
Příloha D – Dotazník 

Úvodní dopis 

Vážené respondentky, vážení respondenti, 

Ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který bude 

sloužit jako podklad pro mou bakalářskou práci na téma stavební světelné 

techniky. 

Jedním z cílů práce je zjistit, která kritéria jsou důležitá pro obyvatele objektů. 

Mojí snahou bude to, aby výstupy z bakalářské práce mohla využít odborná 

veřejnost – architekti, projektanti či developeři, kteří mohou výše uvedená 

kritéria více zohlednit ve svých návrzích, a díky tomu zajistit lepší kvalitu bydlení 

v budoucnu. 

Vyplnění dotazníku by nemělo zabrat více než 20 minut Vašeho času. Účast ve 

výzkumu je anonymní a dobrovolná. Ocením odpovědi od více členů domácnosti. 

Předem Vám děkuji za spolupráci. 

Martina Liberská 

Studentka Fakulty stavební ČVUT v Praze 

  



Otázky 

1. Jsem 

a. Muž 

b. Žena 

2. Jsem 

a. Majitel 

b. Nájemník 

3. Kolik je Vám let? 

a. Méně než 20 

b. 20-29 

c. 30-39 

d. 40-49 

e. 50-59 

f. 60 a více 

4. V kolikátém podlaží se nachází Váš byt? 

a. Přízemí 

b. 1. patro 

c. 2. patro 

d. 3. patro 

e. 4. patro 

f. 5. patro 

g. 6. patro 

h. 7. patro 

5. Jaká je velikost Vašeho bytu? 

a. 1+KK 

b. 2+KK 

c. 3+KK 

d. 4+KK 

e. 5+KK 

f. Jiná… 

 



6. Kolik osob bydlí ve Vašem bytě? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 a více 

7. Na kterou stranu jsou orientována okna Vašeho bytu? 

a. Do ulice 

b. Směrem k parku 

c. Směrem do vnitrobloku 

d. K vedlejšímu objektu 

8. Označte kritéria při výběru bytu dle důležitosti  

a. Cena 

b. Lokalita 

c. Dispozice bytu 

d. Prosvětlenost interiéru 

e. Energetická náročnost (nízké provozní náklady) 

9. Odkud pracujete 

a. Z domova 

b. Mimo domov 

10. Ve kterém pokoji trávíte nejvíce času v denní době? 

a. Obývací pokoj 

b. Kuchyně 

c. Ložnice 

d. Pokoj 

e. Pracovna 

11.  Jak hodnotíte proslunění Vašeho bytu? 

a. Dostatečné 

b. Nedostatečné 

12. Je pro Vás tento parametr důležitý? 

a. Ano 

b. Ne 



13. Má Váš byt dostatek přirozeného denního světla? 

a. Ano, všechny místnosti. 

b. Ano, ale pouze některé místnosti. 

c. Ne. 

14. Jaká je orientace oken místností, které mají podle Vás nedostatek 

přirozeného denního světla? 

a. Do ulice 

b. Směrem k parku 

c. Směrem do vnitrobloku 

d. K vedlejšímu objektu 

15. Ve kterých místnostech Vašeho bytu jsou nejlepší světelné podmínky 

během roku? 

a. V obývacím pokoji s kuchyní 

b. V ložnici 

c. V pokoji 

16. Jaké barvy preferujete? 

a. Teplé  

b. Studené 

17. Jaké máte stínící prvky na oknech? 

a. Žádné  

b. Vnitřní žaluzie 

c. Meziokenní žaluzie 

d. Záclony 

e. Závěsy a rolety 

f. Jiné …. 

18. Považujete stínící prvky za vhodně zvolené? 

a. Ano 

b. Ne 

 

 

 



19. Které ze stínících prvků aktivně používáte? 

a. Žádné  

b. Vnitřní žaluzie 

c. Meziokenní žaluzie 

d. Záclony 

e. Závěsy a rolety 

f. Jiné …. 

20. Jaký je odstín stínících prvků? 

a. Tmavý 

b. Světlý 

21. Je podle Vás tento odstín vhodný? 

a. Ano 

b. Ne 

22. Jaký je odstín rámu oken? 

a. Světlý 

b. Tmavý 

23. Používáte stínící prvky i během dne? 

a. Ano 

b. Ne 

24. Přisvětlujete si umělým osvětlením i během dne? 

a. Ano 

b. Ne 

25. Jak jste spokojeni s výhledem z Vašeho bytu? 

a. Spokojen 

b. Spíše spokojen 

c. Je mi to jedno 

d. Spíše nespokojen 

e. Nespokojen 

26. Jaké barvy stěn byly použity při převzetí bytu? 

a. Bílá 

b. Barevná 

 



27. Změnili jste barvu stěn v některém z pokojů po nastěhování? 

a. Ano, ve všech pokojích. 

b. Ano, ve většině pokojů. 

c. Ano, v některých pokojích. 

d. Ne 

28. Jaký byl Váš celkový dojem z barevnosti interiéru po nastěhování? 

a. Dobrý 

b. Spíše dobrý 

c. Neutrální 

d. Spíše špatný 

e. Špatný 

29. Jaká je Vaše celková spokojenost s bydlením z hlediska osvětlení? 

a. Jsem spokojen. 

b. Nejsem spokojen. 


