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The application of sociological know-
ledge to the planning of housing con-
struction in post-war Europe is being 
viewed more and more as a specific 
manifestation of expertocracy or social 
engineering. In this respect, historians, 
sociologists and historians of architec-
ture have formulated a number of re-
search subtopics. They have described 
the international transfer of sociologi-
cal-architectural discourse. They have 
enquired about the impact of sociologi-
cal expertise on the practice of housing 
policies in the welfare states or – if we 
use János Kornai’s term – in East Euro-
pean premature welfare states.1 They 
have analysed to what extent the new 
forms of interdisciplinary cooperation 
encouraged processes of architectural 
participation and how they contributed 
to the redefinition of the architectural 
profession itself. Fundamental politi -
cal-ideological differences between 
popular and western democracies, as 
well as different trajectories of creating 
a “society of knowledge” on both sides 
of the Iron Curtain, seem to have reced-
ed into the background in these views. 
Nevertheless, the issue of the (non)
existence of public opinion in state-so-
cialist countries, and consequently the 
relevance of state-supported sociolog-
ical-architectural expertise, have not 
been overlooked by researchers.

In the early 20th century, as the 
instrumentarium of the field became 
enriched with the knowledge adopted 
from the areas of demography and 
hygiene, the architect-creator was 
gradually replaced by the architect-ex-
pert. After 1945, we may observe the 
advent of sociological-architectural 
teams which resolved to define empiri-
cally based criteria for the construction 
of housing on a human scale. Draw-
ing mainly on statistically determined 

anthropological constants, these teams 
set out to establish prosperous neigh-
bourhood or town communities. Their 
expertise often provided legitimacy to 
the decisions adopted by the political 
powers and held the promise of an 
efficient housing policy and housing 
construction system. However, basing 
architectural design on a knowledge 
of social sciences often remained just 
a power strategy and, especially in 
Eastern Europe, only rarely left an 
imprint on the shape of the built-up 
environment. 

Sociological surveys of housing and 
architecture also received attention in 
the post-war Czechoslovakia. The opin-
ions and wishes of the buildings’ users 
were investigated, among others, by 
sociological departments of big indus-
trial enterprises, Institute of Housing 
and Clothing Culture (Ústav bytové a 
oděvní kultury), Trade Research Insti-
tute (Výzkumný ústav obchodu), Chief 
Architects’ Offices in different towns 
and mainly the interdisciplinary team of 
the Research Institute of Building and 
Architecture (Výzkumný ústav výstavby 
a architektury). It was the publication 
Jak si přejí bydlit naši pracující (What 
Type of Housing Do our Workers Want 
to Live In),2 published by the latter insti-
tution in 1954, that inspired the title of 
today’s conference. 
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Využití sociologických poznatků při 
plánování bytové výstavby v poválečné 
Evropě bývá čím dál častěji vnímáno 
jako specifický projev expertokracie 
či sociálního inženýrství. Historikové, 
sociologové a historikové architektury 
formulovali v této souvislosti řadu vý-
zkumných podtémat. Mapovali meziná-
rodní přenos sociologicko-architekto-
nického diskurzu. Ptali se po dopadech 
sociologické expertizy na praxi byto-
vých politik v welfare states či – pou-
žijeme-li obrat od Jánose Kornaie – ve 
východoevropských premature welfare 
states.1 Rozebírali, nakolik nové podoby 
mezioborové spolupráce podněcovaly 
procesy architektonické participace  
a jak přispívaly k redefinování samotné 
profese architekta. Fundamentální poli-
ticko-ideologické rozdíly mezi lidovými  
a západními demokraciemi, a také od-
lišné trajektorie vytváření „společnosti 
vědění“ na obou stranách železné opo-
ny, se zdá ustupují v těchto pohledech 
do pozadí. Přesto stranou badatelského 
zájmu nezůstaly ani otázky (ne)existen-
ce veřejného mínění v zemích státního 
socialismu a potažmo relevance státem 
podporované sociologicko-architekto-
nické expertizy.

Jak se v počátcích 20. století instru-
mentárium oboru obohatilo o poznatky 
převzaté z demografie a hygieny, začal 
architekta-tvůrce postupně nahrazovat 
architekt-expert. Po roce 1945 pozoru-
jeme nástup sociologicko-architekto-
nických týmů, které si předsevzaly, že 
vypracují empiricky podložená kritéria 
bytové výstavby lidského měřítka. Tyto 
týmy vycházely hlavně ze statisticky 
zjištěných antropologických konstant 
a za cíl si vytkly vznik prosperujících 
sousedských či městských komunit. 
Jejich expertiza nezřídka poskytovala 
legitimitu rozhodnutím politické moci 
a přinášela příslib výkonnosti bytové 
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politiky a systému obytné výstavby. 
Založení architektonického navrhování 
na znalostech sociálních věd zůstávalo 
nicméně často jen mocenskou strategií, 
a zejména ve východní Evropě se jen 
příležitostně otisklo do podoby postave-
ného prostředí. 

I v Československu se po roce 1945 
sociologickým výzkumům bydlení a ar-
chitektury věnovala pozornost. Názory 
a přání uživatelů budov zjišťovaly mj. 
sociologická oddělení velkých průmys-
lových podniků, Ústav bytové a oděvní 
kultury, Výzkumný ústav obchodu, 
útvary hlavního architekta jednotlivých 
měst a především interdisciplinární tým 
Výzkumného ústavu výstavby a archi-
tektury. Právě z publikace Jak si přejí 
bydlit naši pracující, vydané poslední 
zmíněnou institucí v roce 1954,2 jsme 
odvodili název dnešní konference.
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