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Anotation 

I am dealing with the use of synthetic fibre in textile indrustry in this thesis. One part 

is dedicated to the description of natural and chemical fibre and their differentiation. The 

next point of my work is focused on a marketing survey. The subject-matter of the 

marketing research was a questionaire filled by one hundred respondents. I evaluated the 

found datas and I processed them into a clear table. Then I represented the results in the 

form of a graph and I commented every single question. I finished the practical part with 

the evaluation. I got to the conclusion immediately and I summarize the results of my 

research and the thesis itself.  

Keywords: natural fibre, chemical fibre, synthetic fibre, marketing survey.  

 

Anotace 

Ve své bakalářské práci se zabývám vyuţitím syntetických vláken v textilním 

průmyslu. Část práce je věnovaná popisu přírodních a chemických vláken a jejich 

rozlišení. Další bod mé práce je zaměřený na marketingový výzkum. Předmětem 

marketingového šetření se pro mě stal dotazník, který byl vyplněn 100 respondenty. 

Zjištěné údaje jsem následně vyhodnotila a zpracovala do přehledné tabulky. Dále jsem 

tyto výsledky graficky znázornila a provedla slovní vyjádření k jednotlivým otázkám. 

Praktickou část jsem ukončila zhodnocením. Hned poté jsem přešla k závěru, kde uvádím 

shrnutí výsledků mého výzkumu a samotné bakalářské práce.  

Klíčová slova: přírodní vlákna, chemická vlákna, syntetická vlákna, marketingový 

výzkum . 
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1. Úvod 

Textilní vlákna provází člověka po celý ţivot. Denně se s nimi setkáváme v různých 

podobách. Kaţdý z nás má mnoho kladných i záporných poznatků o chování vláken ať uţ 

přírodních, spojených s tradicí jako je třeba hedvábí, tak syntetických. Ovšem právě díky 

tradicím se mezi námi stále najde spousta lidí, která zavrhuje syntetická vlákna. Povaţuje 

je za „ubohou“ náhraţku vláken přírodních. Avšak moderní průmysl dospěl tak daleko, ţe 

přírodní vlákna dokázal nahradit a v řadě vlastností dokonce předčit.  

Je známo, ţe většina spotřebitelů nerozpozná, zda materiály, které uţívá jsou 

z přírodních či syntetických vláken. Díky štítkům na oblečení se sice dozvíme, o který 

materiál se jedná, ale odborné názvy syntetických vláken, jako je například polyester či 

polyamid, které vznikly, jako mnohé, dalším rozvojem fyzikálních a chemických metod, 

nám „laikům“ uţ neprozradí, zda se jedná o materiál, který je na pokoţce příjemný, 

prodyšný, lehký, atd.  

Ovšem zvolit si materiál, který by byl člověku příjemný a při nošení mu po všech 

stránkách vyhovoval, se odvíjí také od finanční stránky. Ne všichni si totiţ mohou dovolit 

kvalitní materiály, a proto jsou mnohdy nuceni slevit ze svých poţadavků i na úkor své 

budoucí nespokojenosti. Důleţité je, aby si člověk dokázal odpovědět na otázku: „Jaký typ 

materiálu je pro mě vhodný a při nošení pohodlný?“ Jinak řečeno, co přesně si 

představujeme, ţe bude dostatečné pro denní vyuţití, a jaké finanční prostředky jsme za to 

ochotni vydat. Naštěstí moderní průmysl došel tak daleko, ţe i levnější věci dosahují 

poměrné kvality, a to především díky novým metodám, jako je například fyzikální, 

chemická či jiná speciální úprava, která nám pomáhá k dosaţení co nejkvalitnějsích 

výsledků výroby vláken.  

Téma své bakalářské práce jsem si zvolila na základě mého zájmu o textilie. 

Zajímalo mě, v jakých podobách se vyuţívají syntetická vákna v textilním průmyslu, zda 

jsou ve srovnání s přírodními vlákny škodlivá k ţivotnímu prostředí, jak s nimi co 

nejšetrněji nakládat. 
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Cílem mé bakalářské práce je rozbor vyuţití syntetických vláken v textilním 

průmyslu v porovnání s vlákny přírodními. Dále marketingový výzkum zaměřený na 

názory spotřebitelů v této oblasti. Předpokládám, ţe většina z nás nepozná rozdíly mezi 

syntetickými a přírodními vlákny, ale domnívám se, ţe téměř kaţdý by raději preferoval 

vlákna přírodní. Co se týká vlivu textilního vlákna na ţivotní prostředí, předpokládám, ţe 

většina z nás by se přiklonila k názoru, ţe škodlivější (k ţivotnímu prostředí) jsou vlákna 

syntetická. Ovšem toto jsou pouze mé domněnky, které by měl můj marketingový výzkum 

vyvrátit nebo potvrdit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2010  3 

 

2. Využití syntetických vláken v textilním průmyslu 

Textilní vlákna jsou základní surovinou pro průmyslovou výrobu textilního zboţí. 

Základní podmínka jak pouţít textilní vlákno je jeho spřadatelnost tzn. moţnost vytvořit 

ze svazku vláken přízi (nit). V dnešní době se pouţívají textilní vlákna taková, která jsou 

jak ekonomicky, tak i technicky co nejvýhodnější. Dále je důleţité hledisko výrobního 

a praktického textilního vyuţití. Velice málo se na trhu setkáme  s výrobky z přírodní 

velbloudí vlny, angorské vlny, z přírodního hedvábí a jiné. Ceny totiţ stále stoupají a tyto 

přírodní zdroje vláken jsou velice cenově náročné. Toto dalo moţnost textilním vláknům 

z chemických surovin. Jsou cenově méně náročnější jak na suroviny, tak na výrobu. 

Ovšem nic není dokonalé, proto neexistuje vlákno, které by mělo ideální vlastnosti a tím 

by mohlo být pouţito ke zhotovení jakéhokoliv textilního výrobku. Pro kaţdý textilní 

výrobek je jedinečná volba textilního vlákna, která je dána jeho poţdavkům na  budoucí 

uţití. Z hlediska ekonomického i technického je výhodnější vytvářět směsi dvou i více 

druhů vláken, protoţe kombinace vlastností textilních vláken směsi poskytuje výborné 

uţitné vlastnosti. Tímto dochází i ke sníţení nákladů spojených s dovozem surovin, dále 

sniţování nákladů na výrobu, rozšíření sortimentu textilního zboţí. [2] 

Surovina je nositelem základních vlastností hotového výrobku. Ty nejvýznamější 

vlastnosti textilní vláken souvisí s původem, chemickým sloţením vlákna, jeho délkou, 

jemností, pevností, taţností, pruţností, navlhavostí, odolností vůči vyšším teplotám při 

ţehlení či praní, stálost na světle, odolnost vůči chemickým prostředkům při čištění apod.  

Všechny tyto vlastnosti jsou důleţité jak při výrobě textilního zboţí, tak hlavně se na 

tyto vlastnosti myslí při konečném pouţívání oděvních a textilních výrobků. V současnosti, 

jak jiţ bylo řečeno se více a více jednotlivé druhy vláken kombinují ve směsích o různém 

poměru jednotlivých sloţek. Všechno toto směsování vláken je velmi výhodné, dodává 

totiţ výrobkům nové a stále lepší vlastnosti.  

Textilní vlákna lze obecně členit na přírodní (rostlinná) a chemická. 
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2.1. Přírodní vlákna 

Přírodní vlákna jsou materiály z rostlin či ţivočichů, u kterých se pro textilní pouţití 

nemění jejich struktura. [5] 

2.1.1. Přírodní vlákna rostlinná 

Rostlinná vlákna jsou tvořena převáţně celulózou a materiálem, které tvoří buněčné 

stěny rostlin. Patří zde bavlna, len, konopí, sisal, juta a další. 

Bavlna byla objevena v Americe jiţ zhruba 3 000 let př.n.l. Její pouţití je rozmanité, 

ovšem nejvíce se uplatňuje v textilním průmyslu. Bavlna je jemné vlákno, které vyrůstá na 

povrchu semene. 

Mezi známé druhy bavlníku patří: bavlník stromový, srstnatý, keřovitý.  

Struktura vlákna bavlníku: obsah bavlněného vlákna představuje cca 94% čisté 

celulózy. Kromě celulózy v něm najdeme bílkoviny, vosky, popel, organické kyseliny, 

cukry. 

Vlastnosti: bavlna patří mezi velmi jemná vlákna, přiměřeně pevná, ovšem ne moc 

pruţná. Vlákna rychle navlhají. Při prudkém slunečním záření vlákna ţloutnou, pevnost 

častým uţíváním zaniká a ztrácí se původní tvar. Vlákna jsou snadno a rychle hořlavá. 

Mezi výhodu bavlny patří, ţe moli ani další škůdci ji většinou nenapadají.  

Pro výrobu textilií jsou výborná pro svou jedinečnou vlastnost a tou je, ţe přijímají 

vlhkost a sají pot.  

Pouţití: potahové a dekorační textilie, krajky, punčochové kalhoty. Bavlna je 

oblíbená také u babiček na pletení různých výrobků nebo tkaní koberců. Díky vlastnosti, 

která jiţ byla řečena, a to té, ţe bavlna výborně saje pot, se uţívají z hygienického hlediska 

v celém sortimentu loţního, stolního a osobního prádla. [2] 
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Len byl pouţíván jiţ v mladší době kamenné. Tato rostlina je vyjímečná jiţ tím, ţe 

poskytuje nejen vlákno, ale také semeno, ze kterého se získává olej. Vlákno obsahuje 

kolem 80% celulózy.  

Vlastnosti lnu: velká hustota, na dotek pocítíme chlad, malá pruţnost. Pro textilní 

odvětví je nevýhodný, protoţe brzy ztrácí svůj tvar a má sklon k mačkavosti. Snadno 

navlhá, má velmi nízkou schopnost uchovat teplo. Mikroorganismy len nenapadají, stejně 

tak ani moli. Hoří pomaleji neţ bavlna.  

Pouţití: je vhodný pro výrobu tkanin, nejlépe letních, díky chladícímu efektu. Dále 

se pouţívá k výrobě stolního, loţního prádla a dekoračních látek. Díky velké savosti vody 

se pouţívá i k výrobě utěrek, plachet a pytlovin. [2] 

Konopí, kokos, sisal, juta mají podobné společné vlastnosti. Poskytnutá vlákna 

těchto rostlin lze také zpracovávat textilními postupy. Ovšem mají velkou nevýhodu, a to 

svou drsnost a tuhost. Proto jejich vyuţití je převáţně pro výrobu koberců, rohoţí, 

pytlovin.  

Vlastnosti: jak jiţ bylo řečeno, drsnost, tuhost, krom toho jsou tato vlákna velmi 

pevná, silně sají vodu a jsou to nejlepší vlákna proti povětrnostním vlivům.  

Pouţití: technické tkaniny-protipoţární hadice, plachty, sítě, lana, pytle. Mezi další 

vyuţití patří těsnění pro vodovodní spoje. Díky jiţ zmíněným vlastnostem se doporučují 

pouţívat pro výrobu sportovního, hlavně turistického oblečení. [2] 

2.1.2. Přírodní živočišná vlákna  

Ţivočišná vlákna vyrůstají jako chlupy z pokoţky. Skládají se z čisté bílkoviny, jenţ 

je příbuzná rohovině. Mezi nejznámnější ţivočišná vlákna patří vlna a přírodní hedvábí.  

Vlna je nejušlechtilejší vlákno, které se uţívá v oděvnictví. Získává se převáţně ze 

srsti ovcí, velbloudů, kozy kašmírské, kozy angorské. V obchodě se setkáme s vlnou pod 

názvy vlna angorských králíků, vlna mohérová. Textilními postupy můţeme zpracovat 

taky telecí, hovězí chlupy, králičí srsti, koňské ţíně.  



2010  6 

 

Vlastnosti: veškeré srsti jsou vlastnostmi velmi podobné. Vlna je pruţná, tvárlivá, 

hřejivá a příjemná na omak. Vyniká svou spřadatelností a velmi dobře se směsuje 

s ostatními textilními vlákny. Vlna se dobře barví.  

Pouţití: telecí a hovězí chlupy se pouţívají pro výrobu hrubých tkanin, koňské ţíně 

na výztuhové tkaniny, králičí a zaječí srsti pro kloboučnické výrobky. Všeobecně se vlna 

pouţívá k výrobě svrchního ošacení, prádla, oděvní doplňky, potahové a dekorační 

tkaniny, koberce. [2] 

Přírodní hedvábí je velmi jemné, bez povrchové struktury. Vzniká tuhnutím 

tekutiny vylučované housenkou bource morušového, čínského bource dubového, která 

vytváří kokon (zámotek).  

Vlastnosti: jemné, vysoce pevné, pruţné, hedvábně lesklé, příjemné na omak. Díky 

vysoké pruţnosti jsou tkaniny skoro nemačkavé, dobře uchovávají teplo. Ovšem nevýhody 

jsou, ţe přírodní hedvábí je velmi těţké na samotnou údrţbu. Praní, ţehlení, to vše musí 

probíhat při nízkých stupních a teplotách.  

Pouţití: především dámská společenská konfekce, kravaty, košiloviny, šály a šátky. 

[2] 

2.2. Chemická vlákna 

Pod tímto pojmem se označují vlákna, která jsou vyráběná chemickými 

technologiemi. Dříve se mluvilo o vláknech umělých, ale tento název byl nahrazen 

z důvodu, ţe si mnozí mysleli, ţe jde o náhraţku přírodních vláken, coţ v podstatě není 

díky vlastnostem, kterých bylo postupem času dosaţeno, pravda. V mnohých ohledech 

jsou sice přírodní vlákna jedinečná, ale velice nákladná na výrobu, proto je snaha o co 

největší zdokonalení, právě na straně chemických vláken.  

Chemická vlákna jsou vysoce lesklá, coţ není pro výrobu textilií a výrobků příliš 

dobré. Tento lesk se proto musí odstraňovat.  

Chemická vlákna se dělí na celulózová a syntetická. [2] 
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2.2.1. Chemická vlákna celulózová  

Tato vlákna mají počátky v 18. století, kdy bylo potřeba nahradit vysoce drahé  

a cenné přírodní hedvábí. Aby mohlo dojít k výrobě těchto vláken je potřeba celulózy, 

kterou najdeme a získáme z bavlny či ze dřeva. Vlákna se dají dále rozdělit na vlákna 

z regenerované celulózy a z derivátu celulózy. [6] 

A) Vlákna z regenerované celulózy 

Jsou tvořena z čisté celulózy. Vlastnostmi jsou podobné přírodním celulózovým 

vláknům. 

Patří zde: měďnato amonná vlákna, lyocelová vlákna, viskózová vlákna.  

Pro výrobu měďnato amonných vláken se pouţívá rozpouštění celulózy.  

Vlastnosti: dobře sají vodu, při vysokých teplotách můţe dojít k rozkladu vláken.  

Pouţití: punčochy, spodní prádlo, textilní a oděvní doplňky. [6] 

Viskózová vlákna jsou nejrozšířenější a nejpouţívanější chemická vlákna 

z přírodních polymerů, a to aţ z 80%. Jestliţe vás zajímá, proč tomu tak je, odpověď je  

jednoduchá. Tato vlákna jsou velmi málo nákladná na výrobu. Ovšem nevýhodou je, ţe 

jsou velmi ekologicky neúnosná díky svému způsobu výroby. Chceme- li vyrobit takovéto 

vlákno, je třeba pouţít bukové či smrkové dřevo. Dřevo se mele a dostává se z něj 

celulózová drť. 

Vlastnosti:  malá navlhavost, vlákna silně při styku s vodou bobtnají, vlivem světla 

klesá pevnost vláken a dochází ke změně barvy. Vlákno se netaví, ale hoří a zapáchá při 

tomto procesu jako spálený papír. [2, 6] 

Lyocelová vlákna, jak jiţ bylo řečeno, viskózová vlákna mají špatný vliv na ţivotní 

prostředí. Byla snaha vyvinout vlákno, které bude na podobné bázi jako viskózové, ale 

ekologicky šetrnější. Za těchto podmínek vzniklo lyocelové vlákno.  
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Vlastnosti: vlákna jsou pevná, na omak oproti ostatním vláknům rozpoznatelná, mají 

sklon ke ţmolkování. [6] 

B) Vlákna z derivátů celulózy  

Tato vlákna jsou tvořena z derivátů celulózy, vlastnostmi se liší od vláken 

z regenerované celulózy například tím, ţe skoro nenavlhávají a jsou termoplastická. Patří 

zde acetátová vlákna. [6] 

Acetátová vlákna  jsou vlákna z esterů celulózy. Patří do skupiny termoplastických 

vláken nebo- li vláken, která teplem měknou.  

Vlastnosti: vysoce lesklá vlákna, málo pevná, málo navlhají, pevná odolnost při 

natahování, lehce vzplanutelná. Mezi jejich nevýhody patří malá pevnost, vznik 

elektrostatického náboje a také těţká barvitelnost vláken.  

Pouţití: vlákna mají vysoký měrný elektrický odpor, toho se dříve vyuţívalo 

k izolacím. Kolem 50. let byla acetátová vlákna vyuţíváná v cigaretovém průmyslu jako 

filtry do cigaret. [2, 6] 

2.2.2. Chemická syntetická vlákna  

Domnívám se, ţe syntetická vlákna jsou mezi lidmi docela oblíbená, a to hlavně díky 

jiţ výše zmíněné cenové dostupnosti. Dále pro dobré vlastnosti vláken jako je například: 

pevnost, nemačkavost, odolnost vůči hmyzu.  

Syntetická vlákna se od roku 1950 rychle dostala nahoru a stále se vyvíjela 

k lepšímu. Výroba těchto vláken je sloţitá, skládá se z přípravy určité vlákotvorné hmoty, 

zvlákňování, dlouţení a konečné úpravy vláken pro jejich textilní zpracování.  

Umělá vlákna se mohou kombinovat i s přírodními, coţ jim dává ještě lepší 

schopnosti. Nejlépe je kombinovat syntetická vlákna se lnem, vlnou, hedvábím či bavlnou. 

Kromě výhod mají syntetická vlákna i spoustu špatných vlastností, které negativně 

působí na člověka. Patří sem: malá prodyšnost, coţ můţe vyvolávat alergické reakce či 

vytvářet plísně. Dále jsou vlákna hořlavá, mohou vyvolávat pocity svědění, „kousání“, 
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pocení. Mimo textilií se syntetická vlákna pouţívají k výrobě: koberců, vzduchotechniky, 

klimatizace. 

Syntetická vlákna jsou textilními surovinami, které se získávají syntézou chloru, 

uhlíku, vodíku, dusíku, síry, fluoru. Za určitých chemických reakcí se spojením molekul 

tvoří makromolekuly nebo-li polymery. [2] 

Využití chemických syntetických vláken v textilním průmyslu 

Chemická syntetická vlákna (nebo- li chemická vlákna ze syntetických polymerů) se 

v textilním průmyslu pouţívají hlavně pod těmito názvy: nylon, lycra, polypropylen, 

polyakrylonitril, polyamid, polyester, apod. [2] 

Nylon takto se značí skupina syntetických polymerů, termoplastů. Nylon je vůbec 

první syntetické vlákno, které je vyrobeno z uhlí, vzduchu a vody. Toto vlákno mělo na 

trhu veliký úspěch hlavně svou výrobou dámských nylonových punčochových kalhot. Tyto 

„nylonky“ měly tak velký úspěch, ţe kdyţ se jich roku 1940 vyrobilo 5 milionů, byly 

během pár hodin úplně rozprodány. Nylon se rozvíjel dál, pouţíval se pro automobilový 

průmysl, podlahové krytiny. Co se týče mnoţství, byl nylon sice dostiţen polyesterem, 

který se dá pro textilní průmysl lépe pouţít nebo propylenem, který je zase levnější na 

výrobu, ovšem pro dámské punčochové prádlo byl a je stále nedostiţný.  

Vlastnostmi jsou nylonová vlákna pevná, nejvíce však za sucha, jsou málo odolná 

vůči větru, můţe docházet ke vzniku statického náboje.  

Vyuţití: jak jiţ bylo řečeno, nejvíce na výrobu dámských punčochových kalhot, dále 

sportovní oděvy, sítě, padáky, lana, provazy.  

Nylon se pouţívá v kombinaci i s lycrou, jelikoţ ta se nikdy nepouţívá sama. Jde 

o elastické vlákno, jehoţ pouţití se datuje od šedesátých let 20. století. V této době se 

pouţívalo jako doplňkový materiál, který se poté začal vyuţívat právě do silonek. [7] 
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Polypropylen jedná se o nejmladšího zástupce syntetických vláken. Tato vlákna se 

vyuţívají hlavně v bytovém textilu. Hlavní výhodou těchto vláken je snadná dostupnost 

základní suroviny, která odpadá jako vedlejší produkt při procesech zpracovávání ropy. 

Dále polypropylen, který není tak citlivý na změny technologických parametrů. Tato 

vlákna jsou také velmi hořlavá, vznik statického náboje je zde minimální, špatně drţí tvar, 

mají sklon ke ţmolkování.  

Vyuţití: bytové textilie (koberce, dekorační i potahové látky, záclony), ochranné 

obleky, lana, sítě, filtrační materiály. [1, 2] 

Polyakrylonitril díky stále většímu vyuţití výroba těchto vláken stoupá, a to 

především v oděvním a bytovém sektoru. Hovoříme o polyakrylonitrilových vláknech 

a polyakrylonitrilových vláknech modifikovaných. Rozdíl mezi nimi je ten, ţe 

polyakrylonitrilová vlákna modakrylová mají více neţ 16% a méně neţ 65% 

polyakrylonitrilu nahrazeno jiným polymerem.  

Ta vlákna, která obsahují v základním materiálu více jak 85% polyakrylonitrilu se 

řadí do vláken čistě polyakrylonitrilových. Polyakrylonitrilová vlákna mají vysokou 

hořlavost, která je u modakrylových potlačena, jelikoţ přidáním dalších a dalších polymerů 

dojde k tomu, ţe textilní výrobek po oddálení ohně sám uhasne. Další vlastností 

polyakrylonitrilových vláken je, ţe jsou sráţlivá, stálá vůči působení kyselin a při působení 

vzduchu kolem teploty 120°C vlákna ţloutnou. Jsou výborně odolná vůči povětrnostním 

vlivům a proti mikroorganismům. Tato vlákna lze dobře barvit, ovšem u modakrylových je 

to horší.  

Vyuţití: u těchto vláken nedochází ke vzniku statického náboje, mají dobrou 

tvarovou stálost a nedochází ke ţmolkování. Jsou velmi snadná na údrţbu. Tato vlákna je 

doporučeno pouţívat při výrobě pletenin ať uţ jako spodní prádlo, sportovní oděvy, 

oteplovací ponoţky, záclony, plachtoviny, koberce, bytové a dekorační textilie, plyše nebo 

pro výrobu ochranných pracovních oděvů, lan či sítí. [1, 2] 

Polyamid tato vlákna jsou od jejich vzniku nejvíce frekventovaná a oblíbená. 

Dokonce se o nich hovoří o jako nejlepší náhraţce přírodních vláken, která se stala 
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nejuţívanější surovinou pro textilní průmysl. Ovšem náklady na výrobu jsou zde vyšší 

třeba neţ u polyesteru, dále je u polyamidů ekologický problém, a to rajský plyn, který 

bohuţel při výrobě uniká do ovzduší a tím je tak škodlivý k ţivotnímu prostředí.  

Co se týče vlastností, můţeme zde uvést nízkou teplotu tání. Vlákna jsou vysoce 

hořlavá, coţ je nebezpečné hlavně tím, ţe při vzplanutí vláken se začnou zároveň tavit 

a polyamid, který se roztaví postupně, odpadá v ještě hořících kapkách, coţ můţe 

u textilních výrobků způsobit škaredá poranění.  

Výhodou ovšem je, ţe tato vlákna jsou pevná, elastická a mají odolnost vůči 

povrchovému namáhání. Špatnou vlastnost ale můţeme najít například u pneumatik, ve 

kterých se při jejich výrobě polyamid uţívá. Při malém nahuštění pneumatik pak můţe 

dojít k jejich deformaci, způsobené právě studeným tokem polyamidových vláken.  

Mezi další výhody patří, ţe polyamidová vlákna jsou odolná vůči působení 

mikroorganismů. 

Vyuţití: u těchto vláken je velmi časté. Jeho vyuţití je v textilním průmyslu 

nejrozšířenější v těchto oblastech: podlahoviny, oděvy pro volný čas či dámské silonové 

kalhoty. 

Kromě těchto tří oblastí se polyamidová vlákna pouţívají pro výrobu pláštěnek, 

šicího hedvábí, krajek, jako imitace koţešin, podšívkonivy, spodního prádla.  

Vlákna se mohou mísit i s dalšími vlákny a nemusí to být pouze vlákna syntetická. 

Mohou to být i vlákna přírodní. V těchto podobách se vlákna vyuţívají při výrobě 

punčoch, svrchních oděvů, lyţařských kombinéz, plavek, izolačních výplní, sítí, pomůcek 

pro rybaření, uniforem, pracovních a ochranných oděvů.  

Z technického hlediska je výborné vyuţití těchto vláken u výrobků, které zajišťují 

bezpečnost práce jako: řemeny, ochranné pásy, lana. Polyamidová vlákna najdeme i ve 

svých domácnostech, a to v podobě dekoračních materiálů, povlaků, přikrývek, koberců, 

potahů do aut. Ovšem tato vlákna pronikla také do medicíny, v podobě chirurgických nití, 

ochranných produktů, protéz, tepen. [1, 2] 
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Polyestery mají velmi univerzální vlastnosti, coţ je řadí mezi nejdůleţitější druh 

syntetických vláken. Ten nejzákladnější typ se vyrábí z ethylenglykolu kyseliny 

tereftalové.  

Polyesterová vlákna jsou vysoce hořlavá, v plamenu dochází k jejich tavení. Tato 

tavenina za působení sazí a zápachu odkapává a můţe tak způsobit škaredá poranění, ne- li 

poleptání kůţe.  

Jsou odolná vůči mikroorganismům a barvit je lze bez problémů. Nevýhodou je, ţe 

při jejich zpracovávání zjišťujeme vznik statického náboje, nízkou mačkavost a sklon 

k vytváření ţmolků.  

Vyuţití: tato vlákna jsou brána jako univerzální textilní surovina, jelikoţ jejich 

vyuţití je snad ve všech oblastech textilního průmyslu. Jednou z těchto vyjímek jsou právě 

dámské punčochové kalhoty. Pro jejich výrobu by se spíše vyuţila vlákna polyamidová, 

o kterých jiţ bylo hovořeno výše.  

Tato vlákna mají jednoduchou údrţbu, jsou odolná vůči oděru, nemačkají se, jsou 

příjemná na omak a mají vysokou pevnost za mokra i sucha.  

Mohlo by se zdát, ţe tato vlákna nemají ţádné záporné stránky, ale na kaţdé věci se 

dá najít něco, co nevyhovuje poţadovaným parametrům. A zde je to právě nízká odolnost 

při vyšších teplotách.  

Nyní si povíme něco bliţšího k pouţití polyesterových vláken. Zřejmé je jejich 

vyuţití v průmyslu textilním, bytovém a technickém. Doporučuje se i směšovat tato vlákna 

s vlnou, bavlnou a viskózou. V takovýchto příměsích je pak najdeme ve formách 

oblekových tkanin, kravat, prádlových textiliích, sportovním oblečení, nitích na šití,  

materiálech pro zdravotní průmysl, v záclonách, ochranných oděvech, poţárních hadicích, 

sítích a plachtovinách. [1, 2] 

Polyuretan jsou speciálním typem syntetických vláken s výbornou elasticitou. Jejich 

vlastnostmi jsou: stálost vůči tukům, čistícím přípravkům, potu, dále snadná barvitelnost, 

dokáţí udrţet tvar a jsou pevná. Tato vlákna jsou však i hořlavá a nejsou moc odolná vůči 

větru či světlu. Polyuretanová vlákna na trhu najdeme ve větší míře v podobě hedvábí.  
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Vyuţití: elastické prádlo, punčochy, oděvy pro sport, zdravotnické zboţí, rukavice.  

[1] 

Polyvinylalkohol se vyrábí z polyvinlacetátu. Vlákna mají dobrou stálost vůči 

mikroorganismům, jsou odolná proti oděru, vysoce mačkavá, mají oproti polyuretanovým 

vláknům nízkou elasticitu.  

Vyuţití: Vlákna, která se ve vodě dokáţí rozpustit se uţívají v textilním průmyslu 

i v technice. Vlákna, která se ve vodě rozpustit nedají slouţí hlavně pro výrobu oděvů, 

bytového textilu. Najdeme je na trhu nejčastěji v podobě hedvábí. [1] 

Polyvinylchlorid je druhá nejpouţívanější umělá hmota na Zemi. Mezi 

nejzákladnější vlastnosti patří totální nehořlavost, nepropustnost vody, odolnost proti 

mikroorganismům, nemačkavost, udrţují tepelnou stálost, mají sklony k nabíjení se 

statickou elektřinou, coţ se pak vyuţívá z hlediska vedení elektrického proudu. Dále jsou 

těţko barvitelná a vysoce se sráţí. Jak jiţ bylo řečeno, mají schopnost nabít se negativním 

elektrostatickým nábojem. Tato vlákna jsou tudíţ výborná pro osoby trpící revmatismem.  

Vyuţití: ochranné oděvy, protirevmatické prádlo, podšívkoviny, sportovní oděvy, 

imitace koţichovin, dekorační materiály, potahové látky, výroba textilií, technické výrobky 

vyuţitelné v tropech, k výrobě filtrů, v textilních materiálech vyuţitelných 

v chemicky náročném prostředí. [1, 2] 

Teflon se vyrábí za studena z polymerizovaného fluorethylenu. Tato vlákna mají 

velice zvýšenou tepelnou stálost, nejsou hořlavá, ale při teplotách nad 200°C vypouští 

jedovaté plyny. Vlákna nejde barvit, dají se jedině tónovat, jsou elektricky izolačně velmi 

schopná.  

Vyuţití: díky svým vlastnostem a cenové náročnosti se uţívají hlavně v technickém 

úseku výroby, například při výrobě těsnění, filtračních látek, izolaci kabelů a pro 

elektroizolační účely. [1] 
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2.3. Vliv textilních vláken na životní prostředí 

Otázkou ţivotního prostředí se v dnešní době zabývá snad kaţdý. Oděvní průmysl 

není vyjímkou. Přírodní vlákna mají na ţivotní prostředí daleko menší dopad neţ vlákna 

chemická. Například bavlna, jakoţto surovina pro přírodní vlákno, je oproti výrobě 

syntetických vláken na vodu náročná. Ale na druhé stránce jsou syntetická vlákna velmi 

náročná na energii, a to aţ dvojnásobně ne- li trojnásobně. [8, 9] 

Dalšími negativními dopady na ţivotní prostředí jsou enviromentální dopady  

a doprava.  

Mezi enviromentální dopady patří spotřeba energie, toxické chemické látky 

a přípravky pouţívané při výrobě textilií. Dále vypouštění odpadních vod, které obsahují 

nebezpečné látky vznikající při technologických procesech jako je barvení či praní. [8] 

Doprava má také dopady na ţivotní prostředí. Sice není aţ tak zásadní, jelikoţ 

z celkových negativnívh vlivů jí patří necelých 7%. Ale přesto při pouţívání automobilů či 

letadel dochází k vypouštění výfukových plynů do ovzduší. Tohoto malého procenta 

dosáhla doprava jen díky velkému vyuţívání lodní dopravy, která k ţivotnímu prostředí 

není aţ tak škodlivá.  

Další fakt, který ţivotnímu prostředí moc nepomáhá je společnost. Tohle je jeden 

z nejzásadnějších vlivů. Společnost s textilem mrhá. Zvykla si na módní trendy a své 

oděvy likviduje dříve, neţ přestanou naplňovat jejich funkčnost. Textilie se pro nás staly 

spotřebním zboţím uţ tím, ţe jsou ve všech cenových kategor iích. Bohuţel málo kdo své 

nepotřebné textilie daruje charitě či dokonce recykluje. Recyklace je přitom další moţnost, 

jak nakládat s jiţ nevyuţitelným textilem. Třeba takové bavlněné textilie se dájí dále vyuţít 

k výrobě koberců, prachovek či ilozačních materiálů. Nebo třeba materiály obsahující 

viskózu se dají vyuţít k výrobě hadrů. Aţ 80% vysbíraného textilu se dá dále vyuţít pro 

oděvy nebo jako druhotná surovina. Jen zbylých 20% je odpadem. Jenţe recyklační proces 

je velice náročný jak na energii, tak na technologie. Třeba taková bavlna pro recyklaci 

nevychází výhodně, jelikoţ se tímto procesem znehodnocují vlákna. Navíc můţe dojít ke 

kombinaci textilních materiálů. V ČR se recyklace takřka neprovádí. [8, 9] 
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Dalo by se tedy říci, ţe není aţ tak velkým problémem zda jde o vlákna přírodní či 

chemická, ale spíše o to, jak s nimi nadále nakládáme. Je proto důleţité zastavit plýtvání 

s textilem vzhledem k neustálým módním trendům. Pro ţivotní prostředí by byla největší 

úleva, kdyby lidé nosili své oděvy a vyuţívali své textilie po celou dobu jejich ţivotnosti.  
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3. Marketingový výzkum 

Marketing je odvozen od slova market a přípony ing. Market znamená trh a ing 

určitou činnost. Dalo by se říci, ţe marketing představuje celý sled činností od vzniku 

určitého nápadu, aţ po realizování této myšlenky na trh. [10] 

Úkolem marketingu je uspokojit zákazníky (kupující). Jedním z nástrojů marketingu 

je marketingový výzkum, coţ je činnost, která by měla být předem dobře promyšlená.  

Zabývá se shromaţďováním údajů a analýzou informací týkajících se určitého tématu, 

která následně slouţí k vyhodnocení určitého projektu. Firma, společnost nebo i soukromé 

osoby provádí marketingové výzkumy proto, aby lépe porozuměly trhu, na kterém 

podnikají, aby se od zákazníka dozvěděly určité informace, které potřebují pro své vlastní 

účely. Na základě marketingového výzkumu se poté mohou identifikovat problémy, 

nedostatky, vyhodnocovat výsledky postavení firmy na trhu nebo jen určovat rady pro 

vylepšení. Ovšem výzkum můţe slouţit například jen k pobavení, provedení výzkumu na 

téma nijak závaţného či striktního. Při marketingovém výzkumu se vyuţívá poznatků 

psychologie, statistiky, sociologie, matematiky, apod. Marketingový výzkum je mocný 

nástroj hlavně v konkurenčních bojích. Avšak je hodně míst, které mohou negativně 

ovlivnit výsledky výzkumu, a to třeba špatná formulace otázek, špatný výběr respondentů 

a jiné. Marketingový výzkum je sled odpovědí na poloţené otázky. Marketingový výzkum 

si můţeme provádět sami nebo si najmout agenturu, která ho za nás zpracuje a vyhodnotí.  

[11, 12] 

Marketingový výzkum v této bakalářské práci je zaměřen na vyuţití syntetických 

vláken v textilním průmyslu, porovnání přírodních a syntetických vláken, jejich vliv na 

ţivotní prostředí, apod. 

I kdyţ je vyuţití syntetických vláken v textilním průmyslu v dnešní době běţné, 

zajímalo mě, zda lidé vůbec vnímají rozdíly mezi přírodními a syntetickými vlákny. Kaţdý 

den se produkuje tisíce kusů textilií (oděvy, bytové doplňky, zdravotnický materiál, apod.). 

Podle čeho si lidé vybírají své textilie? Je to snad právě podle sloţení materiálu, ceny nebo 

jim záleţí jen na konečném vzhledu? Víme jak tyto materiály ošetřovat a zárověň 
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i uchovávat? Jsme schopni s rozvojem výroby nových a nových textilií nezasahovat do 

ţivotního prostředí tak, abychom ho neznečistili více, neţ je třeba?  

Abych získala odpovědi na tyto otázky pouţila jsem k sociologickému šetření 

metodu dotazníku a rozhovoru. Marketingový výzkum jsem provedla v roce 2010. 

Jednotlivé otázky jsem volila tak, aby byly jednoduché a srozumitelné pro všechny 

dotázané. 

Všem tázaným bylo předem vysvětleno, jak dotazník vyplnit, stejně tak byli 

seznámeni i s jeho obsahem.  

Dotazník obsahuje 13 uzavřených otázek. Bylo moţné označit vţdy jen jednu 

variantu odpovědi. Při následném zpracovávání dotazníku jsem nezjistila ţádné 

nesrovnalosti.  

3.1. Sběr a zpracování dat 

Dotazník byl vyplněn všemi oslovenými, které jsem si náhodně zvolila. Od všech 

respondentů se mi dotazník vrátil, a to v počtu 100 kusů. 

Jak jsem zmínila výše, zvolila jsem si dotazník klasického typu, viz Příloha č. 1. 

Jednotlivé otázky a odpovědi respondentů jsem zpracovala do přehledné tabulky číslo 1 

pod názvem: „Marketingový výzkum přírodních a syntetických vláken“ a následně také do 

grafů.  



2010  18 

 

Tabulka 1 Marketingový výzkum přírodních a syntetických vláken 

Otázka 

číslo 

Otázka Odpověď Počet 

respondentů 

% 

vyjádření 

1. Kdyby jste si 
měl/a vybrat, 
zvolíte raději 

oblečení či 
textilní výrobky z 

a) přírodních vláken 84 84% 

b) syntetických          
vláken 

16 16% 

2. Myslíte si, ţe by 

jste dokázal/a 
poznat rozdíl, zda 
je váš oděv 

vyroben z 
přírodního, nebo 

syntetického 
vlákna/materiálu  

a) ano 61 61% 

b) ne 13 13% 

c) nevím 26 26% 

3. Který z těchto 
faktorů je pro vás 

při koupi textilu 
nejdůleţitější 

a) cena 48 48% 

b) materiál, ze kterého 

je produkt vyroben 

29 29% 

c) značka 14 14% 

d) názor jiné osoby   9   9% 

4. Myslíte si, ţe je 
při likvidaci 

oděvů/textilií 
šetrnější k 
ţivotnímu 

prostředí 

a) materiál z přírodních 
vláken 

83 83% 

b) materiál ze 
syntetických vláken 

17 17% 

5. Byl/a jste někdy 
ve firmě, která 

vyrábí oděvy 

a) ano 24 24% 

b) ne 76 76% 

6. Víte, co 
znamenají 
značky, které jsou 

umístěny na 
štítkách oděvů. 

Např.: PES, ba, 
PAD, aj. 

a) ano 47 47% 

b) ne   6   6% 

c) nevím 47 47% 

7. Vadilo by vám, 
kdyby syntetická 

vlákna plně 
nahradila vlákna 

přírodní 
 
 

 
 

a) ano 63 63% 

b) ne 14 14% 

c) nevím 23 23% 
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8. Způsobily vám 
někdy textilie 

vyrobené ze 
syntetických 

vláken nějaké 
zdravotní/koţní 
problémy vlivem 

jejich nošení 

a) ano 30 30% 

b) ne 46 46% 

c) nevšiml/a jsem si 24 24% 

9. Myslíte si, ţe jsou 
z hlediska 

trvanlivosti 
materiálu nejlepší 

a) textilie z přírodních 
vláken 

25 25% 

b) textilie ze 
syntetických vláken 

75 75% 

10. Jak nejčastěji 

nakládáte s 
nepotřebným 
textilním 

materiálem 

a) charita 28 28% 

b) spálení   6   6% 

c) likvidace do 

kontejnerů 

32 32% 

d) skladování v 
domácnosti pro 

pozdější moţné vyuţití 

34 34% 

11. Jste a) muţ 44 44% 

b) ţena 56 56% 

12. Kolik je vám let a) 15-19   1   1% 

b) 20-26 52 52% 

c) 27-40 15 15% 

d) 41-60 18 18% 

e) 61 a více 14 14% 

13. Vaše nejvyšší 
ukončené 

vzdělání 

a) základní   1   1% 

b) vyučen/a 10 10% 

c) střední odborné  44 44% 

d) střední všeobecné 16 16% 

e) vyšší odborné   5   5% 

f) vysokoškolské 24 24% 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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4. Zhodnocení 

 Marketingový výzkum proběhl úspěšně. Dotazník vyplnilo všech 100 respondentů, 

kteří odpověděli na 13 otázek týkajících se textilu a vláken. Díky srpávnému vyplnění 

dotazníků mými respondenty jsem mohla vyhotovit grafy, které mi poslouţily 

k následnému vyhodnocení jednotlivých otázek.  

 Otázky číslo 11., 12., 13., jsem nevyhotovovala graficky, jelikoţ se jedná o otázky 

osobního charakteru. Okomentovala jsem je alespoň slovně.  

 Jak jiţ bylo zmíněno, dotazník vyplnilo 100 respondentů. Z toho 44% tvořila 

muţská část populace a 56% ţenská. Domnívala jsem se, ţe muţi budou mít při 

vyplňování dotazníku menší problémy, ale nebylo tomu tak. Z tohoto je zřejmé, ţe doba 

postoupila a i muţi se v textilním odvětví výborně orientují.  

 Výzkum byl prováděn v pěti věkových kategoriích od 15 let výše. Věková 

kategorie 15-19 let zaplnila 1%, kategorii 20-26 let se dostalo nejvyšší procento, a to 52%. 

Další věková kategorie byla 27-40 let, kterou obsadilo 15%, dále 41-60 let dosáhla 18% 

a poslední varianta, která byla pro respondenty starší 61 let odpověděla na mnou kladené 

otázky v počtu 14%.  

 Poslední otázka se týkala nejvyššího ukončeného vzdělání. Základní vzdělání mělo 

pouze 1%, a to respondent věkové kategorie 15-19 let. Vyučeno je 10% tázajících, nejvyšší 

počet, 44% obsadili respondenti se středním odborným vzděláním. Střední všeobecné 

vzdělání zaznačilo 16% dotázaných, dokončenou vyšší odbornou školu má 5% a 24%, 

tudíţ druhé místo, zaplnili respondenti s vysokoškolským vzděláním.  
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 Graf č. 1 Odpovědi respondentů na otázku číslo 1  

1. Kdyby jste si měl/a vybrat, zvolíte raději oblečení či 

textilní výrobky z:

84%

16%

a) přírodních vláken

b) syntetických vláken

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

První otázka se týkala preferencí u výběru oblečení a textilií. Respondenti se měli 

rozhodnout, zda dávají přednost vláknům přírodním či syntetickým v textilním odvětví.  

Před setkáním s respondenty jsem se domnívala, ţe větší část odpoví variantou „a“, 

tudíţ, ţe je pro ně příjemnější vlákno přírodní. Výzkumem mi moje domněnka byla 

potvrzena a tuto variantu zvolilo 84% dotázaných. To znamená, ţe většina občanů, stále 

volí při výběru svých textilií přírodní vlákna. Přitom s textilními výrobky, vyrobenými 

čistě z přirodních vláken se na trhu setkáváme uţ jen z menší části. Myslím si, ţe většina 

tázaných, odpovídající variantou „a“ má ve svém šatníku/domácnosti pouze pár čistě 

přírodních textilií.  

K variantě „b“ se tedy přiklonilo jen menší procento, přesněji 16% respondentů.  
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 Graf č. 2 Odpovědi respondentů na otázku číslo 2  

2. Myslíte si, že by jste dokázal/a poznat rozdíl, zda je váš 

oděv vyroben z přírodního, nebo syntetického 

vlákna/materiálu?

61%13%

26%

a) ano

b) ne

c) nevím

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

 V této otázce jsem zvolila jiţ výše zmíněnou podpůrnou metodu, a to rozhovor. 

Zajímaly mě další názory, které oslovení jedinci na textilie mají. Domnívám se, ţe rozdíl 

mezi přírodními a syntetickými textiliemi je znát jiţ na první omak či nošení. Ale vnímají 

to tak i ostatní lidé a ne jen já? Dokáţe člověk mající na sobě tričko z bavlny a poté 

z polyesteru poznat rozdíl? 

Má domněnka se potvrdila a odpověď „a“ zvolilo 61% dotázaných. Překvapilo mě 

vcelku vysoké procento (26%) dotázaných, které uvedlo variantu „c“. Dle mého názoru 

odpověď „c“ uvedli lidé, kterým je jedno co nosí a nemají potřebu daný materiál jakkoliv 

zkoumat. Důleţité pro ně je, coţ vychází i z jedné další otázky cena, značka, nebo dle 

rozhovoru jen to, ţe se jim vybraný textil líbí. V neposlední řadě je třeba uvést, ţe 13% 

respondentů nepozná rozdíl zda je textilie z přírodního či syntetického vlákna.  
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 Graf č. 3 Odpovědi respondentů na otázku číslo 3  

3. Která z těchto variant je pro váš při volbě oblečení 

nejdůležitější?

48%

29%

14%

9%
a) cena

b) materiál, ze kterého je

produkt vyroben

c) značka

d) názor jiné osoby

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

Třetí otázka by byla jistě zajímavá hlavně pro prodejce textilií. Pro ně je přeci 

prioritou znát poţadavky zákazníků a jejich následným splněním získat jak vyšší zisky, tak 

další nové spotřebitele. Podle mého názoru musí spotřebitele nejdřívě upoutat výrobek jako 

takový. Ale podle jakého dalšího kritéria se rozhodne, zda si jej odnese aţ domů? Přiznám 

se, ţe pokud mě výrobek opravdu neoslní na první pohled tak, ţe bych bez něj nemohla 

odejít, volila bych v této otázce variantu „a“, nebo-li cenu. Proto mě zajímalo, jak odpoví 

tázající. 

V grafu se ukázalo, ţe skutečně vítězí varianta „a“, a to ze 48%. Opravdu se není 

čemu divit, ještě v době, kdy lidé opravdu nemají peníze na rozhazování. Na druhém místě 

se umístila odpověď „b“. Při rozhovoru tuto odpověď volili spíše tázající, kteří jsou 

v bliţším styku s výrobou oděvů a také respondenti, kteří mají při nesprávné volbě 

textilního materiálu následně  koţní problémy. Variantu „c“ zvolilo 14% respondentů. Dalo 

by se říci, ţe se značkovým oblečením se setkáváme denně, ale jak je vidět, jen malému 

procentu respondentů záleţí na tom, zda jsou jejich boty se značkou či bez ní. Nejhůře 

v této otázce skončila poslední varianta, a to pod písmenem „d“. Jak je vidět, názor jiné 

osoby ovlivňuje jen malou část z občanů. Privilegiem je bezkonkurenčně cena.  
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 Graf č. 4 Odpovědi respondentů na otázku číslo 4  

4. Myslíte si, že je při likvidaci oděvů/textilií šetrnější k 

životnímu prostředí:

83%

17%

a) materiál z přírodních

vláken

b) materiál ze syntetických

vláken

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

V dnešní době se kladou vysoké nároky na zachování kvality ţivotního prostředí. 

S tím souvisí i naše čtvrtá otázka, která se týká šetrnosti při likvidaci oděvů/textilií 

z přírodních nebo syntetických vláken.  

 Převáţná většina mnou dotázaných, 83%, se domnívá, ţe při likvidaci jsou 

k ţivotnímu prostředí šetrnější materiály z přírodních vláken. Zbylé procento respondentů 

(17%) si myslí, ţe jsou při likvidaci k ţivotnímu prostředí šetrnější vlákna syntetická.  

Respondenti volící variantu „a“ mají pravdu. Syntetická vlákna jsou ve srovnání 

s vlákny přírodními vysoce náročná na energii. Krom toho jeho celková likvidace je 

nešetrná k ţivotnímu prostředí. Jelikoţ je ovšem třeba polyester svými vlastnostmi natolik 

dokonalý, ţe v mnoha ohledech dokáţe přírodní vlákno předčit, tak se i přes škody 

k ţivotnímu prostředí v jeho výrobě nadále pokračuje. Navíc náklady na výrobu jsou 

mnohdy menší neţ u přírodních vláken. 

Pro šetření ţivotního prostředí je nejlepší recyklace. Z recyklovaného materiálu se 

můţe vyrobit opět vlákno nebo třeba plastové výrobky. Ovšem recyklace je velice náročná, 

textilní výrobky jsou totiţ většinou vyráběny ve směsích, proto se pro jejich recyklaci musí 

pouţít velké mnoţství chemikálií a energie. Česká republika uţ z ekonomického hlediska 
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v recyklaci příliš nevyniká, spíše skoro zaniká. I kdyţ je tedy znát, ţe likvidace textilií ze 

syntetických vláken je náročnější k ţivotnímu prostředí, tak největší důraz je přece jen 

kladen na plýtvání textilem. Lidé totiţ často mění své oblečení ještě dřívě, neţ ztratí svou 

funkčnost, a to třeba jen kvůli módě.  
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 Graf č. 5 Odpovědi respondentů na otázku číslo 5  

5. Byl/a jste někdy ve firmě, která vyrábí oděvy?

24%

76%

a) ano

b) ne

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

Z odpovědí na otázku: „Byla jste někdy ve firmě, která vyrábí oděvy?“ si můţeme 

povšimnout vysokého procenta lidí (76%), kteří odpověděli, ţe „ne“.  

Respondentů, jejichţ odpověď zněla, ţe v některé firmě vyrábějící oděvy byli, jsem 

se následně doptávala na jména jimi navštívených podniků. Můţu jmenovat, např.: OP 

Prostějov, dále menší rodinné podniky pro výrobu oděvů.  

Není se čemu divit, ţe jen malý zlomek dotazovaných byl ve firmě zpracová vající 

oděvy. Většina textilu, který je v ČR je totiţ dováţen ze zemí třetího světa. Proto v ČR 

najdeme uţ jen málo firem, které se zatím drţí návalům levného zboţí z ciziny. Příkladem 

je tomu firma OP Prostějov. Měla jsem moţnost tento podnik navštívit. Zaměstnanci tam 

mají práci nelehkou a finančně je většina z nich ohodnocena od jednoho kusu. 

Na vyrobených kusech je hned na první pohled vidět preciznost a kvalita . Bohuţel i firma 

s takovýmto jménem musela uzavřít svou ostravskou pobočku. Jak jiţ bylo řečeno, náklady 

na výrobu jsou příliš vysoké, proto je výhodné přesunout výrobu do zemí třetího světa, 

protoţe i přes vzdálenost se tam výroba textilií vyplatí. 
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 Graf č. 6 Odpovědi respondentů na otázku číslo 6  

6. Víte, co znamenají značky, které jsou umístěny na 

štítkách oděvů. Například: PES, ba, vanička s rukou, 

přeškrtnutá žehlička, apod.?

47%

6%

47% a) ano

b) ne

c) nevím

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

V otázce č. 6 mě zajímalo, zda lidé ví, co znamenají značky, které jsou uvedeny na 

štítkách oděvů. V dotazníku jsem uvedla ty značky, které jsou podle mého názoru 

nejznámnější. Například: PES, ba, vanička s rukou, přeškrtnutá ţehlička, apod.  

Zde se mi respondenti rozdělili do tří „táborů“, z nichţ odpověď „ano“ i „nevím“ 

zvolil stejný počet dotázaných. Přesněji 47% oslovených jedinců „ví“ i „neví“ co značky 

na štítkách oděvů znamenají.  

Pouze 6% respondentů odpovědělo, ţe význam značek neznají.  

Není se čemu divit, ţe vyšla u dotazovaných shoda a 47% obsadily odpovědi ano 

a nevím. Značky na štítkách stále přibívají a je těţké si zapamatovat všechny. Ovšem 

pokud si chceme zachovat textilii a předejít jejímu zničení a tím i následnému koupi nové 

je důleţité materiál před jeho ošetřením důkladně prostudovat. Pokud na štítku nalezneme 

značku, která nám není známa je lepší si vyhledat, co se pod touto značkou skrývá, neţ 

textilii poškodit. 
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 Graf č. 7 Odpovědi respondentů na otázku číslo 7 

7. Vadilo by vám, kdyby syntetická vlákna plně nahradila 

vlákna přírodní?

63%14%

23%

a) ano

b) ne

c) nevím

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

Domnívám se, ţe odpovědi v této otázce souvisí s otázkou č. 1, kde mnou oslovení 

jedinci odpovídali, ţe dávají přednost materiálům z přírodních vláken před vlákny 

syntetickými. 

Následně jsem se svých respondentů v otázce č. 4 ptala, zda jsou, podle jejich 

názoru, k ţivotnímu prostředí při likvidaci šetrnější vlákna přírodní nebo syntetická. 

Převáţná většina odpověděla, ţe jsou šetrnější vlákna přírodní.  

Tyto dvě předchozí otázky nám potvrzují odpovědi, které se mi zde vygenerovaly. 

Celých 63% dotázaných totiţ nechce, aby syntetická vlákna nahradila vlákna přírodní. 

Je vidět, ţe respondentům záleţí jak na kvalitě materiálu, tak na ţivotním prostředí. I kdyţ 

je pravda, ţe syntetická vlákna jsou plnohodnotná vlákna, která mají speciální vlastnosti 

a mohou tímto splňovat poţadavky zákazníků, jak třeba při výrobě oděvů pracovních, 

tak sportovních. 
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 Graf č. 8 Odpovědi respondentů na otázku číslo  8  

8. Způsobily vám někdy textilie vyrobené ze syntetických 

vláken nějaké zdravotní/kožní problémy vlivem jejich 

nošení?

30%

46%

24%

a) ano

b) ne

c) nevšiml/a jsem si

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

Kaţdý z nás preferuje jiný materiál při nošení oblečení. Máme také jiné zkušenosti. 

Někomu jsou syntetická vlákna příjemná a nevadí mu, jinému jsou zase nepříjemná.  

Dokonce se najdou i lidé, kteří mají se syntetickými vlákny nemalé zdravotní či 

koţní problémy. A právě tito lidé, (30%), zvolili moţnost „a“. Oproti syntetickým vláknům 

třeba bavlna výborně saje vodu, tudíţ i pot člověka. Tím se zabrání vzniku koţních 

vyráţek, zapaření pokoţky.  



2010  30 

 

 Graf č. 9 Odpovědi respondentů na otázku číslo 9  

9. Myslíte si, že jsou z hlediska trvanlivosti materiálu 

nejlepší:

25%

75%

a) textilie z přírodních

vláken

b) textilie ze syntetických

vláken

 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

Dle grafu vyplývá, ţe 75% dotázaných na otázku trvanlivosti materiálu odpovědělo, 

ţe mají větší výdrţ vlákna syntetická a 25% zvolila odpověď „b“ přírodní. Tahle otázka je 

trošku zavádějící. Přírodní vlákno je vysoce kvalitní, jako třeba přírodní hedvábí. Ovšem ta 

nejkvalitnější přírodní vlákna jsou velmi drahá. U takovýchto vláken máme zaručenou 

trvanlivost na dlouhá léta. Nemůţeme počítat s tím, ţe sezónní oděvy z obchodů, které jsou 

většinou vyráběny ze syntetických vláken mají vysokou trvanlivost. Tyto oděvy jsou 

opravdu šity jen na období jedné maximálně dvou sezón. Proč by se tudíţ na takové oděvy 

plýtvalo čistě přírodními vlákny. Ale abych nehanila syntetická vlákna úplně. Třeba na 

sportovní uţití jsou syntetická vlákna tak dokonale rozvinuta, ţe dokáţí splnit potřeby 

svých nositelů a dát jim komfortní pocit z prováděného sportu. V této otázce je důleţitá 

kvalita, zda jsou textilie vyrobené z kvalitního přírodního či syntetického vlákna, nebo byla 

zkvalitněna pomocí nějaké příměsi. 
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 Graf č. 10 Odpovědi respondentů na otázku číslo 10  

10. Jak nejčastěji nakládáte s nepotřebným textilním 

materiálem?

28%

6%

32%

34%

a) charita

b) spálení

c) likvidace do kontejnerů

d) skladování v

domácnosti pro pozdější

moţné vyuţití
 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

Ptám se, jak nákládáme s nepotřebným textilním materiálem? Velice mě zajímalo, 

kolik respondentů odpoví na variantu „c“, která úzce souvisí s předcházející otázkou číslo 

4. K této variantě se přiklonilo 32% tazatelů, coţ je méně neţ u moţnosti „d“. Osobně se 

také přikláním k této variantě, jelikoţ se vţdycky najde moţnost, a to i za pár let, jak znovu 

otevřít starou šatní skříň a vyuţít nenošené textilie. Vysoké procento taky obdrţela 

moţnost „a“, a to charita. Je pěkné vědět, ţe se stále najdou lidé, kteří dají své jiţ nenošené 

oděvy dále ke spotřebě potřebným. Při vyplňování dotazníků jsem měla moţnost rozebrat 

ústně i tuto otázku a setkala jsem se i s reakcemi, ţe lidé by charitě dávali své věci častěji, 

ale nelíbí se jim, ţe musí být odevzdávány podle určitých pravidel. V tomto sice tazatele 

chápu, ale na druhou stranu, přece nebudeme dávat na charitu oděvy, které jsou ušpiněné, 

s dírami, rozpárané. Určitá pravidla přeci musí být.  

Na posledním místě skončila varianta „b“, a to spálení. Myslím, ţe je dobře, ţe na 

tuto otázku odpovědělo jen 6% dotázaných, jelikoţ spálením mohou do ovzduší unikat 

škodlivé látky znečišťující ţivotní prostředí. 
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5. Závěr 

V závěru své bakalářské práce bych chtěla shrnout zjištěné informace a odpovědět si 

na otázky a cíle poloţené v úvodní části práce. Budu vycházet z dotazníku a také ze 

samotných rozhovorů s respondenty, dále pak ze zhodnocení.  

Jak jiţ bylo zmíněno ve zhodnocení, nesetkala jsem se s ţádným velkým problémem 

při vyplňování dotazníků. Na dotazník mi odpovědělo 100 respondentů, z nichţ víc jak 

s polovinou jsem ho vyplňovala osobně, zbytek jej vyplnil sám a poslal mi jej zpět 

elektronickou formou. Díky osobnímu kontaktu s dotazovanými jsem měla moţnost zjistit 

i další informace související s daným tématem.  

V první řadě mě zajímalo, jaký materiál by při výběru oblečení respondenti volili. 

Dotázaní si měli vybrat ze dvou variant, a to buď přírodní, nebo syntetická vlákna. Jelikoţ 

jsem nevěděla, jak dalece se respondenti vyznají ve vláknech, uvedla jsem v úvodní části 

dotazníku vysvětlení těchto dvou pojmů. Při otázce výběru textilií většina volila přírodní 

vlákna. Přitom při rozhovoru se mi svěřili, ţe by sice syntetická vlákna volili jen 

z nutnosti, ovšem víc jak ¾ jejich šatníku tvoří oděvy ze syntetických vláken. Uţ kvůli 

toho si myslím, ţe to malé procento oslovených, které preferuje syntetická vlákna to brala 

i tak, ţe jejich šatní skříně jsou naplněny spíše syntetickými, neţ přírodními materiály. 

Ovšem má domněnka v úvodní části byla správná. Lidé preferují přírodní vlákna, i kdyţ to 

při bliţším prozkoumání takto nevypadá.  

V úvodní části jsem se zmiňovala, ţe si myslím, ţe většina z nás by rozdíly mezi 

přírodními a syntetickými vlákny nepoznala. Jak je vidět, zmýlila jsem se, a to překvapivě 

dost. Celých 61% odpovědělo, ţe rozdíl mezi vlákny pozná. Přitom syntetická vlákna jsou 

plnohodnotná a v některých svých vlastnostech dokonce překonávají vlákna přírodní. A le 

jak mi při rozhovoru řekli sami respondenti: „Bavlna je bavlna.“  

Jedna z dalších otázek dotazníku, a to v souvislosti se škodlivostí k ţivotnímu 

prostředí byla zodpovězena tak, jak jsem se domnívala. Při rozhodování si měli 

respondenti zvolit, zda je podle nich pro ţivotní prostředí škodlivější přírodní či syntetické 

vlákno. Z těchto dvou variant si 17% dotázaných zvolilo syntetická vlákna. Jsem ráda, ţe 

si to poměrná většina uvědomuje, ale ve spojitosti s další otázkou, a to s nakládáním právě 

s nepotřebnými oděvy se toto moc neprojevilo. Lidé totiţ dle dotazníku stále své oděvy 

spalují či vyhazují do kontejnerů. Toto je zřejmé z otázky číslo 10. Uţ podle této otázky je 
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vidět, ţe 34% dotázaných skladuje textilie v domácnosti a 28% věnuje oděvy na charitu. 

Jsou to sice poměrně pěkná čísla, ovšem i přesto dalších 32% tázaných oděvy likviduje 

vyhazováním do kontejnerů a 6% je spaluje, coţ ţivotnímu prostředí nepřispívá. Pro čistší 

ovzduší, které by nezatěţovalo například pálení starého textilu bych navrhovala obecní 

kontejnery na odpad z domácností, kde by lidé mohli nosit své jiţ nevyuţitelné textilie, 

které nejsou uţ vhodné ani pro charitu. Tento textil by se dále mohl vyuţít k recyklaci, 

a tím i ke zpětnému vyuţití. Takto by se ušetřila další výroba, a to třeba materiálu, který 

slouţí jako izolace. 

Myslím si, ţe pokud bychom chtěli uchovat přírodu a celkově ţivotní prostředí ještě 

pro dalších několik generací, měli bychom brát větší zřetel na kaţdé průmyslové odvětví. 

Vyuţití syntetických vláken v textilním průmyslu je právě jedním takovým odvětvím, ve 

kterém můţeme začít. Syntetická vlákna si v našem ţivotě jiţ našla místo a pokud chceme 

i nadále nosit oděvy, které jsou vyráběny z těchto materiálů, měli bychom se zamyslet nad 

tím, jak šetrněji s nimi nakládat jednak při samotné výrobě a také při jejich likvidaci.  
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