej. Takže tam 

pořád větrám a vypínám topení.“ 
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Ve většině případů se regulace v místnostech, které obývají většinu času různí 

lidé, děje z důvodu komfortu. Ž23 byla jediná, která uvedla jako motivaci úspory. 

Životní prostředí nezmínil nikdo. 

Jak ti, co teplotu během nepřítomnosti přes den snižují, tak ti, co tak nečiní, 

vyjadřují obavy o to, aby je přílišné prochladnutí domu a jeho následné natápění 

nevyšlo podstatně dráž, než kdyby nechali topení zapnuté po celou dobu stejně, jako 

když jsou doma. M67II uvádí, že to má dokonce propočítané: 

 

M67II: „Ne, to máme zjištěný, že když se to nechá trochu vychladnout víc, tak 

zase prakticky stejná spotřeba…“ 

 

M25 uvádí, že vzhledem k jejich nepravidelnému rozvrhu by se nevyplatilo, nastavovat 

každý den termostat: 

 

M25: „Tak se počítá s tím, že opravdu není, nemáme úplně stejný rozvrh, tak se 

staví někdo přes den třeba. Nebo odchází později ten den. Takže by se to nevyplatilo 

nastavovat každý den při odchodu.“ 

 

Někteří informanti v tomto kontextu zdůraznili přítomnost domácích zvířat a 

negativní dopad na ně v případě, že by se topení snížilo nějak výrazněji. Důvodem pro 

snižování teploty při odchodu na půl dne byly vždy finanční úspory. Situaci víceméně 

shrnuje M45, který stejně jako M67II (který to uvádí v okruhu snižování teploty na noc) 

uvádí přílišné namáhání konstrukce domu: 

 

M45: „Je nějakym způsobem vyzkoumaný, že kdyby se to nechalo nějakym 

způsobem vystydnout, tak než se to znova zahřeje, tak by to bylo daleko dražší, než když 

se udržuje nějaká teplota a pak se jen přitopí trošku.  

Takže to děláte z důvodu úspor? 

Myslíme si, že tím šetříme. A že je to tak nějak výhodný. Taky z druhý strany, jakákoli 

hmota, když to vystydne, pak se to má zase zahřejvat, a vznikaj nějaký velký rozdíly 

tepelný, tak dochází k mechanickýmu namáhání a podobnejm věcem. Takže šetříme i 

konstrukci a všecko.“ 
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Pokud je informantem hlava domácnosti, tak obvykle uvádí, že se se známými 

baví o technických záležitostech souvisejících s vytápěním domácnosti. Pokud je 

informantem někdo jiný, pak uvádí, že se o tom buď nebaví, nebo informantka přímo 

uvedla, že ona se o tom nebaví, ale ví, že hlava domácnosti se o tom často baví se 

sousedy. Pouze jeden informant, který není hlavou domácnosti, uvedl, že se o teplotě 

nebo vytápění domácnosti se známými baví. To může být způsobeno tím, že jeho rodiče 

nedávno stavěli dům a on se procesu hodně účastnil. Nicméně pokud je už tématem 

rozhovoru vytápění, pak jsou to v mém souboru vždy technické záležitosti (jinak si 

informanti nevybavili, že by se s někým bavili oni nebo členové jejich rodiny o 

nějakých záležitostech týkajících se procesů přizpůsobování teploty, rozhodování, nebo 

zvykového chování souvisejícího s vytápěním rodinného domu). 

Obecně určení teploty, která se na termostatu nastaví, provádí v domácnosti 

stejný člen jako ten, který má na starosti výběr technického zařízení pro vytápění. Tento 

člen pak doma nastavuje termostat a ve větší či menší míře reflektuje názory a pocity 

ostatních členů domácnosti. V mém výzkumu to je vždy hlava domácnosti, kterou je 

v mém souboru vždy muž. Tento člen pak často určuje i míru zhasínání při opouštění 

místnosti, baví se obvykle se známými o technických záležitostech souvisejících 

s vytápěním a určuje i teploty, které se nastavují na noc, při odchodu do práce, nebo při 

odjezdu na víkend a déle, nebo teploty nastavené na chodbách a v neobydlených 

místnostech; v některých případech tento člen také zavedl používání zásuvek 

s vypínačem. 

 

Ž30: „No a konzultuje to s váma, ptá se? 

Ne. V každym pokoji máme teploměry, a on si to oběhává sám skoro. On to má jako 

koníček skoro, táta.“ 

 

V případě domácnosti M25 probíhal výběr teploty precizně: 

 

M25: „Noo, tak v podstatě otec je stavař a jsou určité hygienické normy na … 

jaká teplota by měla být v domácnosti. Takže vycházel tady z tohoto. 

To nevím, na to jsou normy? 

No, jako není to norma asi nějaká ISO, ale z hlediska hygieny třeba pracovního 

prostředí, myslím, že tam se udává, jaká by měla být teplota v místnosti v kontrastu ku 

teplotě stěn, to je důležitý faktor. A asi z tohoto důvodu vybral tu teplotu, ale znovu 
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říkám, že je možnost si ještě donastavit v rámci každého toho topného tělesa vyšší tu 

teplotu.“ 

 

Při diskusi toho, jak se u informantů v domácnosti zvolila teplota, kterou 

uváděli, jsem došla k závěru, že osoba, která to u nich nastavuje termostat, se řídí 

hlavně svými pocity, přičemž bere ve větší či menší míře v úvahu pocity zbývajících 

členů, zároveň je však běžné brát v potaz i úsporu energií. 

 

Pokud jsem informantům položila otázku ve znění, ve kterém je 

v Eurobarometeru: Udělal(a) jste v posledním roce následující opatření pro omezení 

spotřeby energie? Omezení topení nebo klimatizace. Informanti v několika případech 

odpovídali podobně jako M35: 

 

M35: „Myslím si, že ne, že to už máme několik let furt stejně takhle a nijak jsme 

to neměnili. 

A myslíš, že obecně to jako omezujete to topení s tím, abyste ušetřili tu energii? 

Jo. 

Ale furt stejně jako…? 

No. Že bysme to nějak měnili, to ne.“ 

 

M25 uvádí: 

 

M25: „Myslím si, že tohle není způsob, kterým by se… vzhledem k tomu, že to je 

místo, kde všichni si pracujeme a nějakým způsobem vyvíjíme intelektuální aktivitu, tak 

se u toho člověk musí cítit trošku dobře, a nebyla by asi dobrá investice tady na tom 

šetřit, kdyby potom se snížila ta naše produktivita.“ 

 

Obecně měli někteří informanti tendence na tuto otázku odpovídat tím 

způsobem, že porovnávali chování v minulém roce s chováním v jiných letech, zatímco 

jiní informanti pochopili otázku tak, že se jich ptá pouze na ten jeden minulý rok. Každý 

tak odpovídal na něco zcela jiného.Co se týká motivace, která by respondenta přiměla 

k úspornějšímu chování v oblasti vytápění, pouze Ž25 uvádí motivaci, která souvisí se 

životním prostředím. Nicméně Ž25 není hlavou domácnosti, a jak sama uvádí, doma má 

hlavní slovo hlava domácnosti, která podle informantky životní prostředí v úvahu určitě 
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nebere. Obecně informanti příliš motivace k úspoře energií nevyjadřují, a na otázku se 

jim neodpovídalo příliš dobře. Jediným uváděným faktorem je rapidní změna ceny 

s tím, že po zvýšení ceny by se informanti obvykle snažili kompenzovat snížené teplo 

levnějším topením v krbu, aby se vyhnuli nepohodlí spojenému s chladem. Informanti, 

s hlavou domácnosti ve vyšší třídě, vyjadřují i ochotu investovat do vybavení 

potřebného k tomu, aby se teplo z krbu dalo rozvádět po domě, přičemž dva z nich už 

nějaká více či méně úspěšná opatření pro rozvod tepla z krbu po domě provedli. Zbylí 

respondenti uvádějí, že by je k úspornějšímu chování nemotivovalo asi nic, nebo že na 

nic takového zatím nenarazili.  

 

M35: „Tak jedině by bylo fajn… když už tam člověk má ten krb, tak to nějak 

dořešit, aby se to líp nechalo rozvádět do těch místností nahoru. Asi jediný to.  

A z jakýho důvodu bys to teda dělal tohle? 

Asi, že když tam člověk stejně topí, tak by mohl víc tu tepelnou energii využít, tím, že by 

si to člověk nějak líp… jsou teď lepší technologie než dřív, s tím, že by se tím daly ohřát 

i ty horní dvě místnosti.“ 

 

Spontánně životní prostředí uvádí v rozhovoru se mnou dva informanti, přičemž 

každý informant je z jiného prostředí. Ž25 bydlí ve starém nerekonstruovaném 

kamenném domě s kamennými podlahami spolu s otcem a třemi sourozenci, zatímco 

M25 bydlí v novostavbě jako jedináček se svými rodiči. Ž25 uvádí, že se s hlavou 

domácnosti dokonce hádá kvůli ekologickým tématům, nicméně jen hlava rodiny má u 

nich doma hlavní slovo, tudíž jejich domácnost se ekologicky rozhodně nechová. Ž25 

uvedla ekologii spontánně při rozebírání okruhu týkajícího se motivace k úspornějšímu 

chování. Ž25 by se ráda chovala ekologicky, ale je svázána podmínkami, ve kterých 

žije, a tudíž sama vnímá, že doma nemá slovo ona. Snaží se hlavu domácnosti ovlivnit, 

ale sama uvádí, že se jí to nedaří.  

 

Ž25: „…. Ale je pravda, že z nějakejch … ekologických důvodů by se vyplatilo 

dát tam plastový okna a zateplit. Ale to se nám nechce no. Protože tam je problém s tím, 

že ten barák je hodně vlhkej..  

A ty už jsi zmínila to životní prostředí, tak berete ho nějak v úvahu při spotřebě 

energií? 

Já myslím, že táta ho nebere v úvahu. 
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A napadá tě proč? 

Hmm… Myslím si, že… nevím, no. Jakoby to je složitý. Nechce to asi řešit. To se s ním 

furt jakoby hádám kvůli kompostu a nevím kvůli čemu všemu… 

Takže ty to řešíš? 

No, ale já tam nemám slovo. Já za to neplatím a ten barák jakoby… mi nepatří, nebo 

tak. Takže to můžu nadhodit, můžu se s ním pohádat, ale jenom on má slovo a on to 

prostě neřeší. 

A stává se to třeba? Že ty máš takovej názor. 

Jo, samozřejmě, že to člověk ví a ty články, že se vytápí do nebe a tak. Ale tady je to 

takový složitý tím, že vlastně… no asi ani nejsou peníze, aby se to zateplilo, nechce to 

teďka řešit. Asi i tím, jak je na to sám a tak… Tak si myslím, že to teďka nechce řešit.“ 

 

M25 uvedl spontánně ekologii v okruhu týkajícího se problematiky rebound efektu. 

Přitakává, že rozhodně berou v úvahu životní prostředí, při bližším zkoumání ale 

dochází k závěru, že neví, zda je ekologie hlavním důvodem jejich počínání. Uvádí, že 

se jeho rodina se snaží chovat ekologicky i ekonomicky. M25 odpovídá na otázku po 

tom, zda se chovali v domácnosti jinak (vzhledem k vytápění), v době kdy ještě bydleli 

v panelovém domě: 

 

M25: „…nemyslím si, že… je v naší rodině až tak nějaký ekonomický problém z 

hlediska těchto fiskálních výdajů, tak se to nějak brutálně neřeší, spíš tak jako 

racionálně se člověk snaží chovat trošku ekologicky a i ekonomicky, ale není to alfa a 

omega, že bychom hlídali… 

(…) 

Ty už jsi to trochu nadhodil, berete v úvahu to životní prostředí? 

No, určitě, určitě. Já si myslím, že jo, recyklujeme, ten dům byl volen tak, aby měl co 

nejmenší tepelné ztráty, je dobře zateplený, ten kotel je volený asi taky tak, aby měl 

maximální efektivitu, … 

A vyloženě jste přemýšleli, že je to z důvodu toho životního prostředí? 

Ale myslím si, že to jako nebyl ten hlavní faktor ta ekologie, to asi ne, ale bralo se to asi 

dost v potaz.“ 
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Životní prostředí obecně nebylo příliš vítaným tématem, respondenti se o něm 

sami rozhovořit nechtěli, kromě Ž25, která sama uvedla, že by ráda něco udělala, ale je 

svázána podmínkami v domácnosti a M25, který pak pokračoval: 

 

M25: „Těžko říct kam to zařadit s tou cenou to životní prostředí. Jsou to určitě 

dva hlavní faktory, ale nejsem si jisý… z mého hlediska by to byla ta cena, ale nevím, 

jak to berou moji rodiče. Spíš asi taky myslí trochu ekologicky. Přece jenom … je takový 

region, kde by se mělo trochu uvažovat ekologicky… Ale myslím si, že ty emise, které 

vypouštíme, jsou úplně minimální. Oproti starousedlíkům, kteří tam topí 

pneumatikama.“ 

 

Jak domácnost Ž25, tak domácnost Ž23 v této oblasti řídí ve velké míře hlava 

domácnosti. Na rozdíl od Ž25 se však Ž23 podřizuje svému otci a v mezích svých 

informací s ním souhlasí a spoléhá na něj. V případě domácnosti Ž23 má hlava 

domácnosti zaměstnání, které se blízce dotýká tématu životního prostředí. Ž23 plně 

spoléhá na hlavu domácnosti a toto téma neřeší. 

 

Ohledně ekologie se ještě krátce vyjádřil M47, který naopak zdůrazňoval, že 

motivován životním prostředím není: 

 

M47: „Spotřeba tý domácnosti představuje jednotky procent z celkový tý 

spotřeby, takže… to nemůže, i kdyby všechny domácnosti nespotřebovaly vůbec nic, tak 

to nic nevytrhne. ... Protože hlavní je průmysl a prostě, když vidím, jak se na těch ulicích 

pořád svítí, tak to je prostě jenom, že se ta elektřina, která se vyrobí, musí nějak 

spotřebovat, a je to jako… samozřejmě mrhání z mýho pohledu… neekonomický a 

neekologický, ale myslím, že ta domácnost to nijak neovlivní.“ 

 

Ostatní informanti buď uváděli, že jelikož topí hlavně plynem, tak to dále neřeší, 

případně nějakým nejistým způsobem přitakali, ale dále se o tématu životního prostředí 

příliš bavit nechtěli. Situaci asi nejlépe ilustruje M35: 

 

M35: „Berete při tom vytápění v úvahu životní prostředí? 

Ne ne. … Jako cvičkama v krbu netopíme, takže asi tak… 

Takže myslíš, že u vás nikdo tímhle směrem neuvažuje? 
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Ne ne.“ 

2.2.3.2 Hygiena, zhasínání světel a používání spotřebičů 

Oproti používání jiných zkoumaných spotřebičů jsem zaznamenala výrazný 

rozdíl ve způsobu používání myčky. Myčka se mezi mými informanty obvykle zapíná, 

až když je zcela plná. Mohlo by to být způsobeno tím, že myčka je mezi mými 

informanty považována za nadstandard, nikoli za běžný spotřebič. Pouze jeden dotázaný 

uvádí, že doma nečekají na úplné naplnění myčky a zapínají ji i poloprázdnou, a to 

z důvodu vlastního pohodlí. Zároveň však sám dodává, že když zbytky jídla na nádobí 

přischnou, stejně se pak spotřebuje více energie a že jeho myčka disponuje 

technologiemi, které umožňují výpočet adekvátního režimu, nebo dokonce umožňuje 

mytí jen vrchního nebo spodního koše. V tomto bodě jsem u tohoto informanta 

identifikovala možný rebound efekt, jelikož respondent uvádí, že nečeká na naplnění 

myčky a zapíná ji i poloprázdnou, jelikož disponuje mnoha technologiemi, které si to 

samy ohlídají. Většina respondentů nicméně uvádí, že myčku zapínají, až když je zcela 

plná. M47 dodává, že ani prášek do myčky „není úplně levnej“. Obvykle jsem 

zaznamenala názory podobné, jako měla Ž25: 

 

Ž25: „ Ne, ta se pouští jen když je plná. To mě ani nenapadlo. Myčka se pouští, když je 

plná, že jo. Když není, tak se nepouští.“ 

 

Pokud jde o koupání nebo sprchování, překvapivou odpověď dává M47, který 

bydlí v novostavbě, patří do druhé třídy, má vypočítanou cenu za jednu svou koupel a 

zároveň dodává, že kdyby chtěl ušetřit, tak je jasné, že by se sprchoval. Koupel tedy 

pravděpodobně uvažuje jako luxusní zboží: 

 

M47: „Jo, vim o tom, že to koumání je dražší. Ale já to mám jako takovej… po 

celym dnu, že si vlezu do tý vany teplý vody a tam si 10 minut odpočinu.  

... Vim, že to stojí asi 40 korun. 

Ale z toho důvodu toho pohodlí to akceptujete? 

Jo. To je jako když si člověk dá láhev vína. Když chce ušetřit, tak si jí nedá. Ale když si jí 

chce užít, tak si ji prostě dá. A já si tu vanu chci užít. Asi kdybych byl v situaci, kdy bych 

chtěl za každou cenu ušetřit, tak bych se asi sprchoval, to je jasný.“ 
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Mezi ostatními respondenty obecně převažuje názor, že je rychlejší se osprchovat, než 

vykoupat a že jejich domácnosti jsou na napouštění vany příliš líné. Hlavním faktorem 

je mezi informanty obvykle čas, nikoli cena.Obecně se informanti hlásí k tomu, že při 

opouštění místnosti zhasínají světla a jako důvody uvádí úspory-.M47 a M45 uvádějí, že 

se to snaží naučit i děti, ale zatím se jim to příliš nedaří. M45 uvádí i možný důvod: 

 

M45: „Já teda zhasínám, kudy chodím. A jsem jedinej. 

(…) V tom máme velký rozdíly, protože holky jsou od přírody… prostě maj rádi teplo a 

světlo. Kdežto mě je to celkej jedno, takže kudy chodím, tudy zhasínám. 

… 

Tak děti… zatím to ještě… ale oni už jsou taky v tom věku, kdy začínají chápat, že 

některý věci se dělají prostě proto, že je to fajn, že je to dobře…“ 

 

Ž25 uvádí pohled z druhé strany: 

 

Ž25: „Nesmíme, to se táta strašně zlobí. No, to je na to strašně pes. Všude se 

musí zhasínat. 

(…) 

To jo, no. To jsme naučený všichni. A to je dobře, je to dobře. 

Myslíš? 

Hm. No, jakoby asi jo, no. Asi. To je taková… určitě. 

Z jakýho důvodu teda? 

Z jakýho je to dobře? Asi je to blbost tam svítit, ne? Nebo já to mám tak zakořeněný v 

sobě. My jsme vždycky museli zhasínat. Nevím, z jakýho důvodu to táta… asi to dělá 

kvůli úspoře.“ 

 

Ačkoli Ž25 vyjadřuje nesouhlas s otcem, co se týká kompostu a dalších věcí, se 

zhasínáním s ním souhlasí. I přes tento souhlas s otcem neuvádí jako hlavní motivaci ke 

zhasínání nějaké vlastní důvody, ale pouze to, že si to přeje otec.V tomto okruhu 

informanti sami spontánně uváděli nákup úsporných žárovek, přičemž spontánně 

dodávali, že na místa, kde se hodně svítí, dali úsporné žárovky a na místech, kde se svítí 

méně, nechali ty normální.Poměrně nečekanou výjimkou byl M47: 
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M47: „Nás odrazuje to, že jsou hnusný. Že to světlo je z toho hnusný a navíc, že jsou 

drahý.  

A je hnusná ta úsporka…? 

Ne, to světlo. 

Takže radši budete mít tohle světlo, i když to svítí za dráž? 

Jo. My i ty žárovky máme, a měli jsme je i v některých místnostech,  ale … ono je na tom 

blbý i to, že jsou různý typy… ale některý jako potřebujou, aby svítily furt. Sice mají 

malou spotřebu, ale když ji zapnete, tak ona skoro nesvítí a trvá 5 minut, než se úplně 

rozsvítí. …Tak to jsme dřív měli třeba na chodbě. Že jsme svítili na chodbě celej večer.  

Ale teď to máme jinak. U každýho pokoje je vypínač, kterym se na tý chodbě dá rozsvítit 

a zase kdekoli jinde zhasnout.… 

A proč jste to takhle vymysleli? 

Asi kvůli úspoře a je to příjemný. Dřív byl na chodbě jeden vypínač a celý večer se tam 

svítilo, tak na to jsme používali tyhle úsporný žárovky. Ale jinak je z toho nepříjemný 

světlo. 

I na tý chodbě? 

No, na tý chodbě to nevadilo, ale abychom to měli tady u stolu, kde jíme…“ 

 

Nechávání přístrojů v režimu stand-by má podle informantů příčinu v obavách o 

to aby se jim nevymazaly funkce, které v přístroji namáhavě nastavovali. Někteří 

uvedli, že si spotřebu energie přístrojů zapnutých v režimu stand-by změřili a jelikož je 

odběr těchto přístrojů malý, tak je v tomto režimu ponechávají. Jeden z informantů 

dokonce uvedl, že televize už ani nemá tlačítko, kterým by se dala vypnout jinak, než do 

stand-by režimu, nicméně před provedeným měřením uvažoval nad tím, že by kabel od 

televizevytahoval ze zásuvky. V mém výběru nebylo málo informantů, kteří uvedli, že 

spotřebiče vypínají úplně. Ž25 uvedla, že mají doma zásuvky s vypínačem a otec (který 

je hlavou domácnosti) nařídil, aby se používaly kvůli úspoře energie: 

 

Ž25: „To už je takový automatický. Protože táta kdyby to věděl… že se to 

nevypíná…  

A z jakýho důvodu to teda táta takhle…? 

Nevím, asi to šetří, ne? Nevím. Asi. Jsem o tom moc nepřemýšlela. Vždycky říkal: 

všecko to vypínejte. Tak se to vypíná. Ségra to má. Brácha to má. Druhej brácha taky.“ 
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Ž30 stejně jako Ž25 uvedla, že používají tyto zásuvky a dokonce stejně jako Ž25 

uvedla, že je používají kvůli tomu, že to vyžaduje otec (hlava rodiny). Nicméně Ž30 

uvádí jako další důvod obavu z možného zkratování spotřebiče a následné nehody. Ž31 

uvádí, že ona sice televizi ve svém pokoji nechává v režimu stand-by z obavy o to, aby 

se jí nevymazaly nastavené funkce, zároveň ale uvádí, že její rodiče svou televizi 

vypínají z podobného důvodu, z jakého se vypíná televize u Ž30: 

 

Ž31: „Ale rodiče to vypínaj, kdyby tam jakoby nějaká elektrika, … tak, aby to 

nevypálilo.“ 

 

M45 uvádí, že spotřebiče z důvodu pohodlí nechávají v režimu stand-by (trvá moc 

dlouho, než to naběhne z úplného vypnutí a také se k tomu musí dojít), zároveň však 

také uvádí, že mají zásuvky s vypínačem, a když odjíždí na víkend, tak ji používají. 

Důvodem je ochrana spotřebičů a úspora energie. Při mém dotazu na to, proč ji 

nepoužívají i když odjíždí na půl dne, M45 uvedl, že je to kvůli pohodlí. Někteří 

respondenti také zmínili to, že spotřebiče vypínají úplně kvůli tomu, že je světlo 

kontrolky v noci obtěžuje. 

Dalším okruhem bylo téma, zda se v domácnosti nechává televize puštěná, i 

když se na ni nikdo nedívá. V této otázce jsem zaznamenala poměrně často 

zdůrazňování toho, že není dobré se na televizi dívat, že u informanta doma se televize 

vlastně vůbec nesleduje, natož aby byla zapnutá nějakou delší dobu. V tomto okruhu se 

proto obávám social desirability efektu. M45 připouští, že se doma koukají na televizi 

více, než by asi bylo z jeho pohledu dobré, ale jsou už ze svého domova vychovaní tak, 

že když se na televizi nekoukají, tak ji vypnou. V tomto duchu vychovávají i děti. 

M25 uvedl poměrně nekonzistentní odpověď. Důrazně uvádí, že oni jsou rodina, která 

se nekouká na televizi a televize u nich není puštěná. Dodává však vzápětí, že jeho 

matka má televizi v pracovně a má ji tam puštěnou jako kulisu, když něco dělá. 

 

M25: „Máte televizi puštěnou, i když se na ní nikdo nekouká? 

Ne, vůbec, my jsme rodina, která se nekouká na televizi. Nikdo z nás. Ne. Ona je 

puštěná tak 20 min. denně, většinou branky, body, vteřiny. Mamka ta má televizi v 

pracovně, tak ta ji má jako kulisu, když něco dělá. Jinak se moc nepoužívá. Není 

puštěná.“ 
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O tom, kolikrát v týdnu se doma pere, mají obvykle přehled i informanti, kteří 

tuto aktivitu v domácnosti vůbec nevykonávají. Obvykle také mají představu o tom, zda 

se u nich čeká, nebo nečeká na naplnění pračky. Obecně však nevědí další podrobnosti 

včetně toho, kolik várek prádla se při „jednom praní“ dává prát. Co se týká používání 

pračky, identifikovala jsem zde největší nebezpečí rebound efektu. Respondentka Ž30 

z domácnosti s hlavou domácnosti ze třídy 7 uvádí, že pere, i když není pračka plná, 

z toho důvodu, že pračka disponuje úspornějším režimem, který ona používá. Ž31 

s hlavou domácnosti ze třídy 4 stejně tak uvádí, že nečeká na naplnění pračky, jelikož 

jejich pračka na to má speciální funkci (tato respondentka uvedla, že pračka může být 

naplněna asi z poloviny). M67II ze třídy 1 dokonce přímo uvádí, že si pořídili pračku, 

která „si přibírá podle toho, kolik je tam prádla“ a že nyní perou častěji, než když měli 

pračku, která touto funkcí nedisponovala. M45 ze třídy 2 uvádí, že jelikož mají pračku, 

která je schopná se o vše postarat podle toho, kolik toho tam je, tak si myslí, že jsou na 

tom docela úsporně. Na dotaz, proč Ž30 nečeká na naplnění pračky, uvedla, že pak by 

vznikl příliš dlouhý interval a ona by neměla k dispozici oblečení. Informant M25 ze 

třídy 1, z novostavby, pro mě poněkud překvapivě uvádí, že on pere až když je pračka 

plná, že na to častěji prostě nemá čas, tak pere, až když se nakupí velká dávka. 

V případě praní se tedy úsporněji chová informant z vyšší třídy, než informantky 

z nižších tříd. 

Mimo blast praní jsem rebound efekt zaznamenala také v oblasti zhasínání, 

informantičasto uváděli, že do místností, kde se častěji svítilo, dali úspornější žárovku. 

Zatímco dříve vnímali jako problém, že se někde nechává světlo zapnuté delší dobu, po 

výměně žárovky za úspornější, hodnotili respondenti situaci jako vyřešenou. Jeden 

informant uvedl, že s pořízením úspornějšího kotle vytápí domácnost na vyšší teplotu. 

Ž25 uvádí, že potom, co se přestěhovali z paneláku do rodinného domu, mají doma 

větší zimu: 

 

Ž25: „No a když jste se přestěhovali do toho domu, změnilo se nějak vaše 

chování vzhledem k tomu topení? 

No. Určitě máme větší zimu. Ale ono to je lepší, je to zdravější rozhodně. Jako když je 

kosa, tak je kosa, ale myslím si, že všichni jsme si na to zvykli, že to nepotřebujeme… 

takový komfort. Jako byl v tom paneláku.“ 
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Překvapivou změnu teploty v hlavní obytné místnosti uvádí M45, dává příklad, jak lze 

s pořízením úspornějších technologií dosáhnout v hlavní obytné místnosti nižší teploty: 

 

M45:„Vzhledem k tomu, že tam byly obyčejný kohouty na litinovejch 

radiátorech, takže když ten kotel začal topit, …, tak tak dejme tomu za půl hodiny se to 

začalo ohřejvat, začalo tam bejt příjemně, ale za další půl hodiny, ještě než se to vlastně 

ohřálo v tý místnosti, kde je termostat, tak v jiných místnostech bylo k nevydržení. A 

muselo se tam zajít, vypnout kohout, jenomže už zase, ten litinovej materiál má nějakou 

setrvačnost, to znamená, bylo kolem toho… … člověk musel běhat od jednoho koutu k 

druhýmu a regulovat. Což je šílený. Teď se na tom ovládacím prvku dá naprogramovat 

doby, kdy to má zatápět…  

(…) 

Tak kolik jste tam měli předtím stupňů v tý hlavní obytný místnosti? 

Takových 26 - 28 klidně. 

A teď? 

Já se snažím udržet do těch 24. 

Takže jste zvolili úspornější systém a topíte tam na menší teplotu? 

No určitě.“ 

 

Obvykle ale informanti neuváděli po změně technologií nějakou výraznější změnu 

chování a při detailnějším zkoumání říkali něco jako Ž30: 

 

Ž30: „Děláte teď něco jinak, když máte ty okna vyměněný a zatepleno, nebo 

děláte všechno stejně? 

Asi stejně, akorát se tam teď tolik nespotřebovává.“ 

 

2.2.4 Závěry 

Obecně jsem u informantů z vyšších tříd zaznamenala pokusy o měření, 

propočítání, nebo snahu o nastudování (měření spotřeby v režimu stand-by, studování 

„příruček o větrání“, výpočet ceny jedné vany), zatímco u informantů z nižších tříd jsem 

zaznamenala spíše navyklé chování a spoléhání se na technologie (pračka si vše sama 

určí, …).  
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Dvě otázky se ukázaly jako poměrně nesrozumitelné. První je otázka na oblečení 

svetru, místo přidání topení – kdy informanti nedokázali konzistentně odpovědět na to, 

jak „obvykle“ doma chodí oblečeni oni, nebo členové jejich domácnosti. Druhou 

problematickou otázkou je otázka z šetření Eurobarometr na snižování topení 

v minulém roce z důvodu úspor. Někteří informanti otázku pochopili jako informaci o 

tom, zda v minulém roce, bez ohledu na roky jiné, snižovali topení z důvodu úspor, jiní 

informanti odpovídali na otázku tak, že porovnávali chování v minulém roce s roky 

předchozími, tudíž odpovídali na otázku po tom, zda se u nich odehrála nějaká změna.  

Jako problematickou vnímám i otázku, která se věnuje vypnutí televize po skončení 

jejího sledování. Informanti často a důrazně zmiňovali, že nepovažují za dobré televizi 

sledovat, nebo to, že oni nejsou rodina, která by se dívala na televizi. Z toho důvodu se 

obávám socil desirability efektu. Tento efekt však může být v klasickém dotazníkovém 

šetření o něco slabší.  

Co se týká snižování teploty při opouštění domu na víkend a déle, informanti 

spontánně uváděli velmi negativní zkušenost s přílišným snížením teploty, kterou už by 

nechtěli nikdy opakovat a která je ovlivnila do budoucna. Ačkoli původně nebyl 

plánován okruh otázek ohledně vytápění krbem nebo kamny, ukázalo se, že osm 

z deseti informantů má krb nebo kamna a jeden informant o nich uvažuje. Tedy pouze 

jeden informant neměl ani kamna ani krb a ani o jejich pořízení neuvažoval. Někteří 

informanti zdůrazňovali, že v krbu nebo kamnech ani „netopí“ a kladli důraz na citový 

vztah ke kamnům. Jednalo se především o respondenty z vyšší třídy, ti kladli obvykle 

důraz na vzhled, design a efekt. Druhá přibližně polovina respondentů uvedla spontánně 

na prvním místě úsporné důvody pro topení v kamnech nebo krbu. Často jsem narazila 

na to, že respondenti popisují teplo z krbu nebo kamen jako lepší než teplo, které 

vytváří plynový kotel. Vzhledem k větrání se mezi mými informanty vyskytují dva 

extrémy, jedním je informant, jehož rodina v zimě větrá každé dvě hodiny. Na opačném 

pólu je informantka, která uvádí, že v zimě větrají jednou až dvakrát měsíčně a pokud 

mrzne, tak nevětrají vůbec. Pokud jsou tedy ve výzkumech pokládány otázky týkající se 

vypínání topení při větrání, je třeba si uvědomit, jak velmi odlišná může v jednotlivých 

domácnostech situace být. Při zkoumání snižování tepla na noc jsem zaznamenala 

případy, kdy respondenti nejen, že úplně vypínají topení, ale i v zimě spí s otevřenými 

okny (podle informací respondenta klesá teplota v jeho ložnici až k deseti stupňům). 

V mém malém souboru se potvrdila zjištění, která plynou z kvantitativních výzkumů, o 
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tom, že zimouřivější jsou obvykle ženy a termostat ovládají obvykle muži. V každé 

rodině pak muž, hlava rodiny, přihlíží k požadavkům a názorům obyvatel v jiné míře.  

Informanti často používají fráze jako „není to ekonomické“, „není to efektivní“ 

případně „je zbytečné“, nebo „není potřeba“ v situacích, kdy popisují úsporné chování. 

Zjistila jsem, že ačkoli to informanti explicitně nevyjadřují, jsou za těmito frázemi 

obvykle skryty finanční úspory. Naopak fráze jako „to by se nevyplatilo“ respondenti 

používají v případech, kdy sice vědí, že by daná aktivita přinesla úsporu, ale ta je ale 

z jejich pohledu příliš malá, vzhledem k námaze, kterou by museli vynaložit. Ve dvou 

případech jsem narazila na odpůrce zateplení. Důvody spočívaly buď v ozdobné fasádě, 

nebo ve strachu z toho, aby dům „nepřestal dýchat“ (což podle informanta znamená 

propouštět vodu).  
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Závěr 

Pro studium energeticky úsporných aktivit jsou v současné době hlavními 

důvody problémy životního prostředí (Abrahamse a kol. 2005, s. 273). Dle současného 

stavu zkoumání v oblasti environmentální sociologie můžeme energeticky úsporné 

aktivity kategorizovat jako energeticky úsporné zvykové chování a energeticky úsporné 

nákupní chování (Barr a kol. 2005, s. 1425-1426). Mezi energeticky úsporná zvyková 

chování patří aktivity jako nastavení termostatu, zavírání nepoužívaných místností, 

změna v užívání pokojů, zavírání oken, když je zapnuté topení, věšení prádla místo 

používání sušičky a naplnění plné pračky (Barr a kol. 2005, s. 1426). Mezi energeticky 

úsporná nákupní chování patří aktivity jako zateplení (zdí, dveří a střechy), dvojitá skla, 

nákup energeticky úsporných spotřebičů (spotřebiče, které jsou koupeny hlavně kvůli 

jejich energetické úspornosti, jako jsou myčky, pračky, sporáky, atd.) a používání 

nízkoenergetických žárovek (Barr a kol. 2005, s. 1426). Zkoumání energeticky 

úsporného zvykového chování zaznamenalo velký zájem v oblasti společenského 

výzkumu, neboť se týká navyklých rozhodnutí, která lidé dělají každý den na základě 

předchozí zkušenosti a předchozího chování (Ščasný, Urban 2009, s. 16). 

Cílem této práce bylo nalézt segmenty, které (ne)provádí energeticky úsporné 

aktivity a odkrýt důvody, které stojí za (ne)praktikováním těchto aktivit. Pro dosažení 

těchto cílů jsem zvolila smíšený výzkumný design. Pro identifikaci segmentů obyvatel, 

které provozují jednotlivé energeticky úsporné aktivity, jsem využila data z pilotního 

z šetření projektu PURGE (omezením však je malý počet respondentů v pilotním 

šetření, ze kterého plyne i omezená zobecnitelnost zjištění). Pro odkrytí důvodů, které 

stojí za praktikováním energeticky úsporných aktivit, byla zvolena kvalitativní analýza 

rozhovorů. Jednotlivé aktivity pro rozhovor jsou vybrány na základě kvantitativních 

šetření jako je projekt PURGE, OECD nebo Eurobarometr. Rozhovor byl proveden 

s deseti informanty, kteří bydlí v rodinném domě, ve kterém je hlavním palivem plyn a 

nebydlí v tomto domě sami.  

V rámci kvalitativního zkoumání jsem objevila častou špatnou zkušenost 

informantů s přílišným snížením teploty v domácnosti při odjezdu, čemuž se informanti 

chtějí do budoucna vyvarovat, což je důvodem, proč teplotu raději příliš nesnižují. Dále 

jsem zjistila, že ve vyšších třídách je možné zaznamenat snahu o nastudování, měření a 

následné propočítání dopadu jednotlivých aktivit v domácnosti. Výsledku a jeho 

posouzení jsou pak tyto aktivity přizpůsobeny. To odpovídá Sternovu vlivu osobních 
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schopností na environmentálně signifikantní aktivity (Stern 2000, s. 416-418). 

V případě informantů z nižších tříd jsem nalezla spíše zvyk a rutinu, které Stern také 

definuje jako jeden z vlivů na environmentálně signifikantní aktivity (Stern 2000, s. 

416-418), nebo spoléhání na úsporné atributy spotřebičů, což je problém vztahující se 

k rebound efektu. Tato zjištění ilustrují výstupy z kvantitativního šetření, kde jsem 

objevila, že že mezi manuálně pracujícími je více respondentů než v jiných třídách, kteří 

odpověděli, že nikdy neztlumí topení, když odchází z domova na dobu delší než 4 

hodiny a zároveň respondenti z řad manažerů a profesionálů častěji než zbylé dvě 

skupiny odpovídají, že v zimě vždy ztlumí topení, když odchází z domova na dobu delší 

než 4 hodiny. Také jsem zjistila, že v nižších třídách je větší šance, že občas nechají 

svítit světla i v místnostech, kde nikdo není a větší šance, že vždy zapínají myčku, i 

když není plná. Za tímto zjištěním je možné hledat různé míry specifické odbornosti, 

která je potřebná pro výkon jednotlivých povolání, na základě kterých jsou obyvatelé 

alokováni do tříd. V této souvislosti je důležité uvést, že ačkoli podle dostupných studií 

má příjem na energeticky úsporná zvyková chování spíše negativní vliv (viz například 

Ščasný, Urban, s. 19), „(t)endence chovat se ekologicky je obecně větší u lidí s vyšším 

vzděláním.“ (Veselský 2008). Vztah se vzděláním se potvrdil i v této práci. Mezi lidmi 

bez maturity (což je nejnižší vzdělanostní kategorie) je oproti jiným vzdělanostním 

skupinám více lidí, kteří nechávají vždy nebo často zapnutou televizi nebo rádio, i když 

je nikdo nesleduje, se vzděláním také klesá šance, že respondent nechá rozsvícená světla 

i v místnosti, kde nikdo není a vzrůstá šance, že bude vždy čekat na úplné naplnění 

myčky. 

Ženy, které se účastlity pilotního šetření PURGE častěji než muži uvádí, že 

nikdy neztlumí topení při odchodu z domova na dobu delší než 4 hodiny. Což odpovídá 

jak zjištěním, které plynou z mého kvalitativního výzkumu, jak zjištění finské studie o 

tom, že ženy cítí nepříjemný chlad častěji než muži a v průměru dávají přednost vyšším 

pokojovým teplotám než muži (Karjalainen 2007, s. 1597) a že jak muži, tak ženy se 

shodnou na tom, že muži jsou více aktivní v užívání termostatů (Karjalainen 2007, s. 

1598). Nicméně je v rozporu se zjištěním o tom, že: „(v)yšší šetrností se vyznačují 

ženy“ (Veselský 2008), kterému ale dpovídá mé zjištění na základě dat PURGE o tom, 

že muži mají oproti ženám větší šanci, že občas nechají svítit světla i v místnostech, kde 

nikdo není.  

V mé studii se potvrdilo zjištění Ščasného a Urbana o pozitivním vlivu 

přítomnosti dětí v domácnosti na čekání na úplné naplnění myčky. Lze předpokládat, že 
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je to proto, že domácnosti s dětmi používají myčky častěji a nemusí čekat příliš dlouho, 

než budou plně zaplněné (Ščasný, Urban, s. 19). Oproti zjištění Ščasného a Urbana o 

tom, že starší lidé mají sklon k nižšímu energeticky úspornému zvykovému chování a že 

tato tendence vzrůstá s věkem (Ščasný, Urban, s. 18), jsem zjistila, že v oblasti 

zhasínání můžeme najít nejvyšší podíl respondentů, kteří provozují tuto energeticky 

úspornou aktivitu právě v nejstarší věkové skupině a že obecně se vzrůstajícím věkem 

klesá šance, že respondent nechá občas svítit světla i v nepoužívaných místnostech. 

Toto zjištění koresponduje se zjištěním CVVM: „Zatímco mezi seniory se k úsporám 

hlásí 57% dotázaných, u mladé generace čítá stejná skupina pouze 35 %.“ (Veselský, 

2008) Oproti tomu jsem ale v této věkové skupině zaznemenala nejvíce lidí, kteří dávají 

přednost energeticky náročnějšímu koupání ve vaně před sprchováním. 

Lutzenhiser a Lutzenhiser uvádí, že zobrazování statusu je jedním z důležitých 

aspektů sociálních denních norem a rutin (Lutzenhiser, Lutzenhiser 2006, s. 167) a 

Stern a Aronson vyjadřují, že samotné domovy mají sociální význam, jelikož vyjadřují 

členství v komunitě nebo dosažení určitého postavení ve společnosti (Stern, Aronson 

1984, s. 63). U informantů jsem prostřednictvím kvalitativního zkoumání zaznamenala, 

že ti, co patřili do vyšších tříd, spíše zdůrazňovali, že v krbu nebo kamnech ani „netopí“ 

a kladli důraz na vzhled, design, efekt a citový vztah ke kamnům, na rozdíl od 

informantů z nižších tříd, kteří jako důvody pro topení v kamnech uváděli spíše finanční 

úspory.  

Jako problematickou jsem v kvalitativním šetření vyhodnotila otázku, která se 

věnuje vypnutí televize po skončení jejího sledování. Informanti často a důrazně 

zmiňovali, že nepovažují za dobré televizi sledovat, nebo to, že oni nejsou rodina, která 

by se dívala na televizi. Z toho důvodu se obávám social desirability efektu. Tento efekt 

však může být v klasickém dotazníkovém šetření o něco slabší. Druhou problematickou 

otázkou je podle mého názoru otázka z šetření Eurobarometr na snižování topení 

v minulém roce z důvodu úspor (viz část 1.2). Někteří informanti otázku pochopili jako 

informaci o tom, zda v minulém roce, bez ohledu na roky předešlé, snižovali topení 

z důvodu úspor, jiní informanti odpovídali na otázku tak, že porovnávali chování 

v minulém roce s roky předchozími, tudíž odpovídali na otázku po tom, zda se u nich 

odehrála nějaká změna. Potenciální rebound efekt jsem zaznamenala hlavně v oblasti 

praní. Pokud pračka disponuje nějakým úspornějším režimem, je mezi informanty 

obecně sklon zvětšit frekvenci jejího užívání.  
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Diskuse 

V kvalitativní části práce jsem věnovala pozornost tomu, proč informanti 

jednotlivé energeticky úsporné aktivity provozují, nebo neprovozují. Při tomto 

zkoumání jsem se soustředila na to, jaké pojmy účastníci používají a jak je používají, 

detekovala jsem působící faktory a vlivy, identifikovala jsem pravidelnosti uvnitř dat. 

Z důvodu sjednocení podmínek byla kvalitativní část omezena na informanty bydlící 

v rodinném domě, ve kterém je hlavním palivem plyn. V domácnosti museli bydlet 

minimálně dva členové, aby bylo možno zachytit příspěvek jednotlivce k průběhu 

vybraných aktivit. Snažila jsem se o výběr co nejpestřejšího vzorku. Co se týká 

reliability této studie, nahrála jsem všechny své rozhovory na diktafon, tyto nahrávky 

poté přepsla a kódovala podle pravidel metody vytváření trsů a metody zachycení 

vzorců (viz Miovský 2006). Omezením evidence je celkový počet informantů a také to, 

že z každé domácnosti byl dotazován pouze jeden informant. 

V kvantitativní části jsem se věnovala provedení segmentace občanů vzhledem 

k praktikování vybraných energeticky úsporných aktivit. Pozornost byla věnována 

sociodemografickým charakteristikám, fázi životního cyklu a zvláštní důraz byl kladen 

na třídu respondenta. Cílem práce naopak nebylo zjišťovat skutečnou spotřebu energie, 

jiné environmentálně signifikantní aktivity, nebo celkový dopad chování jednotlivce na 

životní prostředí. Je také důležité poznamenat, že jak v kvantitativním, tak 

v kvalitativním výzkumu pracuji s informacemi, které jsou výpověďmi respondentů o 

svém chování. Omezením evidence je to, že z domácnosti je dotazován pouze jednoho 

vybraný respondent a také omezený počet respondentů v pilotním šetření, ze kterého 

plyne i omezená zobecnitelnost mých zjištění. Z těchto dat však vyplývají zajímavé 

poznatky týkající se především vztahu třídního zařazení respondenta a některých 

konkrétních energeticky úsporných aktivit, proto bych doporučila se tomuto tématu dále 

věnovat. 

Je důležité si uvědomit, že při analýze aktivit v domácnosti je těžké odlišovat 

aktivity jednotlivce v domácnosti a aktivity celé domácnosti. Jak uvádí Mgr. Iva 

zvěřinová v e-mailové komunikaci se mnou, můžeme se buď dotazovat jednotlivce na 

jeho chování, což je výhodné v tom, že vypovídá o tom, o čem má informace, nicméně 

 tomto případě respondent může vypovídat o aktivitách, o kterých u něj doma rozhoduje 

někdo jiný, nebo je někdo jiný vyžaduje (nebo se jedná o aktivity „domácnostní“, 

například „my doma pereme“). Můžeme se tedy respondenta dotazovat na aktivity v 
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jeho domácnosti, což je ale nepřesné, jelikož respondent nemusí mít detailní přehled o 

tom, jak a jaké aktivity dělají ostatní. V polostrukturovaném formátu rozhovoru je však 

možné klást sondážní otázky a v situaci se tak lépe orientovat. Pro další zkoumání v této 

oblasti bych nicméně navrhovala provést dotazování s více členy domácnosti, aby bylo 

možné podchytit aktivity, které vykonávají pouze někteří členové a ptát se přímo jich. 

Tento výzkum by však byl velmi náročný a v kvantitativním provedení i finančně 

nákladný. 

Při uvažování etických aspektů kvalitativního výzkumu jsem vycházela z toho, 

co doporučuje Hendl (2005, s. 155 – 157). Nejprve jsem od informantů získala 

informovaný (poučený) souhlas, vyžadovala jsem aktivní souhlas, to znamená, že 

respondent mi podepsal příslušný dokument. Při vypracování informovaného souhlasu 

jsem postupovala podle doporučení, která dává Tyl (2004, s. 152- 154). 

V informovaném souhlasu jsem se zavázala k anonymitě respondentů, jejichž identita 

nebude odhalena nikomu jinému než mně jakožto výzkumnici. Respondenti byli 

informováni o tom, že se jedná o diplomovou práci z oblasti sociologie, která je 

zaměřena na spotřebu energií v domácnosti. Data z pilotního šetření projektu PURGE 

jsem získala v anonymizované podobně, která vylučuje jakoukoli identifikaci 

respondentů. 

 

Summary 

This research concludes that there are segments which tend to (not) perform 

selected household energy saving activities more then others. Among manual workers 

(than in other classes) is more prevalent never turning down heating when leaving home 

for more than four hours. Among professionals and managers are more people who 

never leave the light on in unused rooms than among manual workers. This corresponds 

with findings that lower classes tend to perform habitual behavior and rely on 

technology and upper classes tend to calculate and study the effect of energy saving 

activities. Women state more likely than men that they never turn down heating when 

leaving home for more than four hours, what corresponds to findings that arise from 

qualitative research. There was confirmed positive effect of the presence of children in 

the household on use of the dishwasher when fully loaded and in the oldest age group 

are more people who never leave the light on in unused rooms. Among people without 

maturity (which is the lowest educational category) are (compared with other 
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educational groups) more people who leave always or often turned on the television or 

radio, even when no one is watching. One of the key findings is a bad experience with 

too much lowering the temperature at the departure, that the informants want to avoid in 

the future. It was also observed rebound effect (especially washing) and social 

desirability bias (switching TV). Question of the Eurobarometer survey on reducing 

heating because of savings in the past year was found to be problematic on the basis of 

qualitative survey. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Management a intenzita podle příjmu (graf) 

Stupeň intenzity podle příjmu 

 Úroveň 

 

 

Příjmový decil 

 

Stupeň managementu podle příjmu 

Úroveň 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmový decil 

 

Zdroj: Cayla a kol., 2011, s. 7880 

 

Příloha č. 2: Souvislost věku se svícením i v místnostech, kde nikdo není (tabulka) 
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  Hodnota Sig. 

Pearson Chi-Square   0,098 

Contingency Coefficient 0,234 0,098 

Gamma 0,416 0,033 

 

Příloha č. 3: Souvislost věku s dáváním přednosti koupeli ve vaně před 

sprchováním (tabulka) 

 

  Hodnota Sig. 

Pearson Chi-Square   0,079 

Contingency 

Coefficient 0,238 0,079 

Gamma 0,441 0,02 

 

Příloha č. 4: Souvislost příjmu respondenta s dáváním přednosti koupeli ve vaně 

před sprchováním (tabulka) 
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  Hodnota Sig. 

Pearson Chi-Square   0,095 

Contingency 

Coefficient 
0,245 0,095 

Gamma -0,422 0,027 

 

Příloha č. 5: Souvislost příjmu domácnosti s ponecháváním spotřebičů v 

pohotovostním režimu (tzv. stand-by mode) (tabulka) 

 

 

  Hodnota Sig. 

Pearson Chi-Square 

 
0,049 

Contingency 

Coefficient 0,199 0,049 

Gamma 0,407 0,046 

 

Příloha č. 6: Souvislost příjmu domácnosti s čekáním na úplné naplnění myčky 

(tabulka) 

 

 

 

 



   

 

89 

  Hodnota Sig. 

Pearson Chi-Square   0,02 

Contingency 

Coefficient 0,33 0,02 

Gamma 0,651 0,12 

 

Příloha č. 7: Souvislost vzdělání s necháváním zapnuté televize nebo rádia, i když 

je nikdo nesleduje (tabulka) 

 

  Hodnota Sig. 

Pearson Chi-Square   0,037 

Contingency Coefficient 0,254 0,037 

Gamma 0,432 0,018 

 

Příloha č. 8: Souvislost přítomnosti dětí v domácnosti s čekáním na úplné naplnění 

myčky (tabulka) 

 

  Hodnota Sig. 

Pearson Chi-Square   0,02 

Contingency 

Coefficient 0,33 0,02 

Gamma -0,651 0,012 
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Příloha č. 9: Souvislost třídy ESeC se ztlumením topení, při odchodu z domova na 

dobu delší než 4 hodiny (tabulka) 

 

 

 

  Hodnota Sig. 

Pearson Chi-Square   0,008 

Contingency Coefficient 0,415 0,008 

Gamma 0,461 0 

 

Příloha č. 10: Souvislost třídy ESeC s ponecháváním spotřebičů v pohotovostním 

režimu (tzv. stand-by mode) (tabulka) 
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  Hodnota Sig. 

Pearson Chi-Square   0,062 

Contingency 

Coefficient 0,247 0,062 

Gamma -0,077 0,659 

 

Příloha č. 11: Souvislost třídy ESeC se svícením i v místnostech, kde nikdo není 

(tabulka) 

 

  Hodnota Sig. 

Pearson Chi-Square   0,017 

Contingency Coefficient 0,302 0,017 

Gamma -0,522 0,002 

 

Příloha č. 12: Souvislost pohlaví se ztlumením topení, při odchodu z domova na 

dobu delší než 4 hodiny (tabulka) 
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  Hodnota Sig. 

Pearson Chi-Square   0,101 

Contingency Coefficient 0,253 0,101 

Gamma 0,304 0,043 

 

Příloha č. 13: Návod na rozhovor (tabulka) 

Téma Otázky 

Vysvětlení cílů a obsahu rozhovoru 

respondentům 

 

Píšu diplomovou práci a rozhodla jsem se 

zaměřit na užívání energií v rodinných 

domech. 

 
Kdo v domě bydlí  

 
Kdo tu bydlí (zjištění kolik lidí tam bydlí, věk, 

příbuzenské vztahy, kolik tam tráví kdo času)? 

 
Technické parametry budovy a topení 

 
Prosím, popište mi váš dům (řadovka nebo 
samostatný, …, patrový/přízemní, stáří, počet 

místností, velikost, zateplení, okna)? 

Jak doma topíte (zjistit typ otopného systému – 

1. místní vytápění a)krb, kamna; b) elektrické 
přímotopy; c) plynové přímotopy (wafky) 2. 

otopná teplovodní soustava a) s otopnými 

tělesy b) s velkoplošnými systémy – 
podlahovými, stěnovými, stropními)? 

Jak je topení staré? 

Kolik tu míváte normálně stupňů (zjistit 
teplotu v hlavní obytné místnosti)? 

 
Regulace teploty 

 
Jak a kdo doma reguluje teplo (kdo ovládá 

termostat a proč)? 

Kdo a podle čeho určil teplotu, na kterou se 
domácnost vytápí? 

Jak se doma oblékáte a proč? 

 
Snižování topení při odjezdu (do práce, na 
víkend, …) 

 

Jaké důvody Vás vedou pro nebo proti 
regulaci teploty při opouštění domu na půl 

dne? 

Podle čeho jste určili teplotu, na kterou se 

vytápění při půldenní nepřítomnosti sníží? 
Jaké důvody Vás vedou pro nebo proti 

regulaci teploty, když opouštíte byt na víkend 

a delší dobu? 
Podle čeho jste určili teplotu, na kterou se 

vytápění víkendové a delší nepřítomnosti 

sníží? 

 
Větrání 

 
Co vás vede ke zvolenému způsobu větrání? 

Jaké důvody vás vedou k tomu, abyste 

vypínali, nebo nevypínali topení, když 

větráte? 

 
Chladnější místnosti, nebo chodby, … Snižujete teplotu na chodbách nebo v jiných 
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 místnostech a proč? 

 
Snižování teploty na noc 

 
Jaké motivy vás vedou při výběru teploty na 

noc? 

Co je komu pohodlné? 

 
Komunikace, motivace 

 
Jsou u vás nějací lidé zimomřiví, nebo 

teplomilní? 

Bavíte se o teplotě doma s nějakými dalšími 
lidmi, kteří s vámi nežijí v domácnosti? 

Co by Vás, nebo Vaši rodinu motivovalo 

změnit zvyky a chování? 

Děláte teď něco jinak, když teď máte… ? 
(rebound) 

 
Udělal(a) jste v posledním roce následující 

opatření pro omezení spotřeby energie? 
Omezení topení nebo klimatizace 

 

 

Životní prostředí 

 
Jak často snižujete spotřebu energie nebo 

paliv v domácnosti z důvodu ochrany 

životního prostředí? 

 
Ostatní spotřeba energií 

 
Ponecháváte spotřebiče v pohotovostním 

režimu (tzv. stand-by mode)? Proč? 

Dáváte přednost koupeli ve vaně nebo 
sprchování? Proč? 

Necháváte zapnutou televizi nebo rádio, i 

když je nikdo nesleduje? Proč? 
Necháváte doma svítit světla i v místnostech, 

kde nikdo není? Proč? 

Zapínáte myčku, až když je zcela plná? Proč? 

 
Zařazení respondenta a hlavy domácnosti do 
třídy 

 

 

 


