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JAKÁ JSOU SPECIFIKA VÝZKUMU ARCHITEKTURY?

WHAT IS SPECIFIC IN THE RESEARCH 
OF ARCHITECTURE? 

Irena Fialová

Very few of the results of academic architectural 
research are actually used in practice. Architecture 
research is therefore a regular topic discussed at 
architecture schools in generational waves. In 
connection with the contemporary change from 
the consumer society to a knowledge-based and 
sustainable society the very basic questions about 
the aim of of research in the field of architecture 
are reopened. What is specific in the research 
of architecture? How do value systems inflence 

the design proces and its research? What is the 
relation between the verbal and visual approach 
to architecture research and its communication? 
How can research conducted in practice enrich 
research conducted at universities? These are 
some of the questions, which I have tried to open 
up in my text. I look at these issues from the po-
sition of a practicing architect, who also deals 
with the theoretical reflection of contemporary 
architecture.
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SPECIFIKA VÝZKUMU ARCHITEKTURY  

Přestože architektura zásadně ovlivňuje nejen 
ekonomiku, ale i kulturu a životní prostředí své 
země, nemá vlastní jasně definovaný předmět 
zkoumání ani vlastní metody. Dá se říci, že archi-
tektonický výzkum je hybridem mezi výzkumem 
přírodovědným (výzkum staveb, materiálů, staveb-
ní fyzika, fyzika prostředí, ekologie) a výzkumem 
humanitním (výzkum sociologický, demografický, 
geografický, ekonomický, kulturní, psychologic-
ký, antropologický). Ani takto rozsáhle definovaný 
výzkumný prostor však plně nepostihuje podstatu 
architektury jako společenské činnosti, ani fakt, že 
architektura je současně vědou i uměním. 

Témata architektonického výzkumu mají 
tendenci být výrazně ovlivněna společenským 
děním. Tato situace způsobuje velkou proměnli-
vost výzkumných otázek, předpokladů, postupů 
a pravidel, které architektonický výzkum používá. 
Důsledkem této situace je neexistence jednotné 
znalostní základny oboru a obecně přijatých teorií. 
Všechny známé architektonické teoretické teo-
rie až do 18. století měly normativní účel. Teprve 
v 19. století se hromadně rozšířily deskriptivní 
studie podle vzoru desetisvazkového Slovníku 
francouzské architektury 11. – 16. století, který 
sestavil Viollet-le-Duc. „Normativní výzkum“ vy-
chází z podrobné analýzy reality a navrhuje te-
oretické postupy, jaká by daná realita měla být. 
Hodnotí tedy, co je správné a předkládá modely 
nebo doporučení, jak řešit konkrétní problé-
my. Pro normativní výzkum je typická dedukce. 
„Deskriptivní výzkum“ je založen na empirickém 

rozboru již existujících a uskutečněných systé-
mů a zkoumá, jaké ve skutečnosti jsou. Nesnaží 
se hodnotit, co je správné, popisuje jen fakta 
a jejich vztahy a snaží se vytvořit modely skuteč-
nosti, které ji co nejvíce odpovídají. Pro deskrip-
tivní výzkum je typická indukce. Normativní teorie 
nemají s deskriptivními žádné potíže. Problém 
vzniká tehdy, když zástupci deskriptivních studií 
tvrdí, že normativní studie nejsou dost exaktní, 
a proto nemají žádný smysl, že deskriptivní studie 
jsou jediným objektivním výzkumem architektury, 
jedinou „pravdou“, o kterou je možné se opřít.
Architektonické teoretické spisy 20. století jsou 
pestrou směsici obou přístupů – normativního 
a deskriptivního – a doplňují je tzv. explanatorní 
studie, kdy deskriptivní přístup je doplněn snahou 
odpovědět na otázku „proč?“. Když se však podí-
váme na mistrovská díla architektury, ať už menší-
ho nebo velkého měřítka, zjistíme, že žádná teorie, 
žádné výsledky vědeckého výzkumu ani žádná 
lepší či horší metoda nám nepomohou vytvořit ta-
kové dílo. V architektuře, podobně jako u mnoha 
jiných tvůrčích a praktických profesích dochází 
k tomu, že dílo vzniká intuicí a předchází vzniku 
teorie. Komplexnost architektonického tvůrčího 
procesu, který se svým chováním podobá chová-
ní komplexních systémů, obsahuje velké množství 
variabilních součástí, které mohou být samy oso-
bě jednoduché, avšak vzájemně se dynamicky 
ovlivňují při výměně své energie a informací. Práce 
architekta je navíc velmi různorodá. Málokdy pra-
cuje na úkolech, které se opakují. Naopak, většina 
projektů, které za celý svůj profesní život vytvoří, 
je jedinečných. Následkem toho jsou jedinečné 
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i architektovy zkušenosti a znalosti, z nichž jen 
ma-lá část je předatelná a může existovat nezá-
visle od svého nositele.  Vynikající tvůrčí architekti 
se opírají nejen o znalosti teoretické, ale přede-
vším o praktické dovednosti a přímé zkušenosti, 
a to nejen své vlastní, ale i svého společenství. 
Tyto dovednosti a znalosti jsou skryté (implicitní), 
nelze je formulovat ani verbálně, ani vizuálně. Jsou 
dokonce často ne zcela uvědomělé, nabyté 
osobní zkušeností, doprovázené intuicí a pod-
míněné osobním fortelem. „Implicitní znalosti“ 
můžeme jednoduše popsat jako „know-how“ 
dovedností a zkušeností, na rozdíl od znalos-
tí faktů a jejich vztahů, které jsou „explicitní“ 
a předatelné, a které můžeme je popsat jako 
„know-what“ znalostí. Rozdíl mezi implicitní 

Módní témata 
architektonického výzkumu

Fashionable themes of 
architecture research

Zdroj Source: Irena Fialová: Výzkum a pupularizace architektury. 
Habilitační přednáška 24. 1. 2011 FA ČVUT

Mistrovská díla
Frank Gehry – Vlado Milunic: 

Tančící dům, 1992 – 1996

Master pieces
Frank Gehry – Vlado Milunic: 

Dancing building, 
1992 – 1996
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a explicitní znalostí je možné demonstrovat na 
příkladu získání jakékoliv praktické dovednosti. 
Jako se nelze naučit jezdit na kole přečtením 
učebnice, není možné se proanalyzovat ke tvo-
ření. Je třeba vidět vzor a činnost pod jeho vede-
ním opakovaně zkoušet.

Velkolepý úspěch v oblasti přírodních věd 
a techniky vedl k postupné devalvaci dřívější zna-
lostní základny dovedností a zkušeností, které ře-
meslníci a umělci – a jejich cechy – shromažďovaly 
po generace. Výuka architektury na architektonic-
kých školách se v současné době zabývá ze 2/3 
teoretickou výukou faktů a jejich vztahů tzn. know-
what znalostmi a pouze z 1/3 mistrovskou výukou 
tzv. know-how dovedností a zkušeností. Pro výuku 
profesí, v nichž zůstala velká část klíčových zkuše-
ností implicitních, je přitom zásadní, aby význam-
ná část výuky probíhala tradičním mistrovským 
způsobem v ateliérech či spolupracujících kance-
lářích. Neboť implicitní znalosti se dají předat pou-
ze přímou spoluprací a hledáním způsobů jejich 
explicitního zviditelnění. Pokud tomu tak není, ztrá-
címe nejcennější znalosti oboru, nejsme schopni 
je předat další generaci. Není však vůbec snadné 
tak komplexní tvůrčí proces, kterým vznikají archi-
tektonické projekty, někomu přiblížit a vysvětlit. A 
na první pohled se zdá, že je to nemožné. Návrh 
i realizaci vždy ovlivňuje množství dynamických 
faktorů mimo jiného program, zdroje, aktéři, kon-
text, organizace projektu a realizace, ale i samot-

ná praxe provádění návrhu v daném místě a době. 
Jedním ze starých osvědčených způsobů, jak si 
generace mezi sebou předávají znalosti i o velmi 
složitých věcech a jevech, je vytvořit si názorné 
modely, které se stávají vzory pro řešení dalších 
podobných problémů. Věda tyto modely nazývá 
případovými studiemi. Jejich cílem je vyhledat 
jedinečné kvality celku a ukázat je v širším kon-
textu. Základní podmínkou kvality a spolehlivosti 
případové studie je pracovat s daty, získanými 
z co nejrůznorodějších zdrojů. Výsledkem procesu 

Zdroj Source: Irena Fialová: Tančící dům. Zlatý řez 2003

Zdroj Source: Irena Fialová – metoda, používaná při tvorbě „knih o domě“. Michal Kohout;  Tichý  – meto-
da používaná v ateliérové výuce FA ČVUT

Případová studie 
Frank O. Gehry – Vlado 
Milunic: Tančící dům

Case study
Frank Gehry – Vlado Milunic: 
Dancing building

Srovnání metody případové 
studie s metodou 
navrhování

Comparing a case study 
method with an architecture 
design method
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jiných hodnot a pravd ohrožovala jejich vlastní 
víru a postoje k světu. V současnosti však žijeme 
ve směsici kulturních vlivů, které se mezi sebou 
nepřehledně proplétají, tříští a propojují. Tradiční, 
moderní, pozdně moderní a postmoderní posto-
je všechny zároveň koexistují v téže společnosti. 
Náš pohled na skutečnost není tak skutečný, jak 
se nám to ještě nedávno zdálo, žijeme v realitě 
složené z mnoha různých a často protikladných 
realit. Jsme si vědomi, že naše vlastní představy 
o „pravdě“ nemají obecnější platnost než jiné 
pravdy. O to logičtější by se zdálo, že se současná 
doba bude věnovat jasné formulaci a specifikaci 
hodnot, kterým věříme a prostřednictvím svého 
díla sdělujeme. Opak je však pravdou. Je to prav-
děpodobně proto, že se architekti a tvůrci obecně 
velmi málo účastní teoretických reflexí a diskuzí 
o architektuře a umění, které ovládají absolventi 
uměnovědních nebo společenskovědních oborů. 
Ti však nemívají proces tvorby a navrhování zaži-
tý, jen odpozorovaný zvnějšku, a proto zkoumají 
spíše estetické kvality, funkčnost a metody práce, 
avšak nikoliv jejich společný hodnotový rámec.

Tento hodnotový rámec má každé architek-
tonické hnutí, škola, kancelář i jednotlivý tvůrce, 
nebývá však explicitně vyjádřený, je skrytý. Tyto 
hodnoty přitom ze všeho nejvíce určují, jak bude 
výsledné architektonické dílo vypadat a fungo-
vat. Žádná technologie, žádné znalosti, nástroje, 
hardware nebo software neovlivní tvůrčí proces 
a výsledek tak, jako hodnotová kritéria jeho tvůrců. 
Hodnotový rámec kanceláře vytvářejí její zaklada-
telé, většinou jeden až tři vedoucí tvůrčí architekti, 
kteří se stávají pro všechny zaměstnance a spolu-
pracující architekty vzory chování a rozhodování. 
Jde zase o mistrovský proces předávání implicit-
ních znalostí, a tedy i hodnot, kterým zakladatelé 
věří a na základě jejichž podobnosti vůbec ta která 
kancelář vznikla. Tyto hodnoty předávají mlad-
ším kolegům i služebně nejstarší zaměstnanci. 
Vyznávané hodnoty však nejsou neměnné, nao-
pak, na základě zkušeností i měnící se společenské 
poptávky a doby se vyvíjejí a občas mohou nabýt 
až velmi vágních, přechodně znejasněných obry-
sů. Rozpad kanceláře nebo radikální výměna vět-
šiny zaměstnanců souvisí více s vnitřní proměnou 
hodnot než s ekonomickou situací kanceláře /2/.
    Rozdílné hodnotové rámce se vyskytují v růz-
ných měřítkách a úrovních profese. Rozhodně 

tvorby dat bývá velmi různorodý a rozsáhlý materi-
ál, jehož dobrá či špatná organizace je největším 
úskalím případové studie. Jednou z možných 
metod, kterými lze tuto komplexnost redukovat a 
organizovat, a na kterou se často zapomíná, je me-
toda narativní, kdy jsou data a fakta organizována 
na základě určité linie vyprávění, který můžeme 
nazvat příběhem. Příběh je přímým, poměrně jed-
noduchým vyprávěním, které dává stejně prostoru 
faktům, jako jejich souvislostem, a to tak, aby bylo 
snadné si na ně později vzpomenout: příběhem 
lze zhuštěně a krátce zkomunikovat překvapivou 
komplexitu. 

HODNOTOVÉ RÁMCE ARCHITEKTURY 

Výzkum architektury se málokdy zaobírá otáz-
kou hodnot, které mají zásadní vliv na jakékoliv dílčí 
i celkové rozhodování, které se nepřetržitě odehrá-
vá v jakémkoliv tvůrčím procesu. Přitom samotná 
definice navrhování, která uvádí, že jde o „vědo-
mou a intuitivní snahu zavést smysluplný řád“ /1/ 
odkazuje ke smyslu, tzn. hodnotám, které jsou 
danou činností naplněny. 

V minulosti žili lidé převážně bez většího kontak-
tu s jinými kulturami a zvyky. Pokud se s nimi se-
tkali, tak jejich reakcí bylo je ovládnout. Existence 

Příklad procesu tvorby 
dat – případová studie 

Tančícího domu

Example of data 
development proces

 – case study of 
Dancing Building

Zdroj Source: Irena Fialová: Výzkum a pupularizace architektury. Habilitační přednáška 24. 1. 2011
 FA ČVUT
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se odlišují u různých architektonických hnutí. 
Právě díky různým hodnotám vůbec dochází ke 
vzniku jakéhokoliv nového hnutí. Stejně tak se 
vyznávanými hodnotami odlišují jednotlivé školy 
architektury a v nejmenším měřítku, na základě 
své osobní životní zkušenosti a profesní cesty 
i jednotliví architekti, přestože mohou nadále sdílet 
některé hodnoty, které jim vštípila škola. Základní 
postoje a hodnoty, ovlivňující proces navrhování, 
a tedy následně i jeho výzkum, lze rozčlenit do čtyř 
základních skupin podle toho, který přístup v pro-
cesu tvorby převažuje, zda estetický přístup, so-
ciální, environmentální nebo tradiční přístup. Díky 
různým estetickým přístupům k tvorbě rozlišujeme 
výtvarné a architektonické směry, jako je například 

funkcionalismus, pozdní modernismus, dekon-
struktivismus, postmodernismus, poststrukturalis-
mus, neoklasicismus, neofunkcionalismus. Silný 
vliv osobní výpovědi tvůrce v sobě obsahuje i ex-
presionismus a jakákoliv avantgarda. Vždy přitom 
ovlivňuje autora i „duch doby“. Velmi silný vliv na 
architekturu má často dodnes téměř automaticky 
akceptovaný modernistický princip, že dobré dílo 
musí vyjadřovat konstrukční a funkční, stejně tak 
i materiálovou „čistotu“, což znamená, že materiá-
ly by měly být používány s ohledem na své speci-
fické vlastnosti, a proto by měly následně ovlivnit 
i formu domu. Pokud je materiál použit jako ná-
hražka jiného, zastánci tohoto principu to pova-
žují za „podvod“. Dalším z rozšířených postojů, 

Zdroj Source: Irena Fialová: Výzkum a pupularizace architektury. Habilitační přednáška 24. 1. 2011 FA ČVUT

Příklad práce se 
sebranými daty – citace 
Tančícího domu v tisku

Example of research data 
development
 – citations of Dancing 
building in the media

ZDROJ – DATUM – AUTOR – TITUL – TÉMA – KVALITA - CITÁT
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které do procesu tvorby přinesl modernismus, je 
princip, že úkolem architekta je vymyslet originální 
řešení, že jeho dílo musí být inovativní. Často je 
tento přístup doprovázen vědomou či nevědomou 
neúctou a neznalostí již existujících řešení a prosa-
zování svých „velkých ideí“, bez ohledu na vhod-
nost takového řešení /3/. Tento kreativní a originální 
přístup je asi posledních padesát let preferován na 
školách architektury natolik, že student, který by 
odevzdal ateliérovou práci domu, který kopíruje 
nebo adaptuje známý příklad z historie, by měl 
obavy, zda projde do vyššího ročníku.

Estetickým přístupem k tvorbě je i minimalis-
mus, který věří ve správnost jednoduché formy 
architektury, stejně tak, jako organická architek-
tura, která vychází z přesvědčení, že příroda je 

naším nejlepším vzorem. Podobným přístupem 
je i tzv. regionalismus, rozšířený především 
v těch evropských regionech, kde mají architekti 
možnost ještě navazovat na dosud existující 
kvalitní lokální kontext. Snahou tohoto přístupu 
je tento kontext neponičit, šetrně na něj navázat 
a posílit tak nebo alespoň uchovat danou identi-
tu. Mnoho současných architektů kombinuje 
některý z těchto estetických principů s hodnoto-
vým rámcem, který bychom mohli označit jako 
společenský. Existují ale i architekti, kteří nadřa-
zují sociální princip nad jakékoliv estetické kvality 
architektury /4/. Jejich vírou je, že architektura může 
být generátorem společenské změny, může ovlivnit 
a proměnit chování lidí natolik, že může být ja-
kýmsi nástrojem, s jehož pomocí se jejich život 

LOKALITA - KOMPOZICE – GEOMETRIE – TYP – MATERIÁL

Příklad práce se sebranými 
daty – chronologie 

realizací Franka Gehryho

Example of research 
data development – 

chronology of realisations 
of Frank Gehry

Zdroj Source: Irena Fialová: Výzkum a pupularizace architektury. Habilitační přednáška 24. 1. 2011 FA ČVUT
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zlepší. Tento přístup má velmi blízko k přístupu, 
který oceňuje spoluúčast obyvatel v procesu navr-
hování a stavby jejich domu nebo obytného sou-
boru domů. V některých částech světa je rozšířený 
přístup, který upřednostňuje takovou architekturu, 
která snižuje možnost kriminality v dané oblasti /5/. 
Samostatným tématem sociálního přístupu je 
otázka hodnot a „rozumného“ stavění v zemích 
třetího světa.

Environmentální přístup je jedním z nejmlad-
ších přístupů k rozhodování v procesu tvorby 
díla. První obavy a diskuze o kvalitě životního 
prostředí se spojují s uvědoměním si důsledků ši-
rokého používání insekticidů a pesticidů v polovi-
ně šedesátých let /6/ a šoku z ropné krize počátku 
sedmdesátých let 20. století. Přes velké množství 
vědců a politiků a mezinárodních úmluv, které 
se udržitelným rozvojem od té doby intenzivně 
zabývají, neexistuje shoda, jak udržitelný rozvoj 
prakticky realizovat a jak tedy udržitelnou archi-
tekturu navrhovat. Jediná shoda panuje v tom, 
že udržitelnost je schopnost uspokojit základní 
potřeby dneška bez kompromitování schopnosti 
budoucích generací uspokojit jejich základní po-
třeby, přičemž výklad této definice si každý dělá 
po svém od důrazu na úspory energie, nízkou 
emisi CO2, recyklaci materiálů, jejich netoxicitu 
až po přesvědčení, že nejudržitelnější je to, co je 
nejtrvanlivější a nejjednodušší. Tento přístup se 
blíží přístupu, který nazýváme tradičním a do kte-
rého patří přístupy, jako je rekonstrukce, obnova, 
klasická a lidová architektura, které se opírají 
o tradiční typologie, které rozvíjejí pouze drob-
nými krůčky, obnovují tam, kde zanikly nebo 
abstrahují do moderního tvarosloví. V případě 
rekonstrukce jde především o další zachování 
historicky cenných a esteticky hodnotných ob-
jektů jako hmotných encyklopedií historie. 

Experimentální šedesátá léta 20. století přines-
la do architektury prostřednictvím Christophera 
Alexandra úplně nové principy tvorby, které lze na-
zvat matematicko-vědeckými. V této tradici pokra-
čuje Bill Hillier a patří do něj všechny i ty přístupy 
k navrhování, které jsou založené na prostorové 
analýze a modelování. Tento architektonický směr 
zažívá v posledních letech díky rozvoji počíta-
čů velký vývoj. Z jakéhosi protivníka estetického 
a sociálního přístupu k architektuře se stal spíše 
spojencem. Některé jeho nejnovější teorie již vě-

decky prokazují platnost některých tzv. tradičních 
hodnot architektury /7/. Za zmínku stojí ještě úpl-
ně nejmladší, samostatně se rozvíjející sociální, 
respektive gendrový hodnotový rámec, který se 
vyznačuje tím, že dbá na užívání navrhovaného 
prostředí a prostoru všemi skupinami obyvatel – 
ženami, muži, dětmi, rodiči, seniory, handicapova-
nými, lesbami a gayi.

VIZUÁLNÍ A VERBÁLNÍ STRÁNKA 
ARCHITEKTURY

Architektonická díla zkoumá množství blíz-
kých vědeckých oborů, jako jsou dějiny umění, 
dějiny architektury, estetika, obecná a urbánní 
sociologie, psychologie, urbánní antropologie, 
geografie, geologie, ekologie, ekonomie, sta-
vební fyzika, stavební mechanika aj. Všechny 
tyto vědní obory přinášejí do architektonického 
výzkumu metody vlastní svému oboru a do-
cházejí k závěrům, které tyto metody umožňují. 
Z pohledu praktikujícího architekta jsou výsledky 
těchto výzkumů považovány za zajímavé, občas 
i přínosné, většinou však nepostihují skutečnou 
podstatu problému nebo jevu, který architekt při 
své tvorbě řešil. Velice často opomíjejí například 
tektonické principy a materiálová omezení archi-
tektovy tvorby, ve kterých uměnovědci nejsou 
vzdělaní, a, naopak, zdůrazňují principy kom-
poziční a stylové, ve kterých bývají vzdělaní ne-
srovnatelně více než samotní architekti. Typickou 
nesmyslnou otázkou pro praktikujícího architekta 
je například: „Z jakého důvodu tvoříte svá díla 
v minimalistickém – postmoderním – dekonstrukti-
vistickém či jiném stylu?“ Skutečný tvůrčí architekt 
neřeší, v jakém stylu tvoří, řeší skutečné problé-
my daného místa a zadání a k řešení dochází 
na základě co nejlepší syntézy protichůdných 
a komplexních faktorů, mezi které je třeba zahr-
nout i jeho profesní a osobní znalosti, zkušenosti, 
dovednosti, jeho hodnotový rámec včetně všech 
modelů a pravidel, které ho v dané chvíli řešení 
projektu zajímají a ovlivňují. 

Pro architekty a obor architektury je specifické, 
že vizuální a prostorová představivost je základní 
schopností architektů, která jim umožňuje prosto-
rově tvořit, a vizuální komunikace je základní mé-
dium jejich myšlení i jejich vzájemné komunikace. 
Architekti při řešení problémů nikdy nepracují pou-
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ze se slovy a čísly, vždy pracují s vizuálními mode-
ly, které kombinují do nových celků a představují 
skicami. Dělají však i opak: skicami vytvářejí nové 
obrazy ve své mysli. Přitom dochází k neustálé 
a systematické výměně mezi konceptuálními 
a figurálními argumenty. Takto pracují nejen tvůr-
čí architekti, ale tak probíhá i výuka budoucích 
architektů a existují studie, které potvrzují, že 
vizuální myšlení má rozhodující úlohu při řešení 
architektonických problémů a je tedy základem 
práce architekta a oboru architektury. V tom se 

architekti zásadně liší od vědců, kteří jejich díla 
zkoumají. Jde pravděpodobně o nepřenositel-
nou zkušenost, soudě podle opakovaného údivu 
teoretiků umění nad metodami, kombinujícími 
verbální a vizuální vnímání a komunikaci, kterými 
bývá většina předmětů včetně teorie vyučována 
na školách architektury. Stejně tak se architekti 
liší od těchto vědců tím, že většina z nich pracuje 
empirickým způsobem, má silně rozvinutou po-
zorovací schopnost vnímání širokého kontextu, 
ovlivňujícího své budoucí díla, a učí se ze svých 

Příklad vizuální a 
verbální komunikace 

Example of visual and 
verbal communication

Zdroj Source: Irena Fialová: Výzkum a pupularizace architektury. Habilitační přednáška 24. 1. 2011 FA ČVUT
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empirických zkušeností. Rčení, že „pro teoretika 
je teorie a praxe totéž, zatímco pro praktika jsou 
to dvě různé věci“, platí v architektuře více, než 
kde jinde, vzhledem k tomu, že obor architektura 
je praktický i teoretický současně, jedna poloha 
bez druhé začne okamžitě trpět, musí koexistovat 

ve vzájemném propojení, pokud nemá obor archi-
tektura zaniknout.

Doposud nebyla tato vizuální podstata archi-
tektury dostatečně prozkoumána a neměla do ar-
chitektonické vědy přístup. Vědecká tvrzení musí 
být jednoznačná, a tuto podmínku údajně vizuální 

Zdroj Source: Irena Fialová: Výzkum a pupularizace architektury. Habilitační přednáška 24. 1. 2011 FA ČVUT

Celek je víc než součet částí

The whole is more than 
the summary of parts
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komunikace nenaplňuje. Obraz sám osobě neumí 
sdělit pravdivé či nepravdivé prohlášení. Pouze 
tehdy, když je doprovázen titulkem nebo po-
známkou, může výsledný celek textu a obrazu 
sdělit tvrzení, o kterém můžeme polemizovat, 
zda je pravdivé či nepravdivé. Z tohoto důvodu 
se obrazy používají ve vědeckých publikacích 
pouze jako ilustrace k textu, nejsou však samy 
osobě nositeli významů a tvrzení.  Otázka je, 
proč nelze v architektonickém výzkumu více 
rozšířit používání obrazů, doprovázených ti-
tulkem nebo poznámkou tak, že se vymaní 
z polohy ilustrace textu a stanou se nositeli sdě-
lení. Zda nechuť experimentovat s vizuální ko-
munikací ve vědě a výzkumu náhodou nesouvisí 
i s tím, že obrazy byly a jsou používány jako mé-
dium pro masové klamání a manipulaci lidí a je na 
ně pohlíženo jako na málo důvěryhodné médium 
komunikace. Nebo zda právě ty výhody vizuální 
komunikace, které jsou nutné při generativním 
procesu tvorby architektury (neurčitost, kolážo-
vitost, fragmentovanost, splývání měřítek, obec-
ného a jednotlivého), a jsou živnou půdou pro 

rozvoj tvořivosti a vznik díla, nejsou současně ne-
překonatelnou překážkou analytickému procesu 
výzkumu architektury. 

TŘETÍ CESTA: RESEARCH BY DESIGN?

Pokud se snažíme zkoumat, analyzovat a mo-
delovat architekturu v její celistvosti a komplex-
nosti, vždy se totiž potýkáme s tím, že metody 
kvantitativního i kvalitativního výzkumu jsou pro 
ni přílišnou redukcí. V posledních desetiletích 
se proto začíná diskutovat o tom, zda neexistu-
je ve výzkumu a výuce jakási „třetí cesta“, která 
by využívala metod, používaných při navrhování 
(design) a byla uznána jako samostatná disciplí-
na navrhování (design as discipline) s vlastním 
způsobem myšlení (design thinking) a výzkumem 
(research by design). Počátky této diskuze sahají 
do šedesátých let 20. století, kdy se část studentů 
doktorského studia, které se právě tehdy začalo 
rozvíjet na amerických univerzitách, věnovala ana-
lýze a demystifikaci procesu architektonického 
navrhování. V osmdesátých letech se dopracoval 

Příklad organizace 
komplexnosti – 

metoda narativní
A) Byl Tančící dům opravdu 
inspirovaný Ginger a Fred?

B) Kopíroval Tančící dům 
Bilbao, dědil po něm?

C) Jaký byl přínos Vlada 
Milunice projektu?

D) Jakou roli sehrál při 
navrhování kontext?

Example of complexity 
organisation

 – narrative method
A) Was the Dancing 

House really inspired 
by Ginger and Fred? 
B) Have the Dancing 

House copied or 
inherited from Bilbao? 

C) What was the Vlado 
Milunic´s contribution? 

D) What role did the 
context played? 

Zdroj Source: Irena Fialová: Výzkum a pupularizace architektury. Habilitační přednáška 24. 1. 2011 FA ČVUT
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Zdroj Source: Irena Fialová: Výzkum a pupularizace architektury. Habilitační přednáška 24. 1. 2011 FA ČVUT

k hypotéze, že při navrhování vykonává lidský mo-
zek svébytné a specifické činností, a proto není 
navrhování ani vědou, ani uměním, ale používá 
své vlastní formy znalosti a mělo by se proto od 
metod vědy či mýtů umění intelektuálně osvobo-
dit. Od poloviny devadesátých let se přední světo-
vé školy architektury snaží s větším nebo menším 
úspěchem institucionalizovat tuto hypotézu do své 
výuky a výzkumu. Bartlett School of Architecture 
dokonce začala udělovat samostatný titul „PhD. 
Architecture Design“, ve kterém jsou „výzkum-
né otázky zkoumané prostřednictvím projektů“ 
a „text a obraz se v disertační práci vzájemně do-
plňují a obohacují“.

Tvůrčí myšlení (design thinking) se od tradiční-
ho analytického myšlení liší mimo jiného rytmem 
práce, rozdílným přístupem k problémům, odliš-
nou motivací řešitele a jiným procesem hledání 
řešení. Propagátorem uznání tvůrčího myšlení 
a navrhování (design) jako samostatné disciplíny 
(design as discipline) je Nigel Gross /8/. Tvrdí, že 
architekti by se měli ve své profesi opírat o to, co 
je základem této profese. A proto musí zkoumat 

znalosti, myšlení, jednání a věci vlastní procesům 
navrhování a nezkoumat procesy a věci, které 
přísluší jiným oborům. Linda Groat a David Wang, 
autoři v současnosti nejcitovanější publikace 
o architektonických výzkumných metodách /9/, 
však upozorňují na rozdíl mezi „Design research“ 
a „Research by design“. Tvrdí, že research thin-
king (vědecké myšlení), které se používá při 
„Design research“ je analytická aktivita opřená 
o fakta, zatímco design thinking (tvůrčí myšle-
ní), které je základem „Research by design“ je 
generativní aktivita opřená o obraznost. Zatímco 
výzkum navrhování (design research) je tedy dle 
Groat a Wanga možný, neboť převádí implicitní 
obraznost na explicitní fakta, je opačný proces 
a tedy výzkum navrhováním (research by design) 
obtížný. To však neznamená, že obě intelektuální 
činnosti nejsou svým významem rovnocenné.

Smysluplnost tohoto přístupu ke zkoumání 
dosvědčuje i to, že místem, kde v posledních 
letech vznikaly skutečně významné architekto-
nické experimenty a inovace, nebyly ani školy, 
ani vědecká centra, ale architektonické praxe. 

Skutečný příběh 
tančícího domu

The real story of the 
Dancing Building
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Stav naprosté praktické nepoužitelnosti výsled-
ků akademického architektonického výzkumu 
v praxi vedl například k tomu, že byla založena 

výzkumná laboratoř AMO jako dvojče architekto-
nické kanceláře OMA Rema Koolhaase. Výzkum 
a vývoj v architektuře získaly s rozvojem infor-
mačních technologií výkonnější nástroje, nové 
cíle a hranice. Některé velké architektonické kan-
celáře dokonce samy studují možnosti uplatnění 
digitálních postupů při svých projektech a jejich 
experimenty s využitím digitálních technologií po-
souvají hranice „nemožného“ v architektuře. 

Není ale dosud jasné, do jaké míry se 
„Research by design“ může stát jedním z pilířů 
znalostního a zkušenostního základu oboru archi-
tektury. Dosud neexistuje žádná přesná metodika 
tohoto typu výzkumu, jen obecná doporučení. 
„Research by design“ má mít následující vlast-
nosti, které jsou běžné u jakéhokoliv vědeckého 
výzkumu: mají jasný účel (jasně identifikovaný 
a zkoumatelný problém); jsou zkoumající (smě-
řují k získání nových znalostí); jsou informova-
né (vycházejí ze znalostí předchozího výzkumu 
a souvislostí); jsou metodické (plánovaně a disci-
plinovaně prováděné); jsou komunikovatelné (je-
jich výsledky jsou ověřitelné a přístupné všem). 
Cílem výzkumu vždy musí být tvorba společné 
kultury neboli studnice znalostí oboru, nikoliv 
osobní zájem nebo pocity tvůrce. Výzkumem 
nemůže být návrh jako takový, ale pouze návrh 
spojený s reflexí a vyhodnocením tak, aby přinesl 
použitelné poznání dalším. 

Zdroj Source: Irena Fialová: Výzkum a pupularizace architektury. 
Habilitační přednáška 24. 1. 2011 FA ČVUT

Proměna výměry parcely

1901 – 570,80 m 2 versus 
1991 – 502,80 m 2 
tj. o  12 % menší

Size difference of 
the building plot

1901 – 570,80 m 2 versus 
1991– 502,80 m 2 

tj. o  12 % smaller
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