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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem bezdomovectví, konkrétně se zaměřuje na 

bezdomovectví u žen. Dále pojednává o sociální péči určené lidem bez domova, 

domácnostech ohrožených sociálním a prostorovým vyloučením a konceptech 

uplatňovaných k předcházení či řešení této situace. Zabývá se také navrhovanými způsoby 

řešení chudoby a bezdomovectví v České republice, které jsou obsaženy v Koncepci práce s 

bezdomovci v ČR na období do roku 2020, a snahou prosadit koncept sociálního bydlení. 

Druhá část práce navazuje na předchozí empirickým výzkumem realizovaným mezi 

klientkami azylových domů, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jak tyto ženy uvažují o své 

budoucnosti a mimo jiné také, jaký mají názor na navrhovaný koncept sociálního bydlení.  

 

Klíčová slova 

Bezdomovectví, chudoba, sociální vyloučení, sociální služby, sociální bydlení, sociální politika, 

bytová politika, housing first, housing ready, tréninkové bydlení.  

 

Abstract 

This bachelor thesis explores the phenomenon of homelessness, with a focus on 

homelessness among women. It also deals with social care for the homeless, households at 

risk of social and spatial exclusion and concepts applied to prevent or resolve the situation. It 

also discusses the proposed ways of dealing with poverty and homelessness in the Czech 

Republic, which are contained in the work Koncepce práce s bezdomovci v ČR na období do 

roku 2020, and an effort to promote the concept of social housing. The second part of the 

bachelor thesis relates to the previous part by empirical research realized among female 

clients of shelter houses. Main objective of the reaearh was to find out how these women 

are thinking about their future and, among other things, what they think about the proposed 

concept of social housing. 

 

Keywords 

Homelessness, poverty, social exclusion, social services, social housing, social policy, housing 

policy, housing first, housing ready, training housing. 
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„Ti, kteří se starají o lidi z ulice, to vědí dobře: žena, jež je nešťastná a o všechno přišla, 

zůstane osamocená déle než muž. Jednak proto, že se umí lépe než muž postarat o to, aby 

mělo co jíst a zůstala čistá, jednak proto, že ví, že ve společenství bude zraňována – ano, 

možná to budou jen malá zranění, ale jestliže jich bude přibývat a nahromadí se, mohou 

učinit život nesnesitelným.“ 

Abbé Pierre, Testament 

 

Úvod 

 Ústředním tématem této práce je bezdomovectví, jev představující propad jedince na 

samotné dno společnosti často i v důsledku okolností, jež nemohl sám zdaleka ovlivnit. Je 

třeba, aby nastavení služeb sociální pomoci bylo připraveno pomoci těmto lidem ven z jejich 

složité situace. Účinným nástrojem, s úspěchy aplikovaným v jiných zemích, je sociální 

bydlení, koncept mající různé podoby, využívající celou škálu nástrojů, typů bydlení a aktérů 

pro jeho provoz. Podporující však myšlenku, že důstojné bydlení jako jedno za základních 

lidských práv by mělo být zaručeno každému. Navrhovaný koncept sociálního bydlení pro 

Českou republiku je jedním z bodů, kterým se své práci zabývám. Zmiňují také, jak funguje 

péče o domácnosti či jedince bez střechy nad hlavou ve Velké Británii.  

 Fenomén bezdomovectví nahlížím mimo jiné s větším důrazem na skupinu 

bezdomovců představující jejich menšinovou a možná proto často opomíjenou část, kterou 

jsou ženy. Jedná se o skupinu se specifickými potřebami, kterým často neodpovídají zařízení 

sociálních služeb určená primárně pro muže.  

Empirický výzkum spojuje mimo jiné téma sociálního bydlení a bezdomovectví u žen. 

Jeho hlavním otázkou je budoucnost v představách klientek azylových domů. Zjišťuje také 

jejich pohled na prosazovaný koncept sociálního bydlení a může odhalovat i zvláštnosti této 

bezdomovecké skupiny.  
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1. Bezdomovectví  

 V této kapitole uvádím, v jakých souvislostech se o bezdomovectví mluví v českém 

právním prostředí, jak je bezdomovectví definováno a jeho úzkou provázanost se sociálním 

vyloučením. Nezbytné je také věnovat pozornost příčinám a trajektoriím, jež 

k bezdomovectví vedou, neméně také formám, v jakých lze bezdomovectví vysledovat, 

neboť by bylo chybou domnívat se, že bezdomovci jsou pouze osoby přespávající venku na 

ulicích. Vzhledem k zaměření mé práce se zde věnuji specifičnosti bezdomovectví u žen a 

představám, jež osoby bez domova mají o své budoucnosti. V závěru kapitoly vymezuji 

pojmy kulturní a sociální kapitál, neboť s nimi později pracuji v druhé části práce věnované 

empirickému výzkumu. 

 

1. 1. Bezdomovectví v pojetí české legislativy 

 V českém právním pořádku ohraničuje prostředí pro tvorbu zákonů, které mají zajistit 

každému občanu realizaci jeho práv a svobod, Listina základních práv a svobod. V souvislosti 

s bezdomovectvím zaručuje tento dokument právo získávat prostředky pro své živobytí prací 

(případně získávat hmotnou podporu od státu), právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve 

stáři a při nezpůsobilosti k práci, právo na podporu v hmotné nouzi nezbytnou pro zajištěné 

základních životních podmínek, právo na ochranu zdraví (právo na bezplatnou zdravotní 

péči).1 Nutno také zmínit, že „základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, 

rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo 

sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo 

jiného postavení.“2 

 Péči o lidi bez domova vymezuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Pomoc 

lidem ohrožených chudobou ošetřuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a 

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Vzhledem k tomu, že v České 

republice chybí právní vymezení pojmu bezdomovec jako stavu sociálního vyloučení, mluví 

se o těchto lidech jako o osobách v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, 

                                                           
1
 Hradečtí, V. a I. (1996): Bezdomovství – extrémní vyloučení. Praha, Naděje, str. 19 – 20 

2
 Listina základních práv a svobod, čl. 3/1. [online] Dostupné z: http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 
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nebo osobách bez přístřeší. Pojem bezdomovec je v českém právním řádu chápán jako 

člověk bez státní příslušnosti.3 

  

1. 2. Definice bezdomovectví  

Nejkomplexnější definici bezdomovectví a vyloučení z bydlení představuje typologie 

Ethos vypracovaná evropskou federací národních organizací pracujících s bezdomovci – 

Feantsa. Tato definice je přizpůsobená pro české prostředí a člení osoby bez domova podle 

jejich životní situace a bydlení. Pojetí domova je chápáno ve třech oblastech, jejichž absence 

může vést k bezdomovství. Je to oblast fyzická (bydlení, které je možno užívat), sociální 

(zahrnuje soukromí a sociální vztahy) a právní (právní důvod k užívání obydlí). Možné jsou 

tedy následující formy vyloučení z bydlení – bez střechy, bez bytu, nejisté bydlení, 

nevyhovující bydlení.4 Tato definice bere v potaz mimo osob přežívajících venku bez střechy 

nad hlavou i bezdomovce potencionální, dává porozumět procesům vyloučení, které mohou 

vést k dlouhodobému ohrožení bezdomovectvím, a může být pomocná při plánování 

strategií řešení bezdomovectví.5 Ženy v azylových domech se dle této typologie pohybují 

v kategorii Bez bytu – Osoby v ubytovnách pro bezdomovce. 

 

Tabulka č. 1.: Ethos – Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení v prostředí 

ČR6 

Koncepční 
kategorie 

Operační kategorie Životní situace Druhová definice Národní 
subkategorie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoby přežívající 
venku 

Veřejné prostory 
nebo venku (na 
ulici) 

Osoby přežívající na 
ulici nebo ve 
veřejně přístupných 
prostorách bez 
možnosti ubytování 

Osoby spící venku 
(např. ulice, pod 
mostem, nádraží, 
letiště, veřejné 
dopravní 
prostředky, kanály, 
jeskyně, odstavené 
vagony, stany, 
garáže, prádelny, 

                                                           
3
 Hradecký, I. (2005): Národní zpráva o bezdomovství v České republice 2005. Praha, str. 4. [online] Dostupné 

z: http://nadeje.cz/img-content/files/docs/odborne/2005nzob_cz.pdf 
4
 ETHOS – Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR. [online] Dostupné z 

http://www.feantsa.org/spip.php?article120&lang=en 
5
 Hradecký I., a kol (2007): Definice a typologie bezdomovství. Praha, Naděje, str. 31. [online] Dostupné z: 

http://www.azylovedomy.cz/soubory/48_Definice%20a%20typologie%20bezdomovstvi.pdf 
6
 ETHOS – Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení v prostředí ČR. [online] Dostupné z 

http://www.feantsa.org/spip.php?article120&lang=en 
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Bez střechy 

sklepy a půdy 
domů, vraky aut) 

Osoby v noclehárně Noclehárna Osoby bez 
obvyklého bydliště, 
které 
využívají 
nízkoprahové 
noclehárny 

Osoby v 
nízkoprahové 
noclehárně 
Osoby sezonně 
užívající k 
přenocování 
prostory zařízení 
bez lůžek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bez bytu 

Osoby v 
ubytovnách 
pro bezdomovce 

Azylový dům pro 
bezdomovce 

Osoby v azylových 
domech 
s krátkodobým 
ubytováním 

Muži v azylovém 
domě 
Ženy v azylovém 
domě 
Matky s dětmi v 
azylovém domě 
Otcové s dětmi v 
azylovém domě 
Úplné rodiny v 
azylovém domě 
Osoby v domě na 
půli cesty 

Přechodná 
ubytovna 

Osoby ve veřejných 
ubytovnách 
s krátkodobým 
ubytováním, 
které nemají vlastní 
bydlení 

Osoby ve veřejné 
komerční ubytovně 
(nemají jinou 
možnost bydlení) 
Osoby v přístřeší po 
vystěhování z bytu 

Přechodné 
podporované 
ubytování 

Bezdomovci v 
přechodném 
bydlení se 
sociální podporou 

Bydlení s podporou 
výslovně určené 
pro bezdomovce 
neexistuje 

Osoby v 
pobytových 
zařízeních pro ženy 

Pobytové zařízení 
pro ženy 

Ženy ubytované 
krátkodobě v 
zařízení 
z důvodu ohrožení 
domácím násilím 

Ženy ohrožené 
domácím násilím 
pobývající na skryté 
adrese 
Ženy ohrožené 
domácím násilím 
pobývající v 
azylovém domě 

Osoby v 
ubytovnách 
pro imigranty 

Přechodné bydlení 
(azylová 
zařízení pro 
žadatele o azyl) 

Imigranti v 
přechodných 
ubytovnách 
z důvodu imigrace 

Žadatelé o azyl v 
azylových 
zařízeních 

 Ubytovny pro 
migrující 
pracovníky 

Osoby v 
ubytovnách pro 
migrující 
pracovníky 

Migrující pracovníci 
– cizinci ve veřejné 
komerční ubytovně 
(nemají jinou 
možnost bydlení) 

Osoby před 
opuštěním 
instituce 

Věznice a vazební 
věznice 

Bez možnosti 
bydlení po 
propuštění 

Osoby před 
opuštěním věznice 

Zdravotnická 
zařízení 

Zůstává déle z 
důvodu absence 
bydlení 

Osoby před 
opuštěním 
zdravotnického 
zařízení 
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Zařízení pro děti Bez možnosti 
bydlení 

Osoby před 
opuštěním dětské 
instituce 
Osoby před 
opuštěním 
pěstounské péče 

 Uživatelé 
dlouhodobější 
podpory 

Pobytová péče pro 
starší 
bezdomovce 

Senioři a osoby 
invalidní 
dlouhodobě 
ubytované v 
azylovém domě 

Muži a ženy v 
seniorském věku 
nebo invalidé 
dlouhodobě 
ubytované 
v azylovém domě 

Podporované 
bydlení pro 
bývalé bezdomovce 

Dlouhodobé 
bydlení s podporou 
pro 
bývalé bezdomovce 

Bydlení s podporou 
výslovně určené 
pro bezdomovce 
neexistuje 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nejisté bydlení 

Osoby žijící v 
nejistém 
bydlení 

Přechodné bydlení 
u 
příbuzných 
nebo přátel 

Přechodné bydlení 
u příbuzných 
nebo přátel 

Osoby přechodně 
bydlící u příbuzných 
nebo přátel 
(nemají jinou 
možnost bydlení) 
Osoby v podnájmu 
(nemají jinou 
možnost bydlení) 

Bydlení bez 
právního nároku 

Bydlení bez 
právního nároku, 
nezákonné 
obsazení budovy 

Osoby bydlící v bytě 
bez právního 
důvodu 
Osoby v nezákonně 
obsazené budově 

Nezákonné 
obsazení pozemku 

Nezákonné 
obsazení pozemku 

Osoby na 
nezákonně 
obsazeném 
pozemku 
(zahrádkářské 
kolonie, zemnice) 

Osoby ohrožené 
vystěhováním 

Výpověď z 
nájemního bytu 

Výpověď z 
nájemního bytu 

Osoby, které 
dostaly výpověď z 
nájemního bytu 

Ztráta vlastnictví 
bytu 

Ztráta vlastnictví 
bytu 

Osoby ohrožené 
vystěhováním z 
vlastního bytu 

Osoby ohrožené 
domácím násilím 

Policejně 
zaznamenané 
domácí násilí 

Případy, kdy policie 
zasáhla k zajištění 
bezpečí oběti 
domácího násilí 

Osoby ohrožené 
domácím násilím – 
policejně 
zaznamenané 
případy 
– oběti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoby žijící 
v provizorních 
a 
neobvyklých 
stavbách 

Mobilní obydlí Mobilní obydlí, 
které není určené 
pro 
obvyklé bydlení 

Osoby žijící v 
mobilním obydlí, 
např. maringotka, 
karavan, hausbót 
(nemají jinou 
možnost bydlení) 

Neobvyklá stavba Nouzový přístřešek, 
bouda, chatrč, 
barák 

Osoby žijící v 
budově, která není 
určena k bydlení, 
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Nevyhovující 
bydlení 

např. osoby žijící 
na pracovišti, v 
zahradních 
chatkách se 
souhlasem majitele 

Provizorní stavba Provizorní stavba Osoby žijící v 
provizorních 
stavbách nebo v 
budovách např. bez 
kolaudace 

Osoby žijící 
v nevhodném 
bydlení 

Obydlené 
neobyvatelné byty 

Bydlení v objektu 
označeném podle 
národní legislativy 
jako nevhodné 
k bydlení 

Osoby žijící v 
nevhodném 
objektu – obydlí se 
stalo nezpůsobilým 
k 
obývání (dříve 
mohlo být 
obyvatelné) 

Osoby žijící 
v přelidněném 
bytě 

Nejvyšší národní 
norma 
definující 
přelidnění 

Definované jako 
překračující nejvyšší 
normu podle 
rozměru nebo 
počtu 
místností 

Osoby žijící v 
přelidněných 
bytech 

 

1. 3. Sociální vyloučení 

Domov pro člověka představuje bezpečí, je zdrojem klidu, stimulace (mezi svými se 

můžeme vyrovnávat s podněty vnějšího světa) a pomáhá nám řešit problémy s vlastní 

identitou. „Každodenním pocitem člověka bez domova je [...] všudypřítomná nejistota a pocit 

permanentního ohrožení“.7 Kromě ztráty domova je bezdomovectví spojeno se sociálním 

vyloučením, s vyloučením na životě společnosti, kdy bezdomovec není schopen participovat 

na způsobu života běžného pro většinu populace.8 Vyloučení ze společnosti se v souvislosti 

s bezdomovectvím promítá do všech oblastí života jedince: ztrátou profesní pozice 

(ekonomické soběstačnosti), vyloučením z rodinného prostředí (rozpadem sociální sítě), 

redukovaným stylem života a nárůstem závislosti na podpoře charitativních organizací, 

žebráním, či kriminální aktivitou.9 Mareš uvádí, že spíše než důsledek osobního selhání bývá 

vyloučení vnímáno jako důsledek selhání buď demokratického a legislativního systému 

(zajišťujícího občanskou integraci), trhu práce (zajišťují ekonomickou integraci), sociálního 

                                                           
7
 Keller, J. (2013): Posvícení bezdomovců, Úvod do sociologie domova. Praha, Sociologické nakladatelství, str. 

15 
8
 Průdková, T., Novotný, P. (2008): Bezdomovectví. Praha – Kroměříž, Triton, str. 12 

9
 Vágnerová, M., Csémy, L., Marek, J. (2013): Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí. Praha, 

Karolinum, str. 9 
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státu (zajišťujícího sociální integraci), nebo rodiny a pospolitostního systému (zajišťují osobní 

integraci).10 

 

1. 4. Formy bezdomovectví 

 Pro definování pojmu bezdomovectví uvádí Hradečtí tři aspekty, které je třeba brát 

v potaz – absenci střechy nad hlavou, absenci domova (tj. život v instituci, dlouhodobém, 

krátkodobém podnájmu nebo na ubytovnách), bydlení nejisté (jedná se o squat, bydlení bez 

smlouvy). Z toho vychází rozlišení bezdomovectví zjevného, skrytého a potencionálního. 

Skupina zjevných bezdomovců je z těchto tří skupin nejviditelnější (nikoli však 

nejpočetnější). Jedná se osoby žijící na ulicích, nádražích, v noclehárnách, azylových domech. 

Je to skupina, která v největší míře využívá sociální služby.11 Skrytí bezdomovci jsou osoby 

bez přístřeší, které se neobracejí na veřejné nebo charitativní služby s hledáním noclehu. Tito 

lidé často putují a mění svá dočasná útočiště. Po čase se objeví v situaci zjevných 

bezdomovců a žádají o ubytování. Nabízené ubytování má však jen dočasnou formu. Pokud 

se jim nepodaří dosáhnout bytu pomocí svých vlastních zdrojů, žijí stále v přechodných a 

nejistých formách ubytování.12 Potencionální bezdomovci jsou osoby nacházející se 

v životně těžkých podmínkách, denních rodinných problémech, potížích osobního 

charakteru, mající problémy udržet si byt, případně jsou ohroženi jeho ztrátou. Do této 

skupiny řadí Hradečtí i jedince čekající na propuštění z ústavů, vězení, dětského domova, 

skupinu migrantů apod.13 

 

1. 5. Příčiny bezdomovectví 

 Faktory či příčiny vyvolávající bezdomovectví lze rozlišit na objektivní (vnější) a 

subjektivní (vnitřní). Objektivní faktory jsou „výsledkem interakce ekonomicko-politické 

situace země a celkového společenského klimatu“14. Jedná se především o vysokou míru 

nezaměstnanosti, chudobu, nedostatečné zabezpečení ve stáří a nemoci, finanční 

nedostupnost bydlení, nedostatečnou přípravu dětí opouštějících zařízení ústavní výchovy na 

                                                           
10

 Mareš, P. (1999): Sociologie nerovností a chudoby. Praha. Sociologické nakladatelství. str. 165 
11

 Hradečtí, V. a I. (1996): Bezdomovství – extrémní vyloučení. Praha, Naděje, str. 36 
12

 tamt str. 40 
13

 tamt str. 41 
14

 Průdková, T., Novotný, P. (2008): Bezdomovectví. Praha – Kroměříž, Triton, str. 15 
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následný život apod. 15 Faktory subjektivní jsou ovlivněny jednotlivci, rodinami, 

společenskými skupiny (jejich schopnostmi, rysy apod.). Lze je rozlišit na faktory materiální 

(ztráta bydlení, či zaměstnání, nedostatečné příjmy, zadluženost), vztahové (rodinné nebo 

manželské problémy, rozvod manželů, rozpad rodiny, násilí v rodině, sexuální zneužívání), 

osobní (duševní či tělesná choroba, osamělost, různé druhy závislostí) a Hradečtí sem řadí i 

faktory institucionální (propuštění z ústavu, či vězení).16 Nutno zmínit, že téměř nikdy nemá 

bezdomovectví jednu příčinu. V současné době (příčiny se v čase proměňují) převažuje mezi 

nejčastějšími příčinami bezdomovectví kombinace finančních důvodů se ztrátou zaměstnání, 

střechy nad hlavou a s návratem z vězení či ústavní péče.17 

 Keller poukazuje na skutečnost, že třídní boj byl v přechodu od průmyslové 

společnosti k společnosti postindustriální nahrazen bojem o místa, který na rozdíl od boje 

třídního společnost dezintegruje.18 Hrozba bezdomovectví a ztráty domova se stává logickým 

důsledkem ztráty pracovních pozic a sociálních jistot, jež může postihnout rozsáhlé skupiny 

lidí. K tomu přispívá ve společnosti rozšířený vzor úspěšných jedinců, kult úspěšnosti a 

soupeření, příkaz flexibility a zodpovědnosti za sebe samého i v situacích, které nemůže příliš 

ovlivnit, oslabené solidární vztahy, postupující individualizace a konkurence o pracovní místa 

a životní příležitosti.19 Mareš uvádí, že rostoucí počet lidí bez domova je důsledkem 

strukturálních problémů, jako je nedostatek levných bytů a bydlení, vysoká nezaměstnanost 

a rostoucí úroveň chudoby.20  

 

1. 6. Trajektorie „cest ke dnu“ 

 Z výzkumu Prudkého a Šmídové vyplynuly dvě základní trajektorie do situace 

bezdomovectví. Jedná se trajektorii dlouhodobou spojenou s horšími dispozicemi a 

podmínkami během socializačního vývoje. Na jejím počátku stojí havárie na začátku 

samostatného života (po odchodu z ústavního zařízení, po roztržce s rodinou), po níž se 

jedinec uchyluje k závislostem, či porušování zákona, aby se se situací vyrovnal, nebo jí 

                                                           
15

 tamt str. 15 - 16 
16

 Hradečtí, V. a I. (1996): Bezdomovství – extrémní vyloučení. Praha, Naděje, str. 43 - 44 
17

 Prudký, L., Šmídová, M., (2010): Kudy ke dnu, Analýza charakteristik klientů Naděje, o. s., středisko Praha. 

Bolzanova, Praha, Socioklub, str. 125 
18

 Keller, J. (2014): Sociální exkluze jako boj o místa. In. Keller, J., Buršová, I., Lindovská, E., Mikulec, M.: 

Vyloučení z bydlení. Rukopis, str. 25 
19

 tamt str. 26 – 27 
20

 Mareš, P. (1999): Sociologie nerovností a chudoby. Praha. Sociologické nakladatelství. str. 58 



18 
 

nějakým způsobem řešil. Tato trajektorie je také zdrojem neaktivního ekonomického 

fungování jedince a je příznačná pro osoby mladšího věku, vyrůstající mimo rodinu, osoby 

s nižším vzděláním a kvalifikací.21 Výchozí životní pozice je tedy spojena s nulovým sociálním, 

kulturním i ekonomickým kapitálem.22 Druhá krátkodobá trajektorie je charakteristická 

shlukem určitých událostí v životě člověka, které ho připraví o ztrátu střechy nad hlavou. 

Může jít o kombinaci ztráty zaměstnání, dluhů, rozpadu rodiny, či ztráty bytu. Tato cesta je 

spojená spíše s osobami středního věku. Zvláště lidé v této věkové kategorii se do situace 

bezdomovectví dostávají po neúspěšné konfrontaci svých vlastních možností a dispozic 

s požadavky, které na ně klade potřeba zachování určitého životního standardu a úrovně 

konzumu.23  

Další trajektorii do situace bezdomovectví představuje trajektorie „zdravotní“ 

vyznačující se zdravotními nedostatky jejích aktérů. Může jít o problémy diagnostikované i 

nediagnostikované (např. neschopnost sociální adaptace), nejčastěji se jedná o psychické 

poruchy, které jedincům znemožňují bezproblémové soužití s lidmi ve společnosti. Poslední 

klasifikovanou „cestou ke dnu“ je bezdomovectví volbou, k čemuž jedince nejčastěji vede 

nesouhlas se životním stylem většiny. U nás se tato trajektorie vyskytuje zřídka.24  

 

1. 7. Specifika bezdomovectví u žen 

 Bezdomovectví u žen způsobují nejčastěji faktory vztahové (zejména problémy v 

partnerských vztazích), zatímco u mužů bezdomovců hrají největší roli faktory materiální a 

osobní. Muži spíše než ženy aktivněji vyhledávají nabízené služby. Ženy proto častěji spadají 

do skupiny bezdomovců skrytých (volí bydlení u přátel, rodičů, případně návrat po jisté 

době).25 Ženy bezdomovkyně pocházejí často z nuzných majetkových podmínek, špatných 

rodinných poměrů, dosahují nízkého stupně vzdělání a často jsou ve špatném fyzickém či 

psychickém stavu.26 Tyto ženy jsou častěji než muži vdané (nebo byly vdané), méně často 

                                                           
21

 Prudký, L., Šmídová, M., (2010): Kudy ke dnu, Analýza charakteristik klientů Naděje, o. s., středisko Praha. 

Bolzanova, Praha, Socioklub, str. 124 
22

 Prudký, L. a kol. (2012): Souhrnný materiál pro tvorbu Koncepce práce s bezdomovci v ČR na období do roku 

2020, str. 12. [online] Dostupné z http://www.esfcr.cz/file/8471/ 
23

 Prudký, L., Šmídová, M., (2010): Kudy ke dnu, Analýza charakteristik klientů Naděje, o. s., středisko Praha. 

Bolzanova, Praha, Socioklub, str. 124 
24

 Prudký, L. a kol. (2012): Souhrnný materiál pro tvorbu Koncepce práce s bezdomovci v ČR na období do roku 

2020, str. 13. [online] Dostupné z http://www.esfcr.cz/file/8471/ 
25

 Hradečtí, V. a I. (1996): Bezdomovství – extrémní vyloučení. Praha, Naděje, str. 44 - 45 
26

 tamt str. 55 
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jsou pak svobodné. Jak uvádí Hradečtí, ženy bezdomovkyně „mají více sebekázně, 

kooperativnosti, adaptability a solidarity, bývají submisivnější, častější je však u nich 

plachost, nesmělost, bázlivost a tréma“27. 

 Ženy bez domova životem na ulici zhrubnou, zdrsní, rezignují na péči o sebe a začnou 

se přizpůsobovat mužům bezdomovcům. Nadměrné pití alkoholu na ně mívá horší 

devastující dopady než na muže.28 Na ulici se ženy často potýkají s obtěžováním, 

nevyžádanou pozorností, nepřátelskostí a pocity „objektu“ nechtěného sexuálního zájmu. 

Ochranu před nesnázemi ulice hledají v mnoha případech v nežádoucích vztazích často 

založených na zneužívání ke krádežím či obstarávání drog.29 

Ženy daleko ve větší míře situace bezdomovectví v očích okolí stigmatizuje, což jim 

samotným může v důsledku znemožnit aplikovat jejich starost a zodpovědnost o děti.30 

Hetmánková v souvislosti s nerespektováním specifičnosti bezdomovectví žen, nedostatkem 

specializovaných zařízení pro ženy v nouzi, vžitým užíváním maskulinní formy „bezdomovec“ 

a nastavením ubytovacích zařízení zejména pro muže mluví o neviditelnosti žen bez 

domova.31 

 

1. 8. Vnímání a představy o budoucnosti lidí bez domova 

 Vágnerová, Csémy a Marek pojednávají o výzkumu realizovaném mezi mladými 

bezdomovci (lidmi mezi 19 a 26 lety), ve kterém se skrze zmapování jejich životního příběhu, 

způsobu vnímání a hodnocení jiných lidí a sebe sama snažili mimo jiné odhalit jejich 

představy o budoucnosti a možnosti návrtu do společnosti. Zkoumanou skupinu tvořilo 90 

mladých lidí, z toho bylo 30 žen.   

Jak autoři výzkumu uvádí, mladí bezdomovci jsou koncentrováni na přítomnost a 

pokud o budoucnosti uvažují, mívají pozitivnější očekávání než starší příslušníci komunity.32 

Odchod z ulice ovlivňuje míra jejich identifikace s bezdomoveckým stylem života, jejich 

stupeň desocializace spojený s poklesem snahy něco měnit a lhostejností k důsledkům 

                                                           
27

 tamt str. 56 
28

 Průdková, T., Novotný, P. (2008): Bezdomovectví. Praha – Kroměříž, Triton, str. 25 
29

 Hetmánková, R. (2014): Kde jsi, když tu nejsi? In. Nový Prostor. Praha. č. 437. [online] Dostupné 

z www.novyprostor.cz 
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 Hradečtí, V. a I. (1996): Bezdomovství – extrémní vyloučení. Praha, Naděje, str. 55 - 56 
31

 Hetmánková, R. (2014): Kde jsi, když tu nejsi? In. Nový Prostor. Praha. č. 437. [online] Dostupné 

z www.novyprostor.cz 
32

 Vágnerová, M., Csémy, L., Marek, J. (2013): Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí. Praha, 

Karolinum, str. 167 



20 
 

vlastního jednání.33 Většina respondentů se chtěla vrátit do společnosti a měla víru, že se jim 

to podaří. Jejich představy ale nebyly vždy realistické. V mnoha případech tito lidé odkládají 

řešení vlastní situace. Ve zkoumané skupině byly i lidé, kteří svůj životní styl měnit nechtěli.34  

 Za nejdůležitější v návratu do společnosti tito lidé považují získání práce, poté 

bydlení, vztah, doklady, peníze a čistý trestní rejstřík. Nalezení práce jim často znesnadňuje 

nízké vzdělání, žádná kvalifikace, záznam v trestním rejstříku, neochota přijmout závazek a 

omezení, pohodlnost a lenost, chybějící doklady, ale také nesolidní přístup ze strany 

zaměstnavatelů.35 Častým problémem dotazovaných bezdomovců byly dluhy a hrozící 

exekuce v případě, že by začali pracovat. Velkou překážkou je také závislost na drogách a 

alkoholu. Tito lidé si uvědomovali, že odchod z ulice závisí hlavně na vůli a vytrvalosti 

dotyčného člověka. Často tento krok podmiňují impulzem, který by je aktivizoval, nebo 

přítomností blízkého člověka, kvůli němuž by byli ochotni se více angažovat.36 

 Z výzkumu realizovaného v Praze a Havířově mezi lidmi žijícími na ulici, jehož hlavním 

cílem bylo zjistit, kdo jsou tito lidé a proč přespávají na ulici, vyplynulo, že 81 – 87% všech 

dotázaných má pozitivní očekávání od budoucnosti, naopak zhoršení situace nebo rezignaci 

předpokládá 8 – 16% z nich (zastoupeny byly všechny věkové kategorie).37 Mnozí z těchto lidí 

si nalhávají, že se v budoucnu něco změní, že na ně čeká něco dobrého, aniž by se sami 

rozhodli ke změně. Mnozí z nich rezignovali a jen malé procento chce skutečně změnit svůj 

život.38 

 

1. 9. Vymezení dalších pojmů 

1. 9. 1. Kulturní kapitál 

Kulturní kapitál je zvláštní forma získaných předpokladů jedince nebo skupiny 

k dosažení určitého sociálního statusu, která je vázána na úroveň enkulturace. Podle 

Bourdieua jednotlivci i skupiny usilují svým jednáním o začlenění do společenské vrstvy 

mající privilegované postavení. Osvojení si specifických kulturních rysů, vkusu a stylu je 

nezbytné pro orientaci ve způsobech chování a jejich symbolických významech. Kulturní 
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kapitál tak definuje jako nástroj přivlastňování symbolického bohatství, které společnost 

hodnotí jako hodno jeho vyhledávání a vlastnění. Jakým kulturním kapitálem jedinec 

disponuje tedy, do jaké míry absorboval dominantní kulturu, se odráží na úrovni dosaženého 

vzdělání, pro jehož docílení je nezbytné naakumulování kulturního kapitálu již v rodině.  

 Dle pojetí kulturního kapitálu vycházejícího z humanizační funkce kultury ho lze 

chápat jako všechny latentní schopnosti člověka, které je možno individuálně osvojovat, 

rozvíjet a prolamovat jimi společenské bariéry, které ovlivňují průběh jeho životní dráhy. 

Osvojení si kulturního kapitálu je v tomto pojetí výsledkem vzdělání.39  

1. 9. 2. Sociální kapitál 

Sociální kapitál představuje sumu aktuálních i potencionálních zdrojů, které může 

určitá osoba využívat díky tomu, že se zná s druhými lidmi. Bourdieu uvádí, že objem 

sociálního kapitálu je dán velikostí sítě kontaktů, které je jedinec schopen mobilizovat pro 

svoji potřebu, a velikostí ekonomického, kulturního a symbolického kapitálu lidí účastných 

této sítě. Profit vycházející ze sociálního kapitálu má mimo jiné podobu služeb a protislužeb a 

poskytuje svému držiteli také profit symbolický (prestiž). Sociální směna uvnitř ustanovených 

sítí proměňuje směňované věci a služby na znaky sociálního uznání.40 

 

2. Sociální politika a péče o lidi bez domova  

 Chudoba je jev úzce související, ne-li jdoucí ruku v ruce s bezdomovectvím. Proto se 

v této kapitole zabývám tím, jak je chudoba pojímána, jaký je stav ohrožení chudobou 

v České republice, jaké jsou postupy sociální politiky státu k řešení a prevenci chudoby. 

Uvádím také sociální služby, které jsou u nás poskytovány lidem bez domova.  

 

2. 1. Chudoba 

 Chudobu lze označit jako „stav, který je důsledkem nerovného přístupu k 

rozdělovanému bohatství společnosti“41. Chudoba je spojena s hmotnou nouzí, deprivací, 

vyloučením jedinců či skupin od přístupu k materiálním zdrojům. Žižková rozlišuje subjektivní 

koncept chudoby, který vychází, z toho, zdali se lidé sami cítí být chudými či nikoliv (to 
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pramení často z toho, co jedinec má, jaké má aspirace, jak se porovnává s tím, co mají druzí 

apod.). Objektivní koncept chudoby vychází z analýz sociálně ekonomických informací o 

stavu domácností. V tomto pojetí je chudoba sociálním konstruktem. Zatímco koncept 

absolutní chudoby kalkuluje pouze s prostředky nezbytnými k udržení pouhé existence 

člověka ve společnosti, poukazuje koncept relativní chudoby na přístup ve vyspělých zemích 

relevantnější. Chudoba se v tomto pojetí odvíjí od průměrného dosaženého životního 

standardu spojeného s danou dobou a společností.42 

 Chudoba ovlivňuje proces socializace člověka (jeho zařazování do společnosti), 

omezuje ho v jeho sociálních vztazích, staví do sociální izolace a má podíl na utváření jeho 

postojů a hodnot. Žižková uvádí, že chudoba má tři hlavní skupiny příčin – rozdíly ve 

vlastněném bohatství, nízké výdělky a nezaměstnanost.43  

 

2. 2. Chudoba v České republice 

 Dle údajů aktuálních pro rok 2010 patřila Česká republika v rámci zemí Evropské unie 

mezi země s nízkou mírou ohrožení chudobou a sociálním vyloučením (jednalo se o 14,4 % 

obyvatelstva, tedy 1 495 tis. osob). V rámci výzkumu byly monitorovány tři indikátory – 

příjmová chudoba (v ČR nejnižší z celé EU, 9% populace), materiální deprivace (v ČR byla 

silná materiální deprivace nižší než průměr v EU, 6,2%), populace žijící v domácnostech 

s velmi nízkou pracovní intenzitou (v ČR činil podíl této populace 6,4%). V rámci celé 

Evropské unie představovaly osoby ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením pro rok 

2010 23,4% populace. Česká republika si stanovila do roku 2020 cíl snížit počet osob 

ohrožených chudobou, materiální deprivací, nebo žijících v domácnostech bez zaměstnané 

osoby o 30 000 osob.44   

Nejvíce ohroženou skupinou příjmovou chudobou45 byli podle údajů Českého 

statistického úřadu nezaměstnaní lidé (40% případů v roce 2010) a nepracující důchodci 

(8,1% v roce 2009, ženy jsou ohroženy dvakrát více než muži). Pracující osoby jsou chudobou 

ohroženy o polovinu méně než celá populace, míra jejich ohrožení činila v roce 2010 4,2%. 

                                                           
42

 tamt str. 109 
43

 tamt str. 111 
44

 MPSV(16. 3. 2012): V Česku žije nejméně lidí ohrožených chudobou. [online] Dostupné z 

http://www.mpsv.cz/cs/12637 
45

 Výpočet hranice chudoby a míry ohrožení příjmovou chudobou se vypočítává z poměrného příjmu – podíl 

celkového peněžního příjmu domácnosti a součtu jejích spotřebních jednotek.  



23 
 

Z domácností tvoří nejohroženější skupinu osoby žijící v neúplných rodinách se závislými 

dětmi (míra ohrožení chudobou je u nich 40%), členové rodin se třemi a více dětmi (29% 

v roce 2007) a domácnosti jednotlivců starších 65 let (18,7% v roce 2010). Nejméně 

ohroženou skupinou jsou domácnosti dvojice dospělých bez dětí.46  

   

2. 3. Sociální politika a řešení chudoby 

 Prevence chudoby zahrnuje řadu sociálněpolitických opatření zvláště v oblasti 

vzdělávací politiky, politiky sociálního zabezpečení a zaměstnanosti. K řešení chudoby se 

uplatňují dva druhy opatření – záporné zdanění příjmů a stanovování minimální příjmových 

veličin. Záporné zdanění příjmů (tzv. negativní daň) má poskytnou chudé populaci jednotnou 

peněžní pomoc. Funguje na takovém principu, kdy do určité výše příjmu jednotlivce není daň 

placena a domácnostem, které ji nedosahují, je příjem do této hranice dorovnáván 

(zápornou důchodovou daní).47 Nejčastějším řešením chudoby je stanovování minimálních 

příjmových veličin (jedná se zejména o minimální mzdu a minimální starobní důchod). 

V České republice se k řešení chudoby používá institut životního minima. Podle tohoto 

schématu „občané ze svých příjmů platí daně, a jestliže čisté příjmy nedosahují určité 

společensky uznané minimální hranice, jsou tyto příjmy do její výše při splnění určitých 

podmínek domácnostem (občanům) státem dorovnávány formou dávky“48. Stát tímto 

způsobem garantuje všem občanům minimální hranici příjmu. Dále je u nás aplikován 

koncept existenčního minima určený osobám v hmotné nouzi, který představuje minimální 

hranici příjmu nezbytného k zajištění výživy a základních potřeb na úrovni umožňující pouhé 

přežití (jedná se o částku nižší než životní minimu, kterou nelze aplikovat na děti, příjemce 

starobního důchodu, osoby starší 65 let a lidi trvale invalidní). Oba tyto konstrukty 

nezahrnují náklady na bydlení, ty stát řeší v rámci státní sociální podpory (příspěvek na 

bydlení) a systému pomoci v hmotné nouzi (doplatek na bydlení).49 

 Systém sociální politiky spočívá v České republice na třech pilířích – sociální pomoci 

(ta má dorovnávat příjmy domácností či jedince na úroveň existenčního minima; představuje 

také prevenci vzniku obtížných sociálních situací a poskytování sociální služeb), sociální 
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podpoře (ta má zamezit poklesu životní úrovně způsobené danými stavy a událostmi) a 

sociálním pojištění (představuje nárok pojištěnců z jimi dříve placeného pojištění a 

z příspěvků, např. zaměstnavatelů).50 Sociální pomoc upravuje zákon o pomoci v hmotné 

nouzi a zákon o sociálních službách. Systém státní sociální podpory poskytuje v současné 

době přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné (výše těchto dávek je závislá na výši 

příjmu), rodičovský příspěvek a pohřebné.51  

 

2. 4. Sociální služby pro bezdomovce 

 Zákon č. 108/2006, o sociálních službách mezi sociálními službami uvádí sociální 

poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby pro bezdomovce 

spadají do kategorie sociální prevence. Cílem služeb v této kategorii je napomáhat lidem, 

kterým hrozí sociální vyloučení, v překonání této situace a chránit společnost před vznikem a 

šířením nežádoucích společenských jevů.52  Mezi sociální zařízení pomáhající bezdomovcům 

patří azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra a noclehárny.  

 Nízkoprahové denní centrum poskytuje ambulantní, případně terénní služby pro lidi 

bez přístřeší. Jedná se zejména o pomoc při osobní hygieně (nebo poskytnutí podmínek pro 

ni), poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění, pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.53 Vstup do tohoto zařízení je zamezen 

lidem pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, lidem agresivním nebo osobám 

s infekčním onemocněním. Pracovníci nízkoprahového denního centra se snaží zlepšit 

informovanost klientů, jejich komunikaci s institucemi, zprostředkovávají jim zaměstnání a 

jinou pomoc, snaží se je povzbudit ke kontaktu s rodinou a motivovat je mimo jiné k potřebě 

pobytu v kulturním prostředí.54 

 Noclehárna je služba pro osoby bez přístřeší nabízející jim pomoc při osobní hygieně 

(případně poskytnutí podmínek pro ni) a přístřeší.55 Přijímány nejsou osoby ve stejných 

případech jako u nízkoprahových denních center. Klient z noclehárny odchází ráno a vrátit se 

může v případě zájmu znovu až večer. Nastavení této služby má přimět klienta k řešení jeho 

                                                           
50

 Mareš, P. (1999): Sociologie nerovností a chudoby. Praha. Sociologické nakladatelství, str. 201 
51

 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, § 2. [online] Dostupné z: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-117 
52

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 53. 
53

 tamt § 61 
54

 Průdková, T., Novotný, P. (2008): Bezdomovectví. Praha – Kroměříž, Triton, str. 43 
55

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 63 



25 
 

sociální situace a zabránit tomu, aby celý den trávil v noclehárně v nečinnosti. I zde jsou 

klientovi k dispozici pracovníci ochotni poskytnout poradenství. Cena za noc v noclehárně se 

pohybuje kolem 30 Kč.56 

 Azylový dům poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu, stravu (nebo pomoc 

při jejím zajištění) a pomoc při uplatňování práv, oprávněných nároků a při obstarávání 

osobních záležitostí osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.57 Toto 

zařízení je určeno lidem bez domova, kteří mají zájem o reintegraci do společnosti a jsou 

ochotni svou sociální situaci změnit. S klientem je při jeho příchodu sestaven individuální 

plán péče pojednávající o cílech klienta a způsobech jeho dosažení. Dále je s klientem 

podepsána smlouva. S řešením problémů a jeho sociální situace mu pomáhají pracovníci 

azylového domu, případně pomáhající profesionálové (lékaři, psychologové apod.). Jedná se 

o placenou službu.58  

 Dům na půl cesty je zařízení poskytující pobytové služby pro osoby do 26 let, které 

opustili školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, nebo jiná podobná 

zařízení pro péči o děti a mládež, pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo 

ochranné léčby. Mimo ubytování zprostředkovává toto zařízení kontakt se společenským 

prostředím, provádí sociálně terapeutické činnosti a poskytuje pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných nároků a při obstarávání osobních záležitostí.59 S klientem je podepisována 

smlouva a sjednávána doba pobytu, která se případně může prodloužit (obvykle činní šest 

měsíců až jeden rok). Klient ubytovaný v tomto zařízení má povinnosti pracovat nebo 

studovat. Sociální pracovník klientům pomáhá se samostatným zvládání domácnosti, učí je 

hospodařit s penězi, poskytuje poradenství apod. I zde si klienti hradí ubytování a případnou 

stravu.60 

 Sociální služby poskytují obce, kraje, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby, 

ministerstvo práce a sociálních věcí (které v současnosti zřizuje pět specializovaných ústavů 

sociální péče).61 
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3. Bytová politika a problematika sociálního bydlení v České republice 

 Dostupnost bydlení hraje mezi faktory vedoucími k bezdomovectví podstatnou roli. 

Proto se v této části práce zabývám nástroji veřejné podpory bydlení, rozmanitostí 

domácností ohrožených prostorovým a sociálním vyloučením, nástroji bytové politiky 

v oblasti sociální bydlení. Představuji také koncept sociálního bydlení navržený pro Českou 

republiku a v závěru se věnuji přístupu k řešení této problematiky ve Velké Británii.  

 

3. 1. Nástroje bytové politiky 

 Bydlení je prostředkem k uspokojování základních lidských potřeb (zejména potřeby 

mít domov - prostor oddělený od světa venku) a také symbolem sociálního postavení. Jeho 

cena se však ve vyspělých zemích stále zvyšuje. Proto tyto země přichází s nástroji bytové 

politiky, které mají zvýšit dostupnost kvalitativně standardního a přiměřeného bydlení. 

V základu se jedná o dva způsoby veřejné podpory bydlení – podpora poptávky (zvýšení 

příjmů a konkurenceschopnosti poptávajících občanů, zejména vyplácení příspěvku na 

bydlení) a podpora nabídky (finanční podpora výstavby nových bytů, výstavba sociálního 

bydlení – veřejně podporovaných nájemních bytů).62  

 „Právo na bydlení jako sociální právo upravené v několika mezinárodních 

dokumentech není dnes vnímáno jako právo nárokové, nýbrž vyplývající pouze ze specifik 

týkajících se privátního trhu bydlení vy vyspělých zemích.“63 Toto právo neznamená 

oprávnění získat byt, ale právo na krizové ubytování a oprávnění být žadatelem o byt.  

 

3. 2. Domácnosti ohrožené prostorovým a sociálním vyloučením a návrhy 

řešení jejich situace 

 Autoři Lux, Mikezsová a Sunega rozlišují dvě skupiny rodin ohrožených prostorovým a 

sociálním vyloučením. Jsou to domácnosti s nedostatečnou kompetencí k udržené 

dlouhodobého nájemního bydlení a domácnosti, pro něž je trhem nabízené bydlení bez 

veřejné pomoci nedostupné a které jsou na trhu bydlení diskriminovány. Pro první skupinu 

domácností je v mnohých zemích prosazován koncept „housing first“ („bydlení v první 
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řadě“), podle kterého má dosažení bydlení proběhnout co nejdříve a má předcházet řešení 

ostatních problémů. Má jít o „ubytování bezdomovců v bytě se standardní nájemní smlouvou 

bez podmínky předchozího získávání kompetencí spojených se samostatným bydlením i bez 

podmínky programu sociálních služeb“64. Tato metoda je ve srovnání s u nás aplikovaným 

modelem vícestupňových služeb (viz níže) rentabilnější, efektivnější a samotnými uživateli 

preferovanější.65 Další uplatňovaný koncept k řešení této problematiky je „housing ready“ 

(„bydlení až po přípravě“), který vychází z myšlenky, že až úspěchy v jiných oblastech života 

(řešení problémů jako je alkoholismus, drogová závislost, rozpad manželství, dluhy apod.) 

umožňují úspěšný postup k dlouhodobému bydlení. Jedná se o uplatňování systému tzv. 

vícestupňového bydlení, podle kterého je klientům podle jejich způsobilosti poskytován 

odpovídající stupeň bydlení. V praxi bývají tyto dva koncepty často spojovány.66  

Druhé skupině domácností (či jednotlivcům), pro něž je problémem finanční 

nedostupnost standardního nájemního bydlení, může v jejich situaci pomoct možnost získat 

obecní byt s nižším nájemným než tržním, nebo mohou zažádat o příspěvek na bydlení (mají-

li legální smlouvu a trvalé bydliště v místě pronájmu). Jako řešení situace domácností, které 

si dnes ani v budoucnu nebudou moci dovolit vlastní bydlení, navrhují Lux, Mikezsová a 

Sunega nástroj cílené garance, v rámci něhož by obce (či neziskové organizace) poskytovaly 

garanci splácení nájemného a případné náhrady škod na majetku soukromým 

pronajímatelům.67   

 

3. 3. Koncepce řešení bezdomovectví v ČR 

Koncepce práce s bezdomovci v ČR na období do roku 2020 jako dokument 

vypracovaný pro Ministerstvo práce a sociálních věcí v květnu 2013 představuje koncept 

řešení bezdomovectví zaměřený na tři oblasti, resp. tři fáze procesu bezdomovectví – 

prevenci (v široké veřejnosti, pro latentně ohrožené domácnosti a osoby, pro lidi akutně 

ohrožené ztrátou bydlení), sociální inkluzi (intervence sloužící k docílení samostatného 
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bydlení) a bydlení s podporou.68 V současnosti je v ČR praktikovaný vícestupňový model 

inkluze jako systém vzájemně propojených a na sebe navazujících sociálních a jiných služeb 

(jedná se zejména o nízkoprahová denní centra, noclehárny, azylové domy). Jak ale autoři 

Koncepce uvádí, jeho nedostatkem je neexistující nadstavba nad azylové domy, absence 

bydlení s podporou pro bývalé bezdomovce a nedostupnost nájemního bydlení pro ně. Proto 

navrhují odklon od využívání azylových domů a přechodného ubytování směrem ke 

zvyšování kapacit trvalého bydlení a ke zlepšení prevence a zajištění dostatečné pomoci 

lidem v nouzi69, tedy zavádění modelu housing first. Nezbytnou podmínkou pro zavedení 

tohoto modelu je dostatečný přístup k adekvátnímu a dostupnému bydlení a také nastavení 

kritérií přidělování tohoto sociálního bydlení na základě potřebnosti.70  

Dále koncepce navrhuje také zřizování pobytových služeb pro chronické bezdomovce 

(bezdomovce seniory, nebo osoby se zdravotním postižením) a pro bezdomovce se závislostí, 

zřizování ambulantních zařízení „bezprahového“ charakteru, zajištění pravidelné dostupné 

zdravotní péče pro bezdomovce71, podpoření vzniku potravinových bank v krajích 

(v současné době existují v ČR tři potravinové banky v Praze, Ostravě a Ústeckém kraji, 

sdružené v České federaci potravinových bank), zavedení a podporu kaplanské služby 

v sociálních službách atd.72 

 

3. 4. Návrh koncepce sociálního bydlení  

V českém právním systému neexistuje definice sociálního bydlení, která by 

vyjadřovala potřeby pro bydlení sociálně vyloučených domácností. Sociální bydlení je 

obvykle chápáno jako bydlení s definovanou ochranou nebo podporou, např. forma 

chráněného nájmu se ztíženou možností výpovědi, snížené nájemné, garance dluhu na 

nájmu, finanční podpora nájemce nebo pronajímatele apod.73  

Na současnou situaci a absenci systémového přístupu k této problematice reaguje 

Platforma pro sociální bydlení. Jde o „uskupením osob a organizací, jež sdílí myšlenku, že 

osobám, jež ztratily bydlení, jsou jeho ztrátou ohroženy, nebo užívají neadekvátní bydlení, 
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musí být poskytnuta náležitá pomoc při jejich tíživé situaci“74. Tato iniciativa prosazuje 

vytvoření a přijetí zákona o sociálním bydlení a zajištění práva na důstojné bydlení, které by 

mělo být na základě individuálních potřeb podpořeno kvalitní a adekvátní sociální službou. 

Sociální bydlení by mělo zajistit krizové (přechodné) ubytování a dlouhodobé nájemní 

ubytování pro cílovou skupinu domácností, snížit ekonomická rizika souvisejících 

s pronájmem bytu cílové skupině domácností, posílit individuální přístup, zvýšit odpovědnost 

cílové domácnosti a umožnit větší výběr alternativ bydlení pro dané domácnosti.75  

Tato koncepce sociálního bydlení navrhuje pro domácnosti, pro něž je trhem 

nabízené bydlení bez veřejné pomoci finančně nedostupné, které jsou na trhu bydlení 

znevýhodněny a nemají dostatečnou kompetencí pro udržení dlouhodobého nájemního 

bydlení, třístupňový model propustného sociálního bydlení, (který předpokládá průchod 

uživatelů všemi jeho stupni, není to však nezbytně vyžadováno76). První stupeň představují 

přechodné formy ubytování (krizové formy ubytování realizované v rámci zákona 108/2006 

Sb, o sociálních službách, a privátní ubytovny splňující dané standardy). Dále by uživatelé 

přecházeli do tréninkového bydlení.  

Tréninkové bydlení by mělo následovat po dosažení kompetencí k udržení nájemního 

bydlení a mělo by ověřovat kompetence k udržení dlouhodobého nájemního bydlení 

(nájemní/podnájemní smlouva by měla být půlroční s možností prodloužení na dobu 

maximálně dvou let). Toto bydlení by bylo poskytováno v bytech vlastněných neziskovou 

organizaci, v bytech vlastněných obcí, nebo v bytech najímaných neziskovou organizací od 

jiného pronajímatele.  

Dlouhodobé formy sociálního bydlení dle návrhu zahrnují alternativní nabídku 

bydlení – neziskové sociální bydlení, obecní sociální bydlení, garantované bydlení. 

Garantované bydlení představuje využití soukromého nájemního bytového fondu pro určitou 

cílovou domácnost s pojištěním rizik soukromých pronajímatelů (cílená garance). Garance by 

byla časově omezena.77 Dlouhodobé nájemné bydlení pro domácnosti s dostatečnou 
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kompetencí k udržení nájemního bydlení s využitím cílené garance neomezuje výběr bytů na 

často nevyhovující obecní byty, nevede ke ghettoizaci a mimo jiné nahrazuje neexistující 

legislativní ochranu nájemníků v tržním nájemním bydlení.78 

 

3. 5. Sociální bydlení a prevence bezdomovectví ve Velké Británii  

 Dle britské legislativy (Housing Act 1996, Homelessness Act 2002) jsou místní úřady 

povinné „poskytovat dočasné ubytování pro rodiny bez domova, které se nacházejí ve 

zvláštní tísni do doby, než pro ně bude nalezeno vhodné bydlení“79. Některé obce zajišťují 

ubytování i pro osoby, které podle legislativy nejsou v nouzi (často se jedná o jedince 

pobývající v hostelích nebo Bed and Breakfest hostelích). Tito lidé musí být občany obce. 

Financování probíhá ze státního rozpočtu, provozovatelem jsou neziskové bytové asociace 

nebo obce.80 

 Skupiny ohrožené ztrátou bydlení se ve Velké Británii posuzují podle Evropské 

typologie bezdomovectví Ethos (kategorie osob žijících v nevyhovujícím bydlení, nejistém 

bydlení, bez bytu, bez střechy). Pozornost je zde věnována dvěma skupinám bezdomovcům – 

jednotlivcům přespávajícím na ulici (spíše se jedná o mladé lidi) a rodinám bez domova. Jak 

uvádí Lindovská „je rozlišováno bezdomovectví „statutární“, tedy bezdomovectví lidí, kteří 

jsou v kontaktu s obcí a registrovali se jako domácnosti bez domova, a „ne-statutární“ – tyto 

osoby spoléhají převážně na základní pomoc ze strany neziskového sektoru“81. 

 Ve Velké Británii je prosazována strategie boje proti bezdomovectví na lokální úrovni, 

zdůrazňující spolupráci mezi více subjekty. Tyto strategie se různí, bývají však řízena 

bytovými odděleními místních úřadů.82 Sociální bytový sektor je Ve Velké Británii vnímán 

jako poslední útočiště v případě, kdy už jsou všechny možnosti bydlení vyčerpány. Sociální 

bydlení zde poskytují bytová družstva, která se po registraci stávají registrovanými sociálními 
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pronajímateli s nárokem na státní finanční podporu.83 Důraz je zde kladen na participaci 

nájemníků sociálního bydlení a jejich podíl na rozhodnutích na lokální úrovni. Pronájem 

založený na výběru dává možnost nájemníkům rozhodovat o tom, kde a jak budou žít 

(zejména ve výběru části města).84 Dostupnost bydlení podporují státní dotace, jak 

vlastníkům, tak uživatelům (mohou být univerzální, nebo podmíněné příjmem). 

Nejběžnějším typem dávky je příspěvek na bydlení.85 Některé obce začaly jako prevenci 

bezdomovectví využívat rodinné mediace (provádění návštěv v rodinách, kde mladým lidem 

hrozí vystěhování).86  

Mladým lidem, jako jedné ze skupin ohrožených vyloučením z přístupu k bydlení, je 

určena služba „foyer“, která jim má pomoci zvýšit kvalifikaci a nalézt zaměstnání, ale také je 

podpořit v oblasti osobních potřeb (získání sebedůvěry, pozitivního sebehodnocení). Je 

zároveň zdrojem bydlení. 87 Existují zde také azylové domy pro mladé lidi. Pro starší osoby 

bez domova se provozují např. terénní práce a práce v bytech, terénní práce se staršími 

osobami dlouhodobě žijícími na ulici, azylové domy, zároveň v této zemi působí organizace 

zřizující domy pro seniory bez domova (se závislostí na alkoholu, s fyzickými, či duševními 

problémy).88 Nedílnou součást provozu krizových služeb pro lidi bez domova tvoří 

dobrovolnický sektor.89   

 Skotsko patří k zemím s nejprogresivněji nastavenou bytovou politikou. Existují zde 

komunitní případové týmy, jež zřizují obce na pomoc lidem, kteří se ocitli bez střechy nad 

hlavou. Tyto týmy zhodnocují situaci dané osoby a rozhodují o tom, zda je jedinec osobou 

bez domova, zda má nárok na bydlení a případně na jaký typ bydlení.  Osoby nebo 

domácnosti nacházející se v situaci ztráty domova mohou požádat o sociální bydlení. Tyto 

byty jsou ve správě bytových družstev – registrovaných poskytovatelů sociálního bydlení. 

Uplatňuje se zde pronájem na základě výběru, kdy si osoby žádající o sociální bydlení samy 

vybírají byt z nabídky.90   
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4. Metodologie výzkumu 

4. 1. Téma výzkumného projektu 

Cílem mého výzkumu je zjistit, jak ženy v azylových domech (lidé nacházející se 

teoreticky blízko k návratu k obvyklému způsobu života) uvažují o své budoucnosti a to 

jednak z hlediska svých osobních aspirací, a dále z hlediska své bytové situace. Toto druhé 

hledisko se v současné době stává aktuální vzhledem k probíhající snaze organizace 

Platforma pro sociální bydlení prosadit zákon o sociálním bydlení, který by měl spolu 

s dalšími opatřeními (navrhovanými v Koncepci práce s bezdomovci v ČR na období do roku 

2020) přispět k výraznému snížení počtu bezdomovců a lidí žijících na okraji společnosti. 

Zajímá mne, jak by mohl být tento návrh sociálního bydlení podle představ lidí v azylových 

domech přijatelný a teoreticky zrealizovatelný.  

Ve svém výzkumu se zaměřuji na ženy, které tvoří mezi bezdomovci menšinu (základ 

propadlých do bezdomovectví tvoří z více než 80% mužská populace91). Ženy bez domova 

jsou však skupinou, jejichž specifika by neměla být opomíjena.  

  

4. 2. Výzkumný problém a výzkumné otázky  

Základní výzkumný problém mé práce je formulován v této otázce: „Jak si ženy žijící 

v azylových domech představují svou budoucnost?“. Vzhledem k tomu, že v současnosti 

neexistuje žádná nadstavba v ubytování pro bezdomovce a lidé tak často zůstávají 

v azylových domech, což může kontraproduktivně vést k  závislosti na sociálních službách, 

zajímá mě především: 

- Jakou mají ženy v azylových domech představu o své budoucnosti?  

- Jakou mají představu o své budoucnosti z hlediska své bytové situace? 

- V čem vnímají největší překážky v návratu k obvyklému způsobu života a jak by viděly 

jejich řešení? 

- Jak myslí, že by jejich situaci pomohlo řešit sociální bydlení? 
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4. 3. Výzkumná strategie  

Vycházím-li z empirického kritéria pro výzkumné otázky, o kterém mluví Punch92, pak 

při položení otázky „jaké data jsou zapotřebí k zodpovězení mých výzkumných otázek?“, 

volím kvalitativní výzkumnou strategii. Volím tak proto, že mé výzkumné otázky směřují do 

subjektivní roviny informátorů a při jejich zjišťování by nešlo využít statistických metod, 

jakých užívá strategie kvantitativní. Mým cílem je porozumět sociální problematice, pro což 

se kvalitativní strategie výzkumu hodí více. Jsem si vědoma toho, že na rozdíl od 

kvantitativního výzkumu budu v tomto případě pracovat s omezeným počtem jedinců (na 

jednom místě), což znesnadňuje zobecnitelnost výsledků, a že výsledky mé práce mohou být 

při užití této strategie snadněji ovlivněny mými preferencemi.93 Na druhou stranu mohu těžit 

z toho, co kvalitativní výzkumná strategie dle Hendla mimo jiné nabízí, a sice získání 

podrobného popisu a vhledu při zkoumání jedince (či skupiny), zkoumání fenoménu 

v přirozeném prostředí a možnost dobře reagovat na nastalé situace a podmínky. 

 

4. 4. Techniky sběru dat 

  Jako techniku sběru dat jsem zvolila rozhovor, poněvadž pozorováním bych nezískala 

vhled do toho, jak informátoři o jednotlivých bodech mého výzkumu uvažují. Podobně mi 

nepřipadá vhodná ani žádná z nevtíravých technik výzkumu (i když rozborem záznamů z 

dosud realizovaných výzkumů bych mohla získat cenné informace, myslím, že bych nezískala 

všechna potřebná data, zvláště proto, že bezdomovectví v souvislosti se sociálním bydlením 

se mi jeví jako jev zatím málo probádaný). Ovšem i interview má svá omezení a nevýhody. 

Často probíhá v umělých podmínkách, přítomnost výzkumníka může vést ke zkreslení 

informace a data, která výzkumník získává, jsou nepřímými informacemi filtrovanými 

informátorem.94 Zvolila jsem polostrukturovaný rozhovor (interview s návodem), v němž 

výzkumník pracuje se seznamem připravených otázek, na které se chce během rozhovoru 

zeptat. Výhodu spatřují zvláště v možnosti volně přizpůsobovat formulaci otázek podle 

situace95. Během tohoto typu rozhovoru mohou být odkryta nová témata, která výzkumník 

nemusel předpokládat a dále je tazateli dán velký prostor pro vlastní vyjádření (není omezen 
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přesně formulovanými otázkami).96 Výzkumník tak může spontánněji a flexibilněji reagovat 

na informátora.   

Rozhovory s respondentkami jsem zahajovala otázkou, na jejich cestu do azylového 

domu, v kterém se rozhovor konal a kde respondentky pobývaly. Dost často se respondentky 

samy rozmluvily o svém životě, případně z jejich promluvy bylo zřejmé, co vnímají jako 

největší milník, na své „cestě ke dnu“. Poté jsem jim kladla doplňující otázky, které reagovaly 

na to, co mi o sobě již sdělily, abych získala ucelenější obraz o průběhu jejich života. Celkem 

jsem se snažila zmapovat šest oblastí života informátorek, a sice – životní dráhu (dosavadní 

průběh osobního a rodinného života, děti a vztahy s nimi, příčina bezdomovectví apod.), 

bydliště (kde všude během svého života bydlely), pracovní působení (kvalifikace, vzdělání, 

pracovní působení v minulosti a současnosti), aktivity ve volném čase, jejich pohled do 

budoucna, názor na koncept sociálního bydlení. Rozhovory jsem nahrávala na diktafon. 

Přestože tím mohla být narušena přirozenost interakce, zůstává tato technika pro 

polostrukturovaný rozhovor nejefektivnější z hlediska pozdější analýzy rozhovoru. O 

realizovaných rozhovorech jsem si vedla terénní deník s poznámkami. K přepisu rozhovoru 

jsem zvolila transkripci redigovanou, v níž se promluva upravuje do hovorové nebo spisovné 

češtiny a zaznamenávají se jen nejdůležitější mimoslovní projevy. Tato transkripce mi přijde 

vhodnější než transkripce doslovná, protože doslovný přepis (včetně přeřeknutí, zadrhnutí, 

nespisovných slov) není z hlediska mé výzkumné otázky pro mne nijak relevantní. Ze 

stejného důvodu jsem vyloučila i transkripci komentovanou. Shrnující a selektivní protokol 

jsem pro svou práci nevyužila z toho důvodu, že by mohl být vypuštěn kontext projevu a 

případně vynechána nějaká data, která bych pak zpětně mohla potřebovat. 

  

4. 4. 1. Otázky při sběru dat 

Životní dráha  

(zmapování dosavadního průběhu osobního a rodinného života; děti a vztahy s nimi, vzdělání 

apod.) 

Jak jste se dostala sem do azylového domu?  

Bydliště  

Kde jste během svého života bydlela?  
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Jak jste tu dlouho?  

Jak dlouho ještě zůstanete v azylovém domě?  

Pracovní působení 

Jaká je vaše profese?  

Čím jste se během života živila? 

Pracujete nyní?  

Kde byste chtěla pracovat? 

Aktivity ve volném čase 

Co děláte ráda ve volném čase? 

Měla jste dříve nějaké koníčky, kterým se už teď nevěnujete?  

Pohled do budoucna 

Jaký by měl být váš život v budoucnu?  

Kde myslíte, že budete bydlet, až opustíte azylový dům?  

Názor na koncept sociálního bydlení (Respondentkám jsem zmiňovaný koncept nejprve 

představila: Tréninkové bydlení je určeno mimo jiné pro klienty azylových domů - 

předpokládá individuální intenzivní sociální práci s klientem, podmínky pro klienty jsou 

následující: aktivní spolupráce s terénními pracovníky, aktivní hledání zaměstnání či 

absolvování rekvalifikačních kurzů, nulový dluh na nájemném (případně aktivní splácení 

vzniklého dluhu), schopnost samostatně (s pomocí sociálních dávek) hradit nájemné a „vyjít“ 

s omezenými finančními prostředky. Tréninkové bydlení by mělo formu nájemní nebo 

podnájemní smlouvy - půlroční s možností prodloužení na dobu maximálně dvou let. 

Z hlediska standardů poskytnutého bydlení by se nelišilo od bydlení ve 

standardním nájemním bytě. Tréninkové bydlení by se realizovalo v bytech vlastněných 

neziskovou organizací, v bytech vlastněných obcí, v bytech najímaných neziskovou organizací 

od jiných pronajímatel.  Z tréninkového bydlení by byl zajištěn přechod do dlouhodobého 

nájemního bydlení (soukromých pronajímatelů, obcí, neziskových organizací).) 

 

Slyšela jste o tréninkovém bydlení?  

Co si o takovémto bydlení myslíte?  

Vyhovovaly by vám nastavené podmínky tréninkového bydlení? 
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4. 5. Výběr vzorku a prostředí výzkumu  

 Vzhledem k tomu, že v kvalitativním výzkumu vzorek nezastupuje populaci 

jednotlivců (jako v kvantitativným výzkumu), ale problém, byl můj výběr vzorku určen tím, že 

informátorkami musely být ženy obývající azylové domy, tedy lidé, kteří se potýkají se 

ztrátou domova, možná i ztráty nadějí a jejichž vyhlídky do budoucna mě zajímaly. Celkem 

v sedmi návštěvách jsem vedla 14 rozhovorů s klientkami dvou pražských azylových domů -

azylového domu Naděje ve Vršovicích a azylového domu Armády spásy v Holešovicích (jenž 

je součástí Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše). Výběr vzorku byl účelový, ovšem 

z velké části ovlivněn ochotou klientek k rozhovorům. Při první návštěvě azylového domu 

Naděje jsem vedla rozhovory se třemi klientkami, které se k rozhovorům přihlásily 

dobrovolně na výzvu sociální pracovnice na společném shromáždění. V azylovém domě 

Armády spásy jsem klientky oslovila podobným způsobem sama na společném ranním 

setkání všech obyvatel azylového domu, ale vzhledem k tomu, že touto cestou o rozhovory 

nikdo neprojevil zájem, zkusila jsem klientky oslovit individuálně. Z počátku můj výběr nebyl 

nijak omezen, později jsem se snažila oslovovat klientky těch věkových skupin, jejichž 

zástupkyně mi ve výzkumu scházely. Protože se v azylovém domě Naděje cestou výzvy 

sociální pracovnice už také žádné klientky nepřihlásily, oslovovala jsem je po několik 

následujících návštěv sama individuálně ve společných prostorách azylového domu. Výběr 

byl motivován podobně jako v prvním azylovém domě.  

Setkala jsem se se spoustou odmítnutí ze strany klientek. Důvody byly často ty, že 

nechtěly mluvit o své minulosti, měly na práci jinou aktivitu, jiné se mi vyhýbaly už z dálky 

apod. K rozhovorům nebyl nikdo nucen, účast všech respondentek byla zcela dobrovolná. 

Délka rozhovorů trvala průměrně 18 minut, nejdelší trval 31 minut. Z výzkumu jsem vyřadila 

dva rozhovory, jejichž délka byla kratší než deset minut, poněvadž jejich výpovědní hodnota, 

co se týče získaných poznatků, byla velmi nízká. Délka rozhovorů byla výrazně určována 

ochotnou, či neochotou respondentek rozpovídat se o sobě a o svém životě. Pokud 

respodentky odpovídaly jednoslovně a neměly zájem více o sobě sdílet, promítlo se to i do 

délky rozhovoru a množství získaných informací.  

 

4. 5. 1. Věkové zastoupení vzorku respondentek 

Respondentky v letech -  56, 54, 29, 34, 53, 48, 49, 61, 37, 57, 50, 54 
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Graf č. 1: Věkové zastoupení respondentek 

  
 

4. 6. Analytické postupy 

 Kvalitativní výzkum je charakteristický souběžným vytvářením vzorku, sběrem dat, 

analýzou a interpretací v terénu.97 Data jsem analyzovala od prvního dne výzkumu. Jako 

analytický postup v rozboru dat, která jsem získala z rozhovorů, jsem zvolila kódování, 

protože umožňuje vhled do sociálního světa informátorů, který je předmětem mého zájmu. 

Na základě této metody jsem rozdělila texty na jednotlivé segmenty, což mi bylo nápomocné 

k hledání vzorců a pravidelnosti v sesbíraných datech.  

 

4. 7. Hodnocení kvality výzkumu 

Kvalitativní výzkum je charakteristický nízkou reliabilitou a vysokou validitou. To 

znamená, že při opakování měření se ne vždy dochází ke stejným výsledkům, za to máme 

větší jistotu, že zkoumáme skutečně to, co jsme zamýšleli.98 Kvalitu výzkumu může ovlivnit 

tzv. reaktivita, označení pro možnost zkreslení nebo ovlivnění informací samotnou 

přítomností výzkumníka, jeho subjektivních teorií či předsudků.99 Při výzkumu jsem se tedy 

snažila oprostit od osobních pocitů a případných předsudků. Nejobvyklejším prostředkem 

                                                           
97

 Novotná, H. (2009/2010): Kvalitativní strategie výzkumu, Úvod do sociálněvědných metod. FHS UK. Praha. 

[online] Dostupné z: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614 
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 Šťovíčková Jantulová, M. (2009/2010): Úvod empirického výzkumu sociálních věd, Úvod do sociálněvědných 

metod. FHS UK. Praha. [online] Dostupné z: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614 
99

 Hendl, J. (2005): Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha, Portál, str. 148 
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k dosažení hodnověrnosti výzkumu je triangulace, tedy kombinace metod kvalitativního 

výzkumu. Myslím, že mnohé typy triangulace jsou v mém výzkumu těžko proveditelné, 

vzhledem k tomu, že se jedná o malý výzkum, na němž se podílí jen jeden výzkumník. Pro 

dosažení kritéria potvrditelnosti neboli objektivnosti studie musí práce obsahovat dost 

informací proto, aby mohla být posouzena zejména adekvátnost získaných poznatků. Ve své 

práci tedy uvádím veškerou práci s jednotlivými daty, jejich vztahování k literatuře apod. Ke 

zkvalitnění mého výzkumu by také měla přispět neustálá evaluace získaných poznatků, 

kterou jsem se snažila provádět.   

 

4. 8. Etické otázky společenskovědního výzkumu  

Při provádění výzkumu je třeba brát v potaz čtyři pilíře etiky v sociálních vědách – 

princip dobrovolné participace, důvěryhodnosti, neubližování a princip správnosti a 

integrity.100 Na základě těchto pilířů jsem postupovala následovně: účastnice (před 

provedením rozhovoru) jsem informovala o výzkumu, jeho cílech, průběhu, okolnostech; 

pokud se rozhodly výzkumu účastnit, získala jsem od nich informovaný souhlas, akceptovala 

jsem jejich rozhodnutí z výzkumu kdykoliv odstoupit a během celého výzkumu i při jeho 

archivování zachovávám naprostou anonymitu informátorek101 (včetně toho, že získaná data 

nejsou spojována se skutečnými jmény, dbám na to, aby se k sesbíraným datům nedostal 

nikdo cizí, osobní údaje informátorů uchovávám stranou od ostatních dat)102. 

Během výzkumu se mi několikrát stalo, že respondentky nechtěly o určitých věcech 

mluvit, týkalo se to hlavně otázek k jejich minulosti. Jedna respondentka mi odmítla uvést i 

své vzdělání a veškerým údajům o svém dětství se vyhýbala. I přestože respondentky 

přistupovaly k rozhovorům zcela dobrovolně, byly některé nesdílné a chtěly mít rozhovor 

rychle za sebou. Jejich postoj pak znemožňoval pokládat příliš osobní a citlivé otázky. Jiné 

dotazované byly naopak velmi vlídné a otevřené. Jinak jsem se během svého výzkumu 

nesetkala s žádnými etickými dilematy.    
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 Ezzeddine, P., Heřmanský, M. a kol.: Etika výzkumu, Úvod do sociálněvědných metod. FHS UK. Praha. 

[online] Dostupné z: http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=614 
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 Hendl, J. (2005): Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace. Praha, Portál, str. 153 
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 Ezzeddine, P., Heřmanský, M. a kol.: Etika výzkumu, Úvod do sociálněvědných metod. FHS UK. Praha. 
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5. Terénní sběr dat  

5. 1. Přehled průběhu výzkumu 

Terénní výzkum probíhal od 13. 3. do 18. 4. 2014, v azylovém domě Naděje ve 

Vršovicích a azylovém domě Armády spásy v Holešovicích. Celkem jsem v rámci terénního 

sběru dat vedla rozhovory se 14 respondentkami. 

Tabulka č. 2: Návštěvy azylových domů a počty provedených rozhovorů 

Den, azylový dům Počet rozhovorů 

13. 3. 2014,  azyl. dům Naděje 3 

3. 4. 2014, azyl. dům Armády 

spásy 

1 

4. 4. 2014, azyl. dům Armády 

spásy 

3 (+ 1 nezařazen) 

10. 4. 2014, azyl. dům Armády 

spásy 

1 

10. 4. 2014, azyl. dům Naděje 1 

11. 4. 2014, azyl. dům Naděje 2 (+ 1 nezařazen) 

18. 4. 2014, azyl. dům Naděje 1 

 

5. 2. Oficiální údaje o místech sběru dat 

5. 2. 1. Azylový dům Naděje - Vršovice 

Jako součást Integračního programu Naděje je posláním tohoto azylového domu 

pomáhat ženám při návratu k běžnému způsobu života z nepříznivé sociální situace, která se 

pojí se ztrátou bydlení. Hlavním cílem této služby je odchod klientky do návazného bydlení, 

tzn. ubytovny, podnájemního nebo nájemního bytu.103 Nepříznivou situací, v které se 

klientkám snaží azylový dům pomáhat, se myslí zejména nezaměstnanost, vztahové 

problémy, nedostatek prostředků pro zajištěné běžného způsobu života, návrat z výkonu 

trestu odnětí svobody, nebo ústavní péče; nejisté či nevyhovující bydlení.  

Služba je určena ženám nad 18 let, jejichž případné zdravotní problémy závažně 

nenarušují jejich vlastní soběstačnost. O pobytu se uzavírá písemná smlouva na dobu tří 
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 Azylový dům Vršovice. Poslání a cíle. [online] Dostupné z: http://nadeje.cz/praha/phadvrsovice 



41 
 

měsíců s možností prodloužení na jeden rok. Její nedílnou součástí je individuální plán 

osobního cíle klientky a způsobu jeho dosažení. 

 Azylový dům klientkám poskytuje celodenní ubytování (30 lůžek), sociální a 

psychologické poradenství, podmínky a prostředky k přípravě teplého jídla, možnost praní 

prádla, potravinovou pomoc a křesťanskou duchovní službu.104 Denní úhrada za pobyt činí 

120kč.105 Do toho azylového domu se ženy mohou dostat přes nízkoprahová denní centra, 

která představují kontaktní a koordinační místa, přes sociální pracovníky různých 

poskytovatelů či na vlastní žádost.106 

 

5. 2. 2. Azylový dům Armády spásy - Holešovice 

 Azylový dům Armády spásy pro muže a ženy je součástí Centra sociálních služeb 

Bohuslava Bureše. Lidem bez přístřeší, kteří jsou starší 18 let a fyzicky soběstační, poskytuje 

ubytování na přechodnou dobu (ne déle než jeden rok). Prostřednictvím individuální sociální 

práce pomáhá při jejich začleňování do společnosti a snaží se podporovat jejich nezávislost 

na sociálních službách.  

Klientům azylového domu je poskytováno ubytování (80 lůžek pro muže, 28 pro 

ženy), strava (za úhradu), příp. podmínky k přípravě vlastní stravy; sociální poradenství, 

zdravotní péče (poskytována zdravotní sestrou), dále je zde možnost využívat šatník k získání 

potřebného oblečení (zdarma) a prát osobní prádlo. Dalšími z cílů, které azylový dům 

proklamuje, je např. naučit klienty pomocí postupných kroků samostatnosti a odpovědnosti, 

vést je k získání zaměstnání (nebo udržení stávajícího zaměstnání), vhodného bydlení a 

podporovat je při obnovování kontaktů s rodinou.107 

 Při nástupu je se zájemcem sepisována písemná smlouva o využívání azylového 

domu. Zájemce musí mít platný občanský průkaz, finanční příjem (plat, důchod, sociální 
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 Naděje. Popis realizace poskytování sociálních služeb. [online] Dostupné z: http://nadeje.cz/img-
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dávky) a posudek od praktického lékaře (ne starší jak jeden měsíc).108 Denní úhrada za pobyt 

činní 115 Kč, případně 90 Kč za ubytování ve čtyřlůžkovém pokoji.109  

   

6. Shrnutí rozhovorů s klientkami azylových domů 

 

Eva: 53 let, gymnázium a střední pedagogická škola, rozvedená, jedno dítě  

Paní Eva byla jako malé dítě adoptována do rodiny lékařů, své dětství popisuje jako 

nádherné. Stěžuje si jen na v dětství omezovanou svobodu ze strany rodičů, která byla 

citelná v porovnání s volností jejich vrstevníků. Vystudovala gymnázium a v 21 letech odešla 

od rodičů do Prahy, kde zdědila byt po babičce. Vdala se, založila rodinu (má jednu dceru), 

po čase se ale rozvedla a našla si přítele, s nímž žila 13 let, aniž by se znovu provdala. Nejprve 

se živila jako uklízečka ve školce, ale vedení si všimlo jejích schopností práce s dětmi, tak jí 

bylo nabídnuto a umožněno udělat si při zaměstnání pedagogickou kvalifikaci (střední školu). 

Dalších 13 let pracovala jako učitelka. Problémy v partnerství začala řešit alkoholem a jemu 

propadnutí jí stálo práci učitelky, poté střídala různá zaměstnání (nejčastěji pracovala jako 

prodavačka). K závislosti na alkoholu se přidala závislost na rohypnolu, původně 

předepsaném jako lék proti nespavosti. Jak říká, se závislostí na alkoholu stačila skoncovat, 

ale závislost na rohypnolu se stupňovala a poté, co přišly problémy s dospívající dcerou, 

přešla až k závislosti na pervitinu. Bylo jí 44 let a začala fetovat, definitivně skončila s prací. 

Po vyhoření bytu pobývala různě po ubytovnách a po přátelích, nakonec skončila zcela na 

ulici. Peníze na drogy si obstarávala drobnými krádežemi. Ty ji stály v 51 letech pobyt ve 

vězení. Celý trest si ve vězení neodbyla, protože byla na začátku roku 2013 amnestována. Jak 

říká, díky tomu, že její odchod byl nepředpokládaný, nestihla se s pomocí sociálních 

pracovníků zařídit následné ubytování, a tak se po odchodu dostala do stejného okruhu 

známých a znovu propadla drogám. Jenomže po několika měsících abstinence se u ní 

dostavila toxická psychóza, v důsledku které nějakou dobu pobývala v psychiatrické léčebně. 

Rovnou z léčebny přišla do azylového domu Naděje, kde je nyní tři čtvrtě roku.  
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 Po opuštění tohoto azylového domu, má paní Eva v plánu odejít do azylového domu 

v jiné části Prahy. V současnosti nepracuje, žije ze sociální podpory. Práci si zatím shání spíše 

pasivně (čeká, až se vyskytne něco, co by jí zaujalo), neboť se, jak říká, tenhle rok dává do 

kupy. Práci by si představovala úklidovou, nicméně nadšeně vypráví o práci vychovatelky ve 

školce, kam se ozývala na inzerát.  Nejraději by bydlela někde mimo Prahu, aby ji ta známá 

místa nepřipomínala, jak žila předtím. Ve volném čase čte ráda knihy, kreslí, poslouchá 

hudbu a učí se na počítači.  

 Chtěla by mít vlastní bydlení, pro jehož získání si je vědoma toho, že si musí nejprve 

najít práci. V současné době je pro ni ovšem prioritou abstinence, proto jí vyhovuje bezpečí 

azylového domu a do aktivního shánění práce se zatím nehrne. V azylovém domě, kam se 

chystá odejít po té, co opustí tento, má bydlení jiný charakter (více se podobá bydlení 

v bytě), takže předpokládá, že ji to přiměje aktivněji hledat zaměstnání. Shánění nové práce, 

změna ubytování, to vše jí komplikuje psychický blok způsobující strach z nového prostředí a 

kolektivu.  

 K tréninkovému bydlení zaujímá kladný postoj, dluhové ani žádné jiné problémy, 

které by jí způsobovaly překážky, nezmiňuje.  

 

počáteční příčina bezdomovectví: problémy v partnerství a rodině 

bezprostřední příčina: drogová závislost 

cesta po ubytovacích zařízeních: kojenecký ústav, bydlení s rodiči, samostatné bydlení ve 

zděděném bytě, ubytovny, přátelé, ulice, vězení, přátelé, psychiatrické léčebna, azyl. dům  

pracovní působení: obsluha a pomocné práce110, pedagogická činnosti, znovu obsluha a 

pomocné práce 

aktivity ve volném čase: činnost111 - četba, kreslení, práce s počítačem, hudba 

pohled do budoucna: po období abstinence nalezení práce a bydlení 

plánuje odejít bydlet: azylový dům 

reakce na koncept sociálního bydlení: kladná 

překážka v návratu k obvyklému způsobu života: zotavení z drogové závislosti 

rozhovor: probíhal v televizní místnosti azyl. domu Naděje; respondentka byla sdílná a 

otevřená; rozhovor nebyl přerušen 

                                                           
110

 viz níže kategorie v podkapitole Pracovní působení, pracovní kvalifikace a vzdělání 
111

  viz níže kategorie Aktivity ve volném čase 
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Jana: 48 let, střední umělecko-průmyslová škola, neprovdaná, bezdětná  

Paní Jana žila do svých 15 let u prarodičů, po smrti babičky se odstěhovala ke svým 

rodičům, u kterých žila do 28 let. S rodiči ani sourozencem ovšem nemají dobré vztahy, 

několik let o sobě navzájem nic nevědí. Poté bydlela s přítelem v podnájmu a následně ve 

zděděném bytě po jeho prarodičích. S partnerem žila do loňského roku, kdy zcela nečekaně 

zemřel a ona musela dům opustit. S opuštěním místa bydliště a odchodem do jiného města 

přišla i o práci. Nějakou dobu pobývala u přátel a sháněla si práci. Když už situace nebyla 

únosná a k tomu byla ještě v tramvaji okradena, obrátila se na Armádu spásy, strávila několik 

nocí v noclehárně a pak se přemístila do azylového domu Naděje, kde je nyní půl roku.  

Paní Jana má vystudovanou střední umělecko-průmyslovou školu. Nejprve se svému 

profesnímu zaměření věnovala prací u pozlacovačů a malířů, následně pracovala 

v knihkupectví, několikrát v různých květinářstvích, jako obsluha v bufetu, na čerpací stanici, 

malovala obrázky pro starožitnictví a také se pokusila s kolegyní z čerpací stanice 

v pronajatých prostorách zřídit prodejní galerii svých obrazů. Tento podnik však brzy 

zkrachoval.  

Paní Jana shání práci velmi aktivně, má rozjednaných několik nabídek, ráda by 

pracovala v květinářství, ale jak říká, nemůže si dovolit čekat a vybírat. Azylový dům chce 

opustit, co nejdříve to bude možné (po dvou měsících stálého příjmu). Na následné 

ubytování nemá velké nároky, chtěla by jen mít prostor na malování obrazů a možnost mít u 

sebe své dva psy, které musela nechat v domě, kde žila před smrtí svého partnera. Ve svém 

volném čase se věnuje malování, dříve chodila se svými psy na procházky, pracovala na 

zahradě a věnovala se četbě. Vyčítá si svou lehkomyslnost, že se s partnerem nevzali, 

nemusela by tak přijít o byt. Smrt partnera je pro ni pořád velmi bolestivou záležitostí, 

z které se, jak říká, pořád rozdýchává, aby mohla jít dál. Do budoucna je pro ni nejdůležitější 

získat své psy a místnost, kde bude s nimi moci žít, bude tam mít soukromí a zázemí a 

prostor pro svou tvorbu. Velkou naději upíná k tomu, že si co nejdříve najde práci a pak už se 

její situace bude měnit k lepšímu. Na koncept tréninkového bydlení reagovala velmi 

pozitivně.  

 

počáteční příčina bezdomovectví: smrt partnera 

bezprostřední příčina: ztráta bytu  
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cesta po ubytovacích zařízeních: bydlení s prarodiči, rodiči, s přítelem v podnájmu, 

s přítelem v bytě v jeho vlastnictví, u přátel, pár nocí na noclehárně, azylový dům 

pracovní působení: pracovník v oblasti umění, obsluha a pomocné práce 

aktivity ve volném čase: činnost - malování 

pohled do budoucna: nalezení práce a bydlení, získání zpět svých psů 

plánuje odejít bydlet: vlastní bydlení 

reakce na koncept sociálního bydlení: kladná 

překážka v návratu: nalezení práce 

rozhovor: probíhal v azyl. domě Naděje (televizní místnost), respondentka byla sdílná a 

otevřená; bez vyrušení 

 

Petra: 49 let, vyučená prodavačka, rozvedená, dvě děti  

Paní Petra žila do 29 let u rodičů, poté se provdala do jiného města. S manželem žila 

následujících 18 let, mají spolu dva syny. V manželství ovšem nastaly problémy, které se 

nesrovnaly ani po třech letech odloučení. Následoval rozvod. Největším problémem byla 

manželova závislost na jeho matce, což jim zasahovalo do jejich partnerského vztahu i do 

péče o děti. Nebýt tohoto problému, jak říká paní Petra, nejspíš by jejich manželství trvalo. 

Její vzpomínky na manželství jsou spojené s velkou dřinou na poli a na zahradě a se starostí, 

aby syny uživili. I když měl manžel zájem o to, aby manželství dále fungovalo, paní Petra se 

už k manželovi vrátit nechtěla. Po rozvodu musela z bytu, který patřil manželi, odejít. Jak 

říká, nikdo jí nepomohl, na sociálním odboru města jí radili, ať se domluví s manželem, s nímž 

ale žádná domluva možná nebyla. Protože paní Petra nevěděla, kam jít, odstěhovala se po 

velmi krátké známosti k jednomu muži. Byla zcela bezradná, děti nechala u manžela, neboť 

se bála, že sama skončí na ulici. Z muže, u kterého žila, se vyklubal alkoholik a velmi agresivní 

člověk, který ji fyzicky napadl a pokusil se jí zabít. Paní Petra ho po této události opustila a 

odstěhovala se k bratrovi a švagrové, u nich žila asi dva roky. Pak se snažila bezúspěšně 

hledat práci v Praze. Protože nechtěla být příbuzným přítěží, odešla na noclehárnu. Potom 

následoval azylový dům, ubytovna a azylový dům Naděje, kde je nyní tři čtvrtě roku. S dětmi 

nemá ideální vztah, ubytování v azylovém domě ji v očích rodiny stigmatizuje.   

 Paní Petra je vyučená prodavačka, této práci se nějakou dobu věnovala, také uklízela 

po nocích v supermarketech. Nyní je nezaměstnaná, práci si shání, ale říká, že kvůli jejímu 

věku se ze strany zaměstnavatelů setkává s odmítnutím. Ve volném čase se v azylovém domě 
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seznamuje s prací na počítači, s kamarádkou chodí cvičit a na masáže. Z dřívějška nemluví o 

žádných výrazných zájmech, hodně se věnovala dětem a práci na poli. V budoucnu by chtěla 

mít stálou práci, svoje bydlení a mít zase jistoty jako dřív, kdy, jak říká, měla všechno. 

Největší překážku vnímá v tom nalézt si práci. Po opuštění tohoto azylového domu se chystá 

do jiného pražského azylového domu. Ke konceptu tréninkového bydlení se staví kladně 

s tím, že by musela splácet svoje dluhy, ale v tom problém nevidí. 

 

počáteční příčina bezdomovectví: rozvod 

bezprostřední příčina: ztráta bytu 

cesta po ubytovacích zařízeních: bydlení s rodiči, s manželem v bytě, dočasně ubytovaná u 

přítele, u rodinných příslušníků, noclehárna, azylový dům, ubytovna, azylový dům  

pracovní působení: obsluha a pomocné práce 

aktivity ve volném čase: činnost – práce na počítači; sport, služby - masáže 

pohled do budoucna: nalezení práce a bydlení 

plánuje odejít bydlet: azylový dům 

reakce na koncept sociálního bydlení: kladná 

překážka v návratu: nalezení práce 

rozhovor: probíhal v televizní místnosti azyl. domu Naděje; respondentka nechtěla příliš 

mluvit o své minulosti, po několika minutách bylo vidět, že jí již rozhovor není příjemný a 

chtěla ho mít co nejdříve za sebou; bez vyrušení 

 

Radmila: 57 let, střední vazačsko-zahradnická škola, rozvedená, bezdětná 

 Paní Radmila žila do doby, než začala studovat střední školu, s rodiči v jejich domě. 

Pak odešla do Prahy, kde vystudovala střední vazačsko-zahradnickou školu. Hned po jejím 

dokončení dostala místo ve státním podniku, ve kterém pracovala převážnou část svého 

života. Během té doby se vypracovala na provozní maloobchodní jednotky. Po revoluci přišly 

privatizace a jí se podařilo podnik vydražit. Po nějaké době se ale nájem zvýšil na neúnosnou 

míru a ona musela podnik zavřít. Pak pro ni nastalo období častého střídání zaměstnání 

(zhruba po půl roce). Po této vyčerpávající době, našla stabilnější místo v prodejně 

smíšeného zboží, nejprve jako prodavačka, poté jako vedoucí. Výhodou tohoto zaměstnání 

byl byt, který od majitele provozovny po nějaké době získala k pronájmu. V důsledku 

ekonomické krize a rostoucí konkurence začal mít podnik, kde pracovala velké obtíže dál 
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fungovat. Aby si zaměstnanci, včetně jí samotné, udrželi svou práci, kupovali si sami 

sortiment obchodu. Po nějaké době byla však situace neúnosná a podnik se musel zavřít. 

S prací přišla paní Radmila i o byt. Přišla tedy do azylového domu Naděje, který po roce 

opustila a následně bydlela na ubytovně, dokud jí nebyl zvýšen nájem na pro ni příliš vysokou 

částku. Pak byla ubytovaná v azylovém domě podruhé, nyní je zde půl roku.   

Rodiče paní Radmily se ve stáří rozvedli, dům zdědil její nevlastní bratr a ona se tak 

neměla kam vrátit, pokud by útočiště chtěla hledat u rodiny. Paní Radmila je v současné 

době nezaměstnaná, ale práci si shání. Neustále si rozšiřuje vzdělání a kvalifikaci. Ve svém 

volném čase dochází na hodiny angličtiny a učí se pracovat s počítačem.  Je rozvedená a 

bezdětná. O svém manželství ani osobním životě více nemluví. Do budoucna je pro ni 

nejdůležitější zdraví, práce a střecha nad hlavou. Ke koncepci tréninkového bydlení se staví 

kladně. Dluhy nemá, vyjadřuje jen skepsi nad tím, že by něco takového skutečně začalo 

fungovat. 

 

počáteční příčina bezdomovectví: rozvod (chybějící síť sociálních vazeb) 

bezprostřední příčina: ztráta zaměstnání 

cesta po ubytovacích zařízeních: bydlení s rodiči, pronájem, azyl. dům, ubytovna, azyl. dům 

pracovní působení: manažerská práce, obsluha a pomocné práce, znovu manažerská pozice 

aktivity ve volném čase: činnost – práce s počítačem, rozšiřování vzdělání 

pohled do budoucna: nalezení práce a bydlení 

plánuje odejít bydlet: záleží na získání zaměstnání 

reakce na koncept sociálního bydlení: kladná 

překážka v návratu: nalezení práce 

rozhovor: probíhal v televizní místnosti azyl. domu Naděje; respondentka byla sdílná, 

tematizovala hlavně pracovní náplň života; bez vyrušení 

 

Simona: 37 let, textilní učiliště, svobodná, bezdětná  

 Paní Simona pochází ze Slovenska, kde žila u rodičů do smrti své maminky. Vyučila se 

tkačkou plošných textilií.  Prací v tomto oboru se živila, dokud podnik, v kterém pracovala, 

nezkrachoval. Před deseti lety, po smrti maminky, odešla do Prahy ke kamarádce, aby si zde 

našla práci. Po nějaké době se vrátila zpátky na Slovensko, zde ale nenašla práci (osvědčení 

k práci v bezpečnostních službách, které se v Čechách věnovala, neplatilo na Slovensku) a ani 
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rodinné zázemí, proto odešla znovu do Čech. Chtěla si vydělat potřebné peníze k získání 

osvědčení platného i na Slovensku a usilovat o pracovní přemístění na Slovensko. Po 

příchodu do Prahy bydlela v podnájmu, poté se seznámila s přítelem a odstěhovala se 

k němu na vesnici. Po půl roce známosti se rozešli a ona dále bydlela sama v podnájmu. 

Spolu s odstěhováním se k příteli změnila i místo pracovního působení (stále v rámci jedné 

firmy) a po jejich rozchodu usilovala o zpětné přemístění do Prahy, protože zde měla známé. 

Situace se ale zkomplikovala a k přemístění nedošlo. Paní Simona se tedy vrátila zpátky na 

Slovensko, kde strávila dva měsíce, které označuje jako mrtvé období. Bezúspěšně rozesílala 

inzeráty a sháněla práci. Nakonec se vrátila do Prahy a byla znovu přijata v bezpečnostní 

službě na pracovní pozici v administrativě, jen v jiném objektu. Krátce bydlela u kamarádky, 

poněvadž jí po předešlé dva měsíce chyběl příjem a ona si nemohla dovolit platit nájem. 

Cítila se nicméně být kamarádce přítěží, proto se rozhodla zažádat o ubytování v azylovém 

domě. Nejdříve strávila 21 dní v azylovém domě Arcidiecézní charity, kde jako Slovenka déle 

pobývat nemohla. Pak přišla do azylového domu Naděje.  

 Paní Simona v současnosti pracuje. Z azylového domu by ráda odešla dříve, než za 

rok, který zde může strávit. Doufá, že se jí podaří uspořit si dost peněz, aby si mohla dovolit 

podnájem. Oceňuje pomoc a podporu ze strany pracovníků azylového domu.  

Ve volném čase paní Simona ráda chodí do přírody (sbírat houby, bylinky), navštěvuje 

přátele a známé, má ráda turistiku. Na otázku, co by chtěla v budoucnu, odpovídá, že chce 

pracovat na sobě, aby si udržela práci a nějak se vyvíjela. Chtěla by se naučit anglicky a 

v případě dostatku financí i rozšířit vzdělání. Koncept tréninkového bydlení hodnotí jako 

zajímavý.  

 

počáteční příčina bezdomovectví: rozchod s partnerem 

bezprostřední příčina: ztráta bytu a zaměstnání 

cesta po ubytovacích zařízeních: bydlení s rodiči, podnájem, bydlení u přítele, podnájem, 

dvouměsíční návrat k rodině, bydlení u přátel, azylové domy 

pracovní působení: práce ve skladu a výrobě, administrativní práce 

aktivity ve volném čase: sport; přátelé a známí, procházky 

pohled do budoucna: ušetření financí na vlastní bydlení, rozšíření vzdělání, učení se jazyku  

plánuje odejít bydlet: vlastní bydlení 

reakce na koncept sociálního bydlení: kladná 
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překážka v návratu: uspoření dostatku financí na vlastní bydlení 

rozhovor: v televizní místnosti azyl. domu Naděje; respondentka byla sdílná, rozhovor 

proběhl bez přerušení 

 

Eliška: 50 let, vzdělání základní, rozvedená, dvě děti 

 Paní Eliška pochází ze západních Čech, kde vlastnila družstevní byt. Po té, co přišla o 

práci, chtěla byt prodat. Jenomže ten se nacházel ve velmi nežádané lokalitě (rozbroje na 

ulicích, sociální nepokoje), proto klíče od bytu odevzdala družstvu a žádala obec o byt 

náhradní. Byla jí nabídnuta garsonka patřící ovšem mezi byty určené lidem, které nazývá jako 

„nezvladatelné“ (potřebující sociální péči). Těm později musela uvolnit své místo. Paní Eliška 

tedy odjela do jiného města, kde si snažila najít bydlení a stálou práci. Živily ji pouze brigády, 

proto se po necelém roce rozhodla odjet jinam. Podobně situace vypadala i v jiném městě, 

po nějaké době odsud odjela do Prahy. Při těchto svých častých stěhováních pobývala na 

ubytovnách, z nichž má hrůzné zážitky, a také u přítele. Sama sebe se v tomto ohledu 

označuje za turistu. V azylovém domě je již popáté. 

 V Praze si práci našla, pracovala jako pokladní v několika supermarketech. Našla si i 

bydlení, bydlela s jednou paní v garsonce. Když ale přišla o práci, musela tento byt opustit. 

 Paní Eliška nemá dokončené učiliště se zaměřením prodavačka. K dokončení jí 

chyběly tři měsíce praxe, které jí v té době přerušilo těhotenství. Nyní to vnímá jako 

handicap, stejně jako své zdravotní problémy a věk, kvůli kterému se cítí být ze strany 

zaměstnavatelů diskriminována. Jinak během svého života pracovala jako servírka, 

prodavačka, pokladní, fotolaborantka, kuchařka ve školní jídelně a jako pracovnice ve výrobě 

nábytku. Nyní je nezaměstnaná, ale práci si aktivně shání. Má dvě děti. Se starším synem, 

který žije v zahraničí, se nestýká, s druhým synem také nemá moc dobrý vztah. S manželem 

se rozvedla před lety, poté žila 11 let s přítelem.  

 Paní Eliška se několikrát obracela na starostu obce, odkud pochází a kde má trvalé 

bydliště, s žádostí o byt. Nikdy jí kvůli přeplněné kapacitě pro tyto účely určeného bydlení 

nebylo vyhověno. Paní Eliška během svého života vyzkoušela ubytování na mnoha 

ubytovnách, vždy se snažila najít stálou práci, aby nastřádala na kauci a mohla jít do 

podnájmu. 

 Nyní je pro paní Elišku hlavní najít si práci. Pokud se jí to podaří, tak by se ráda 

odstěhovala do ubytovny, pokud ne, tak půjde do jiného azylového domu. Ve volném čase se 



50 
 

dívá na filmy, čte knihy a sportuje (jízda na kole, plavání). Do budoucna by kolem sebe chtěla 

mít příjemné lidi a nechtěla by být sama. Na koncept tréninkového bydlení reaguje kladně, 

jen by pro ni teoreticky bylo rozhodující, kolik by za takové ubytování musela platit.  

 

počáteční příčina bezdomovectví: rozvod, rozchod s partnerem (chybějící síť sociálních 

vazeb) 

bezprostřední příčina: ztráta bytu a zaměstnání 

cesta po ubytovacích zařízeních: vlastní družstevní byt, ubytovny, bydlení u přítele, 

podnájem, azylové domy  

pracovní působení: obsluha a pomocné práce, práce ve skladu a výrobě 

aktivity ve volném čase: činnost – četba, sport 

pohled do budoucna: nalezení práce a bydlení, budování vztahů s lidmi 

plánuje odejít bydlet: záleží na získání zaměstnání  

reakce na koncept sociálního bydlení: kladná 

překážka v návratu: nalezení práce 

rozhovor: azyl. dům Naděje (televizní místnost); respondentka byla velmi sdílná a otevřená; 

rozhovor proběhl bez přerušení 

 

Magda: 54 let, vyučená šička galanterní výroby, rozvedená, bezdětná 

 Paní Magda byla vychovávána babičkou. Svou maminkou zná, tátu nikdy nepoznala. 

Vyučená je šičkou galanterní výroby, nějakou dobu se této profesi věnovala v podniku, kde 

se šily sportovní míče. V 70. letech odešla za prací do Prahy, do podniku zaměřeného na 

výrobu elektrotechnických a elektronických přístrojů a součástek. Spolu se zaměstnáním 

získala místo na ubytovně. V Praze se vdala, ale manželství po čase skončilo rozvodem. Po 

roce 1989 podnik krachl, poté se paní Magda živila jako pracovnice v pekárnách, nebo 

v automobilové výrobě. S manželem žili v pronájmu, po rozvodu pobývala po ubytovnách. 

S kamarádkou žily nějakou dobu v pronajaté chatce za Prahou. Poté co paní Magda přišla o 

práci a zůstala bez příjmu, přespávala jeden rok na lodi Hermes. Spolu s kamarádkou si 

peníze na živobytí získávaly sběrem papíru. Jednou je s nabídkou velkého množství starého 

papíru oslovila jedna žena, které jim nabídla bezplatné ubytování ve svém bytě. Svou 

laskavost si ale vyžadovala odplácet různou úklidovou prací, kterou obě ženy úkolovala. 



51 
 

Nakonec začala ženy slovně napadat a vyhrožovat jim tím, že je dá sledovat. Obě se rozhodly 

odejít, tak přišly to azylového domu Naděje.  

 Po opuštění azylového domu, chce jít paní Magda bydlet na ubytovnu, případně do 

podnájmu. Vše se ale bude odvíjet od toho, jestli si najde práci. Říká, že pokud je člověku nad 

50 let, je těžké práci sehnat, neboť si zaměstnavatelé vybírají pracovnice do 45 let, případně 

Ukrajinky. Ve volném čase luští křížovky a poslouchá rádio. Nejvíce času jí ovšem zabere 

shánění zaměstnání.  

 V budoucnu říká, že by chtěla žít jako normální člověk, to znamená mít střechu nad 

hlavou a práci. Ke konceptu tréninkového bydlení se staví kladně. Má dluhy za pokuty na 

jízdném, které splácí z hmotné nouze.  

 

počáteční příčina bezdomovectví: rozvod 

bezprostřední příčina: ztráta zaměstnání 

cesta po ubytovacích zařízeních: bydlení s babičkou, ubytovna, podnájem, ubytovny, 

pronájem chatky, rok na ulici – přespávání na lodi Hermes, bezplatné bydlení u jedné ženy, 

azyl. dům 

pracovní působení: práce ve skladu a výrobě 

aktivity ve volném čase: činnost – luštění křížovek, poslech rádia 

pohled do budoucna: nalezení práce a bydlení 

plánuje odejít bydlet: záleží na získání zaměstnání  

reakce na koncept sociálního bydlení: kladná 

překážka v návratu: nalezení práce 

rozhovor: proběhl v azyl. domě Naděje (televizní místnost); respondentka byla otevřená, 

měla zájem se hned přihlásit do tréninkového bydlení; rozhovor vyrušil pouze vyzvánějící 

telefon  

 

Soňa: 56 let, vzdělání střední ekonomické, rozvedená, dvě děti 

 Paní Soňa své dětství hodnotí jako bezproblémové. V místě svého bydliště 

vystudovala střední ekonomickou školu a deset let pracovala jako účetní v podniku 

vyrábějícím elektrotechnické a elektronické přístroje a součástky. Poté přišla do Prahy (před 

30 lety), zde se vdala, pracovala na železničním stavitelství jako účetní a následně byla 

nějakou dobu na mateřské dovolené s dvěma dětmi. Po mateřské dovolené sehnala práci už 
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jen jako pokladní v potravinách. S manželem žili v pronajatém bytě. Pak ovšem přišel rozvod 

a paní Soňa odešla od rodiny, bydlela sama v podnájmu, ten ale musela po zvýšení nájmu 

opustit a odejít bydlet do cenově dostupnějšího bydlení na ubytovně. Ubytovny různě 

střídala, dokud nebyla jedna z ubytoven, kde bydlela, zrušena a tím paní Soňa nečekaně 

přišla o bydlení. Zůstala na ulici. Během té doby bydlela v azyl. domě Armády spásy a spávala 

na lodi Hermes. Po úraze byla hospitalizována v nemocnici, kde si následně po operaci 

kolene pobyla 4 měsíce. Rovnou z nemocnice přišla do azyl. domu Armády spásy, kde v době 

rozhovoru bydlela pouze tři dny.  

 V současné době paní Soňa nepracuje, ani si práci neshání. Čeká jí další operace. 

Pokud by se jí po operaci kolena zlepšila mobilita, ráda by si našla práci (ideálně jako 

pokladní, tam není třeba příliš pohybu). Jinak je pro ni pohyb náročný a i do města se snaží 

chodit, co nejméně je to nutné. Její budoucnost se odvíjí od její zdravotní situace. S dcerami 

se nyní vídá sporadicky, proto by chtěla do budoucna upevnit jejich vztah a trávit s nimi více 

času. Ve volném čase dříve ráda sportovala, dnes již pouze čte a plete. Paní Soňa nemá 

přiznaný invalidní důchod, žije z hmotné nouze, proto je její reakce na koncept tréninkového 

bydlení spojená s obavou o to, zda by to zvládala zaplatit. Jiný problém nevidí, dluhy nemá. 

 

počáteční příčina bezdomovectví: rozvod 

bezprostřední příčina: ztráta bytu 

cesta po ubytovacích zařízeních: bydlení s rodiči, pronájem bytu s manželem, vlastní 

podnájem, ubytovny, loď Hermes, azyl. dům, nemocnice, azyl. dům  

pracovní působení: administrativní práce, práce ve skladu a výrobě 

aktivity ve volném čase: činnost – četba, pletení 

pohled do budoucna: operace – podle situace nalezení zaměstnání; upevnění vztahu se 

svými dětmi 

plánuje odejít bydlet: čeká jí operace (nedokáže říct, kde bude bydlet) 

reakce na koncept sociálního bydlení: skeptická (kladná) 

překážka v návratu: komplikovaný zdravotní stav (blížící se operace) 

rozhovor: probíhal v azyl. domě Armády spásy, v konferenční místnosti; respondentka byla 

sdílná, jen vůbec nechtěla otevřít otázku svého dětství, hůře jí bylo rozumět (některá slova 

šla při přepisu hůře identifikovat); rozhovor bez přerušení  
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Kamila: 54 let, negramotná, svobodná, jedno dítě  

 Paní Kamila pochází ze severních Čech, kde žila do smrti rodičů v domě vlastněném 

její sestrou. Poté co sestra dům prodala, odešly společně do jiného města, kde žily 

v ubytovně. Sem do azylového domu se dostala poté, co byla vykořisťována ze strany svých 

příbuzných (sester), kteří jí brali její důchod, jí samotné peníze nedávali a vyhazovali jí z bytu. 

Nějakou dobu spala tedy na ulici (po nádražích), pak se obrátila na sociální odbor a byla 

ubytována v azyl. domě Armády spásy, kde je nyní pět měsíců. Zde je spokojená, má přítele a 

říká, že jí nic nechybí. Jen se jí velmi stýská po své neteři, kterou vychovávala a která je pro 

ni, jak říká, celý život. Sama má jednu dceru, které se v nedávné době narodilo vlastní dítě. 

Z vnučky má paní Kamila velkou radost.  

 Paní Kamila nikdy nechodila do školy ani nepracovala. Od malička pobírá invalidní 

důchod. Na otázku práce, ale zmiňuje, že tady v azylovém domě nyní uklízí (v rámci služeb, 

nikoli přivýdělku). Ve volném čase chodí na procházky a povídá si s přáteli. V budoucnu říká, 

že by chtěla pracovat, je jí jedno o jakou práci by šlo, ale zmiňuje třeba úklid. Chtěla by také 

žít se svým přítelem, ideálně v bytě. Případně v jiném azyl. domě. Na tuto otázku není sama 

sto odpovědět, říká, že chce bydlet tady a když ne, tak někde jinde. Na představení konceptu 

tréninkového bydlení reaguje kladně, je jen otázkou, nakolik mu porozuměla. Dluhy nemá. 

 

počáteční příčina bezdomovectví: nízký sociální a kulturní kapitál 

bezprostřední příčina: ztráta bytu 

cesta po ubytovacích zařízeních: dům s rodinou, ubytovna, ulice, azyl. dům 

pracovní působení: nikdy nepracovala 

aktivity ve volném čase: přátelé a známí, procházky 

pohled do budoucna: život s přítelem, nalezení práce (bydlení) 

plánuje odejít bydlet: nejednoznačná odpověď 

reakce na koncept sociálního bydlení: kladná 

překážka v návratu: netematizuje žádnou 

rozhovor: probíhal v konferenční místnosti azyl. domu Armády spásy; respondentka byla 

otevřená, jen měla problém pochopit otázky (resp. reagovat na to, na co jsem se ptala); její 

negramotnost se při rozhovoru projevila i v tom, že nedokázala říct, kolik jí je let (musela mi 

ukázat kartičku pojištěnce) a jak šly události v jejím životě za sebou; informovaný souhlas 

podepsala čtyřkami (číslicemi) 
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Irena: 29 let, vzdělání základní, svobodná, bezdětná 

 Paní Irena žila do svých 26 let se svými rodiči ve městě. Poté co byt prodali, se máma 

paní Ireny odstěhovala se svým přítelem na ubytovnu a paní Irena se odstěhovala ke své 

babičce na vesnici. Přesídlení na vesnici se stalo pro paní Irenu velmi traumatizujícím 

vzhledem k tomu, že byla celý život zvyklá žít ve městě. V souvislosti s vesnicí mluví o 

přílišném klidu, stereotypu a prázdnu. Tyto pocity u ní přerostly ve fobii. Vztah se svou 

babičkou neměla paní Irena dobrý, stejně jako její máma, která v dětství zažívala týrání ze 

strany manžela své mámy. Paní Irena musela v té době kvůli zdravotním problémům přerušit 

studium. Po nějaké době se rozhodla z vesnice odejít a bydlet se svým strýcem v podnájmu. 

Z bytu byli ale v zimě vyhozeni. Pronajímatelé je ubytovávali na černo beze smlouvy, proto se 

paní Irena se strýcem nemohli proti vyhození nijak bránit. Nějakou dobu paní Irena spávala 

na ulici a navštěvovala denní centrum v Armádě spásy. S pomocí sociálních pracovníků si 

zařídila občanský průkaz, který jí byl během spaní po tramvajích několikrát ukraden. Poté 

začala bydlet v azylovém domě, kde je nyní necelý rok. Z doby, kdy žila na ulici, se jí výrazně 

podlomilo zdraví, které ještě teď doléčuje. Až opustí azylový dům, chce jít bydlet na 

ubytovnu, nebo do azylového domu. 

 Paní Irena nedokončila střední zdravotnickou školu, stejně jako učňovské učiliště se 

zaměřením na keramiku. V budoucnu by si chtěla udělat rekvalifikační kurz (sanitární) a 

věnovat se práci ve zdravotnictví. Dnes lituje, že střední zdravotnickou školu nedokončila. 

Nikdy nepracovala, je na sociální podpoře. Ve volném čase se věnuje ručním pracím. Po 

předchozích neúspěšných partnerských vztazích by si chtěla najít hodného přítele a založit 

rodinu. Na koncept tréninkového bydlení reagovala negativně. Vychvaluje si pomoc 

sociálních pracovníků v azylovém domě (vzhledem k tomu, že hodně navštěvuje lékaře, je 

ráda když ji soc. pracovníci domluví změnu termínu, přeobjednají jí u lékaře, případně jí 

umožní zadarmo si od nich zavolat). Pokud si v budoucnu najde vlastní bydlení, už nechce být 

na nikoho vázána (na soc. pracovníky). 

 

počáteční příčina bezdomovectví: nízký sociální a kulturní kapitál 

bezprostřední příčina: ztráta bytu 

cesta po ubytovacích zařízeních: bydlení v bytě s rodiči, bydlení u příbuzných, podnájem, 

ulice, azyl. dům 
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pracovní působení: nikdy nepracovala 

aktivity ve volném čase: činnost – ruční práce 

pohled do budoucna: založení rodiny, zlepšení zdravotního stavu, rozšíření pracovní 

kvalifikace 

plánuje odejít bydlet: ubytovna nebo azylový dům  

reakce na koncept sociálního bydlení: negativní 

překážka v návratu: netematizuje žádnou  

rozhovor: probíhal v konferenční místnosti azyl. domu Armády spásy; informátorka byla 

sdílná; rozhovor nebyl přerušen 

 

Anna: 34 let, vzdělání základní speciální, svobodná, bezdětná  

 Paní Anna bydlela do šesti let se svými rodiči, pak jí ale zemřel otec a ona se se svou 

mámou odstěhovala do jiného města. S ní žila do patnácti let, dokud nepřišly kvůli rodinným 

neshodám o byt. Poté odešla do ústavu sociální péče. Ke své mámě má velmi negativní 

vztah, je to alkoholička. Bydlení po té, co opustila ústav sociální péče, popisuje jako „bydlení, 

kde se dalo“. Tím myslí ubytovny, noclehárny, azylové domy. Bezprostředně před nástupem 

do tohoto azylového domu pobývala v psychiatrické léčebně. Paní Anna trpí psychickou 

chorobou. Nyní svůj stav hodnotí jako dobrý, jen si stěžuje na málo klidu, kterého se jí 

v azylovém domě dostává. Jeho nedostatek v ní probouzí špatné psychické stavy.  

 Paní Anna má dokončené základní vzdělání. Po dokončení tohoto vzdělávacího 

stupně chtěla získat kvalifikaci jako pomocná sestra, ale to jí v té době zkomplikovaly 

psychické problémy. Během svého života pracovala různě po brigádách (roznášela letáky, 

pracovala ve skladu zboží), prodávala také časopis Nový Prostor. Nyní chce změnit svůj život, 

chtěla by si najít práci a bydlení. Na otázku, jakou práci by chtěla dělat, říká, že rozdávat 

letáky nebo noviny. Ve volném čase chodí ven, ale nyní je hodně zaneprázdněná úklidem v 

azylovém domě. Dříve vyšívala, dnes už na to nemá peníze. 

 Na otázku, co by chtěla v budoucnu, odpovídá, že by se chtěla znovu narodit a to 

z toho důvodu, že jí chybí její otec, který se jí v dětství hodně věnoval a s kterým měla dobrý 

vztah.  

 Paní Anna je v plném invalidním důchodu, je zbavena svéprávnosti a má opatrovnici, 

která za ní disponuje jejími financemi (platí pobyt v azylovém domě). V azylovém domě 

Armády spásy je nyní měsíc. Odejít z něho by chtěla nejspíš do chráněného bydlení, ale 
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projevuje značnou nejistotu ohledně toho, kde bude následně bydlet. Na koncept 

tréninkového bydlení reaguje vesměs skepticky, projevuje starost, zda by toto bydlení mohla 

platit také její opatrovnice. Dluhy nemá. 

 

počáteční a zároveň bezprostřední příčina bezdomovectví: nízký sociální a kulturní kapitál, 

psychická choroba 

cesta po ubytovacích zařízeních: bydlení s rodiči, bydlení pouze s mámou, ústav sociální 

péče, noclehárny, ubytovny, azylové domy, psychiatrická léčebna, azylový dům  

pracovní působení: obsluha a pomocné práce, práce ve skladu a výrobě 

aktivity ve volném čase: přátelé a známí, procházky 

pohled do budoucna: znovu se narodit, nalezení práce a bydlení 

plánuje odejít bydlet: nejspíš chráněné bydlení 

reakce na koncept sociálního bydlení: skeptická (kladná) 

překážka v návratu: netematizuje žádnou 

rozhovor: probíhal v konferenční místnosti v azylovém domě Armády spásy; respondentka 

odpovídala velmi stručně; když se dozvěděla, že bych ráda rozhovor nahrávala, odmítala se 

mnou mluvit, neboť se bála, že by byla v televizi; nakonec jsem jí to vyjasnila a ona na 

nahrávání přistoupila; rozhovor proběhl bez přerušení  

 

Jarmila: 63 let, vzdělání neuvedeno, vdova, dvě děti 

 Paní Jarmila vyrůstala se svou maminkou a třemi sourozenci. Poté co se ostatní 

sourozenci odstěhovali z domu a založili vlastní rodinu, ona s maminkou zůstala ve velmi 

úzkém vztahu a to i přesto, že se sama vdala. Říká, že kdykoliv to bylo možné, byla u ní. 

S manželem žili v bytě, on ale brzy zemřel. Své dvě děti tedy vychovávala paní Jarmila sama. 

Před 15 lety ji, jak říká, její zeť vyhodil z bytu a shrábl všechny peníze. O té doby byla paní 

Jarmila na ulici, což se podepsalo na jejím zdraví. Omrzliny, které měla ze spaní venku na 

ulici, vedly k amputaci obou nohou. Po tomto zákroku a pobytu v nemocnici přišla sem do 

azylového domu Armády spásy (je to první azylový dům, v kterém kdy bydlela). Čeká ji 

dalších pět operací.  

 Během svého života pracovala paní Jarmila ve skladu potravin, jako prodavačka, ve 

výrobně umělých zubů, nejvíce pak jako skladová dělnice u instalatérů. Ve volném čase chodí 

paní Jarmila ráda do parku, kde jí dělá velkou radost prase, které jedna rodina chová doma a 
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chodí tam s ním na procházky. Svou budoucnost vidí paní Jarmila velmi černě. Říká, že stejně 

jako z úřadů, má velký strach z doktorů. Její důvěru si získal jen jeden doktor, proto doufá, že 

jí bude operovat zase on. Každým dnem čeká, kdy jí přijde oznámení o další operaci. Pobírá 

částečný invalidní důchod. 

 Jedna její dcera je i s dítětem na ulici. Paní Jarmila má tři vnoučata, ale s nimi ani se 

svými dcerami se vůbec nestýká. Říká, že nechce, aby někdo věděl, kde je. Má strach, že by 

vypukly velké scény, o které nestojí.  

 Na koncept tréninkového bydlení reaguje negativně. Říká, že je v azylovém domě 

zcela spokojená, vyjadřuje skepsi nad tím, že by něco jako mnou popsané bydlení mohlo 

skutečně vzniknout.  

 

počáteční příčina bezdomovectví: těžko určitelná  

bezprostřední příčina: ztráta bytu 

cesta po ubytovacích zařízeních: bydlení s mámou, pronájem (či vlastní byt), ulice, 

nemocnice, azyl. dům 

pracovní působení: práce ve skladu a výrobě, obsluha a pomocné práce 

aktivity ve volném čase: přátelé a známí, procházky 

pohled do budoucna: operace 

plánuje odejít bydlet: čeká ji operace (nedokáže říct, kam by měla odejít) 

reakce na koncept sociálního bydlení: negativní 

překážka v návratu: netematizuje žádnou (špatný zdravotní stav) 

rozhovor: probíhal v konferenční místnosti azylového domu Armády spásy; respondentka 

byla velmi úsečná, až nepříjemná; odmítla zmínit své vzdělání; rozhovor proběhl bez 

přerušení 

 

7. Zhodnocení výzkumu  

Cílem mého výzkumu bylo, skrze zmapování životní dráhy, míst bydliště (putování po 

ubytovacích zařízeních), pracovního působení (včetně kvalifikace a vzdělání), aktivit ve 

volném čase, pohledu do budoucna a reakcí na koncept sociálního bydlení dvanácti 

oslovených klientek dvou azylových domů odpovědět na tyto výzkumné otázky: 

- Jakou mají ženy v azylových domech představu o své budoucnosti?  
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- Jakou mají představu o své budoucnosti z hlediska své bytové situace? 

- V čem vnímají největší překážky v návratu k obvyklému způsobu života a jak by viděly 

jejich řešení? 

- Jak myslí, že by jejich situaci pomohlo řešit sociální bydlení? 

 

7. 1. Životní dráha a příčina bezdomovectví  

Z výzkumu vyplynulo, že častou počáteční příčinou propadu respondentek do situace 

bezdomovectví je ztráta partnera, jak ve smyslu jeho smrti, rozvodu, nebo rozchodu s ním (6 

respondentek bylo rozvedených, jedna vdova, jedné zemřel dlouholetý partner, za kterého 

nebyla provdána, dvě poznamenal rozchod). Ztrátu partnera považuji za počáteční příčinu 

v 7 případech (ve dvou případech byl pád do situace bezdomovectví způsobem spíše 

neexistencí sítě sociálních vazeb v důsledku osamění). U jedné respondentky jsem jako 

počáteční příčinu identifikovala problémy v partnerství a rodině, u další je tento bod těžko 

identifikovatelný (respondentka je vdova, nicméně se podle získaných informací zdá, že tuto 

událost dokázala zvládnout a nijak to s jejím ocitnuvším se na ulici nesouvisí; roli mohlo hrát 

více událostí a faktorů, které nezmínila). U třech klientek je možné jako počáteční příčinu na 

cestě k bezdomovectví identifikovat nízký sociální a kulturní kapitál, v těchto případech 

charakteristický špatnými rodinnými vztahy a zázemím, nízkým případně vůbec žádným 

vzděláním, životem v uzavřené komunitě a v prostředí, které člověku nenabízí mnoho 

podnětů k osobnímu růstu. Dále také násilím a alkoholismem v rodině a zkušeností 

s pobytem v ústavní péči. K tomuto obtížnému výchozímu bodu v jejich životě se přidávají 

ještě zdravotní problémy, na které si všechny tři stěžují. Dvě z nich jsou v plném invalidním 

důchodu.  

Není pochyb o tom, že ztráta partnera výrazně zasáhla do životů těchto žen a 

v některých případech je stála zároveň ztrátu bydlení (někdy okamžitě, jindy až po určité 

doby, kde se respondentka snažila situaci zvládnout sama). Každopádně zažívaly tyto ženy 

znatelné omezení finančního příjmu citelného zvlášť v situacích, kdy se musely samy starat o 

děti, nebo kdy ztratily zaměstnání. Pokud se zvládly postavit na vlastní nohy, byla jejich 

situace ohrožena hrozbou ztráty zaměstnání či bytu, případně tendencí řešit svou těžkou 

situaci únikem k návykovým látkám (alkohol, drogy), jako v případě jedné z klientek. 
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Chybějící druhý příjem rodiny a další sociální vazby, je tak spolu se ztrátou bydlení, či 

zaměstnání přivedly na ulici.  

Nejčastější bezprostřední příčinou bezdomovectví je u těchto žen ztráta bytu 

(bydliště). To lze určit u 8 respondentek, u dvou z nich v kombinaci se ztrátou zaměstnání. U 

jedné respondentky lze za bezprostřední příčinu považovat drogovou závislost, dvě uvádí 

ztrátu zaměstnání a u jedné respondentky lze tuto počáteční příčinu těžko rozeznat, neboť 

rovnou po opuštění ústavu sociální péče žila na ulici, proto zde podle mne bezprostřední 

příčina chybí (počáteční příčina, kterou jsem u ní označila jako nízký sociální a kulturní kapitál 

se u ní kombinuje s psychickou chorobou). 

Z vyprávění respondentek lze vyčíst, že po ztrátě jistoty domova se na sebe začínají 

nabalovat špatné zkušenosti a hrůzné zážitky. To je zřejmé např. z příběhu respondentky, 

která se po rozvodu ocitla zcela bez bydlení, proto se odstěhovala k muži, který využil její 

situace. Ukázalo se, že je to násilník, jenž se jí pokusil zabít. Podobně zoufalou situaci další 

dotazované ženy, která se po ztrátě zaměstnání a bytu ocitla na ulici, využila k jejímu 

vykořisťování jiná osoba pod záminkou nabídnutí bezplatného přístřeší.  

 

7. 2. Bydliště – cesta po ubytovacích zařízeních 

 Co se týče výchozího místa bydliště dotazovaných respondentek, uvádí 7 z nich, že na 

počátku svého života žily se svými rodiči v pronajatém bytě či domě vlastněném rodinou. 

Dvě vyrůstaly u svých prarodičů ve stejných bytových podmínkách. Jedna pobývala krátce 

v kojeneckém ústavu a jedna se o svém dětství nezmínila. Jedna respondentka měla 

zkušenost s ústavem sociální péče, kam byla během svého dětství umístěna.  

 Ztrátu bytu uvádí jako bezprostřední příčinu propadu do bezdomovectví 8 

respondentek (z důvodů špatných rodinných vztahů, podvedení ze strany pronajímatele – 

bydlení bez smlouvy, zvýšení nájmu na neúnosnou částku, z důvodu nevhodného prostředí k 

bydlení). Další dvě respondentky se hned po rozvodu (ztrátě partnera) ocitly více méně na 

ulici. Snažily se pobývat u přátel a vzdálených rodinných příslušníků, ale vlastní bydlení, už 

nesehnaly. Podobně vypadala situace u další respondentky, které přišla o bydliště v důsledku 

rozchodu s partnerem (k jejím nesnázím se přidala ještě ztráta zaměstnání). 

 Co se týče cesty po ubytovacích zařízeních, opakuje se vzorec, kdy dotazované 

klientky azylových domů nejprve pobývaly u svých rodičů (případně prarodičů) v jimi 
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vlastněném bytě či v pronájmu112 (to označuji jako standardní výchozí bydlení). Po odchodu 

od rodičů žily v pronajatém či vlastněném bytě (stálé bydlení), poté nastala situace ztráty 

bytu (z důvodů popsaných výše) a následovalo různě dlouhé období pobývání 

v noclehárnách, u přátel a příbuzných, v azylových domech a na ulici (to označuji jako 

dočasné bydlení). Tyto poslední způsoby bydlení se u respondentek vyskytovaly v různých 

kombinacích, pořadích a dobách trvání. Ve čtyřech případech byly doplněny o pobyt 

v nemocnici či psychiatrické léčebně, v jednom o pobyt ve vězení.  

 

standardní výchozí bydlení → stálé bydlení → ztráta bytu → dočasné bydlení 

 

Tento vzorec lze s různou podobou dočasného bydlení vysledovat u všech dotazovaných 

klientek až na pár výjimek – dvě respondentky se nikdy nedostaly do fáze stálého bydlení, 

jedna ještě před bydlením v kategorii standardní výchozí bydlení pobývala krátce 

v kojeneckém ústavu, u jedné z respondentek se nedá určit její výchozí bydlení. U mnohých 

respondentek bývalo období dočasného bydlení přerušeno krátkodobým období stálého 

bydlení, kdy se jim podařilo získat znovu bydlení v podnájmu nebo na ubytovně. 

 

7. 3. Pracovní působení, pracovní kvalifikace a vzdělání 

 Mezi dotazovanými klientkami azylových domů se nacházela jedna zcela bez vzdělání, 

jedna se speciální základní školou, pro dvě bylo nejvyšším dosažením vzděláním vzdělání 

základní, jedna své vzdělání odmítla uvést, tři respondentky dosáhly výučního listu a čtyři 

mají vzdělání středoškolské s maturitou (jedna z nich má dokonce dvě střední školy). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
112

 V této druhé části práce příliš nerozlišuji mezi bydlením v pronájmu a v podnájmu. Jejich rozlišení není pro 

účely výzkumu nijak relevantní. Podstatné v těchto souvislostech je, zda respondentky mají zkušenost se 

samostatným bydlením a jeho nároky.  
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Graf č. 2: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentek  

 

 Pracovní kvalifikaci a pracovní působení respondentek jsem roztřídila do následujících 

kategorií: administrativní práce (účetní, práce v bezpečnostní službě), manažerská práce 

(vedoucí maloobchodu), pedagogická činnost (učitelka v mateřské škole), práce ve skladu a 

výrobě; obsluha a pomocné práce (prodavačka, pokladní, roznášení letáků, uklízečka), 

pracovník v oblasti umění (malíř a pozlacovač). Nejvíce je zastoupena kategorie obsluha a 

pomocné práce. V průběhu svého života se profesi v této kategorii věnovalo osm 

respondentek, ve třech případech je spojena s prací ve skladu a výrobě. V kategorii práce ve 

skladu a výrobě působila celou svou profesní kariéru jedna respondentka. Administrativní 

práci se ve svém životě věnovaly dvě respondentky (jedna se jí věnuje v současnosti, druhá 

jen na počátku své profesní kariéry, poté se přesunula do kategorie obsluhy a pomocných 

prací). Na manažerské pozici se pohybovala jedna dotazovaná, jejíž pracovní působení bylo 

spojeno s dočasným propadem do kategorie obsluhy a pomocných prací. Jedna 

respondentka během svého života povýšila z kategorie práce ve skladu a výrobě 

k administrativní práci. Dvě z respondentek uvádí, že nikdy nepracovaly, obě mají zdravotní 

potíže (jedna z nich pobírá invalidní důchod) – jedna je zcela negramotná, druhá dosáhla 

základního vzdělání. Jedna respondentka začínala svou profesní kariéru jako pracovník 

v oblasti umění, později se ocitla na pracovní pozici spadající do kategorie obsluha a 

pomocné práce. Pedagogické činnosti se věnovala jedna respondentka, která se na tuto 

pozici vypracovala (doplnila vzdělání) z kategorie obsluha a pomocné práce, později do této 

kategorie zase propadla.  

žádné 

zvláštní základní 

základní 

střední odborné učiliště 

střední škola s maturitou 

neuvedeno 
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 V době výzkumu byla v pracovním poměru jedna klientka, pět klientek si aktivně 

shánělo práci (tzn., že odpovídaly na inzeráty, chodily se ptát po zaměstnáních), čtyři 

respondentky mluvily o tom, že by si práci chtěly najít (zatím pro to nic aktivně nepodnikají). 

Dvě z dotazovaných žen si práci z toho důvodu, že je v blízké době čeká operace, neshánějí. 

Dvě z žen, které si aktivně práci shánějí, si stěžují na diskriminaci ze strany zaměstnavatelů, 

kvůli svému věku (jedná je 49 let, druhé 54 let).  

 

7. 4. Aktivity ve volném čase  

 Aktivity ve volném čase jsem roztřídila do skupin: činnosti (četba, kreslení, učení se 

pracovat s počítačem, malování, rozšiřování vzdělání, luštění křížovek, pletení), do této 

kategorie spadalo svými zájmy 8 respondentek (jedna z nich se navíc věnovala ještě sportu, 

jedna docházela na masáže). Další skupinu zájmů jsem označila jako přátelé a známí, 

procházky, do této kategorie spadají 4 respondentky (jedna se navíc věnovala ještě sportu). 

Zbylé dvě kategorie jsou služby (masáže) a sport (cvičení, turistika, cyklistika). Pouze jedna 

respondentka se věnuje aktivitám, které spadají do tří kategorií (činnost, služby a sport). 

Jedna se věnuje sportu a aktivitám v kategorii přátelé a známí, procházky; další 

respondentka svými zájmy spadá do kategorií činnost a sport.  

 Z výzkumu vyplývá, že největší zastoupení respondentek je dle jejich aktivit 

v kategorii činnosti. Pouze tři respondentky jako své zájmy uvádí navštěvování přátel, 

známých, procházky v parku, či „chození ven“, tzn., že se nevěnují žádné soustavné činnosti, 

nebo vyhraněnému zájmu. Ve dvou případech se jedná o klientky, za jejichž příčinu propadu 

do bezdomovectví jsem označila nízký sociální a kulturní kapitál, třetí je respondentka, která 

se v důsledku rozvodu a ztráty bytu ocitla na ulici, kde žila 15 let.  

 O výrazné změně zájmů, kterým se dříve věnovaly a nyní už ne, mluví akorát dvě 

respondentky. Jedna před úrazem sportovala, druhá před ztrátou bytu pracovala na zahradě 

a chodila se psy na procházku (o své psy přišla spolu s bytem). 

 

7. 5. Pohled do budoucna 

 Pro sedm z celkového počtu dotazovaných klientek azylových domů hraje v jejich 

představě o budoucnosti roli nalezení práce a následně nalezení vlastního bydlení. Jedna 
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respondentka, která již pracuje, si chce ušetřit peníze k sehnání vlastního bydlení. Dvě 

respondentky mluví o tom, že by si v budoucnu práci chtěly najít, ale komplikují jim to 

zdravotní problémy (jedna respondentka se nyní zaměřuje především na abstinenci a po 

určitou dobu nechce pracovat, druhá má po pobytu na ulici stále zdravotní problémy). Další 

dvě respondentky jsou před operacemi. Jedna z nich si nedokáže vůbec představit, jaký by 

měl být její život potom, druhá, jejíž zdravotní problémy nejsou tak zásadní, doufá ve 

zlepšení zdravotního stavu a následné nalezení práce.  

 Mimo získání práce a vlastního bydlení si tyto ženy do budoucna přejí ve čtyřech 

případech zlepšení případně navázání vztahů s druhými lidmi, ve dvou případech si chtějí 

zvýšit vzdělání nebo pracovní kvalifikaci. Jedna by si přála se znovu narodit a vrátit se do 

dětství, kdy měla dobrý vztah s otcem, o kterého později přišla. Jiná respondentka doufá, že 

se jí podaří získat zpět své psy, o které přišla se ztrátou bytu.  

 V představách dotazovaných klientek azylových domů o jejich budoucnosti, tak 

figurovalo následující: nalezení zaměstnání a získání bydlení, získání pouze bydlení, operace, 

budování vztahů s druhými lidmi, rozšíření vzdělání a zvýšení pracovní kvalifikace, dále 

individuální cíle vycházející se specifičnosti života každé z nich (v grafu označeno jako další), 

v neposlední řadě se objevila představa nalezení práce po určité době (po zlepšení 

zdravotního stavu). 
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Graf č. 3: Představy respondentek o jejich budoucnosti

 
 

7. 6. Budoucnost z hlediska bytové situace 

 V rámci výzkumu jsem respondentkám položila otázku, kde si myslí, že budou bydlet, 

až opustí azylový dům, v němž právě pobývaly. Dvě z nich aktivně pracují na tom, aby 

z azylového domu odešly do vlastního bydlení (tím myslí podnájem, jedna mluví o jakékoliv 

místnosti, kde by měla soukromí, tudíž připadá v úvahu i ubytovna). Dvě mluví o tom, že 

odejdou do jiného azylového domu. Další dvě respondentky nedokážou kvůli čekání na 

operaci, která je pro ně momentálně velmi zásadním bodem, vůbec říct, kde budou potom 

bydlet. Tři respondentky uvažují o možnosti odejít na ubytovnu (do podnájmu), pokud by si 

našly práci a měly tedy vyšší finanční příjem, pokud ne chtějí jít do azylového domu. Jedna 

respondentka nijak nerozlišuje mezi bydleními na ubytovně nebo v azylovém domě a uvádí 

to jako obě možné varianty. Další respondentka nedokázala na otázku jednoznačně odpověď 

(říká, že chce bydlet tady a když ne, tak někde jinde). Poslední dotazovaná mluví o 

chráněném bydlení.  
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Graf č. 4: Kam chtějí respondentky odejít 

 

 

7. 7. Reakce na koncept sociálního bydlení 

 Z dvanácti oslovených klientek azylových domů, se jich osm k představenému 

konceptu sociálního bydlení vyjádřilo kladně, tzn., že by takové bydlení uvítaly. Jedna se 

dokonce chtěla hned přihlásit. Dvě z těchto osmi respondentek mají dluhy, které buď již nyní 

splácí, nebo nevidí problém v tom, je v budoucnu splácet. Dvě respondentky měly 

k představenému konceptu postoj váhavý, až skeptický – pro jednu je rozhodující otázka, 

zda by toto bydlení zvládala platit, druhá mimo jiné projevovala starost, zda by i toto bydlení 

mohla platit její opatrovnice. Třebaže byla jejich počáteční reakce skeptická, po vyjasnění 

jejich otázek, neshledaly na konceptu žádný problém, proto je jejich hodnocení spíše kladné. 

Vyloženě negativně reagovaly dvě zbylé dotazované ženy. Obě říkají, že jsou nyní v azylovém 

domě spokojené (zvláště s pomocí za strany sociálních pracovníků), jedna v budoucnu 

nechce být vázána na pomoc ze strany sociální pracovníků.  
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7. 8. Překážky v návratu k obvyklému způsobu života (a jejich řešení) 

 Otázka překážek v návratu k obvyklému způsobu života se do jisté míry shoduje 

s otázkou po představách o budoucnosti respondentek. To, čeho by v budoucnosti chtěly 

docílit a v současnosti to nemají, vnímají jako překážku. Pro pět respondentek aktivně 

hledajících zaměstnání je její získání největší překážkou. Dvě z nich si stěžují na diskriminaci 

ze strany zaměstnavatelů kvůli svému věku, jedna navíc jako svůj handicap při shánění 

zaměstnání zmiňuje zdravotní problémy a nedokončené vzdělání.  

Zajímavý je příběh respondentky, která po ztrátě bytu opakovaně žádala starostu 

obce, kde měla trvalé bydliště, o přidělení bytu pro ni jakožto osobu, která nemá, kam jít. 

Nikdy jí však kvůli přeplněné kapacitě bydlení pro osoby v takovéto situaci nebylo vyhověno. 

Tato žena se celý život točí v kruhu: hledání práce + nestálé bydlení → práce + šetření peněz 

na kauci → práce + bydlení v podnájmu → ztráta zaměstnání + nejisté bydlení.   

Jedna respondentka zmiňuje jako překážku v návratu k obvyklému způsobu života 

komplikovaný zdravotní stav a sníženou mobilitu (respondentka se chytá na operaci). Jedna 

dotazovaná žena potřebuje uspořit dostatek financí na zaplacení kauce na pronájem bytu 

(respondentka pracuje). Další respondentka vnímá svůj pobyt v azylovém domě jako 

rekonvalescenci po drogové závislosti, soustředí se tady hlavně na zvládnutí abstinence. Až 

po určité době si chce shánět práci a snažit se tedy o návrat k obvyklému způsobu života. 

   U klientek, které jsem již výše charakterizovala jako ty, pocházející z prostředí 

s nízkým sociálním a kulturním kapitálem, se zdá, že azylový dům nevnímají jako výrazné 

vykolejení z jejich životního stylu, ba naopak. Často uvádí, že jsou v azylovém domě 

spokojené a ve většině případů nemají jasnou vizi o tom, kam by chtěly po opuštění toho 

azylového domu odejít.  Proto z jejich výpovědí nelze vyčíst tematizace žádné překážky 

v návratu k „obvyklému způsobu života“. Žádnou překážku netematizuje také nejstarší 

dotazovaná žena, která do azylového domu přišla po patnácti letech strávených na ulici. U ní 

ovšem hraje roli strach z náročných operací a pesimistické vidění své budoucnosti, které je 

naprosto pochopitelné.    

Z výpovědí se zdá, že se mnohé respondentky ke své situaci bezdomovectví staví 

čelem. Své problémy se snaží aktivně řešit a překážky, které jim brání v návratu překonávat. 

Nicméně úspěšné vyváznutí z této situace ne vždy závisí na jejich snaze a vůli.  
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7. 9. Shrnutí   

Z výzkumu lze vyčíst rozdíl mezi dvěma skupinami klientek v závislosti na tom, 

z jakého prostředí pocházejí, respektive jedná-li se o prostředí s nízkým nebo vysokým 

sociálním a kulturním kapitálem. To se pak odráží na dosaženém vzdělání, pracovním 

působení, zkušenosti s bydlením, představě o budoucnosti a vnímání překážek v odchodu 

z azylového domu do samostatného bydlení.   

Respondentky ze skupiny pocházející z prostředí s nízkým sociálním a kulturním 

kapitálem (dále jako první skupina) dosáhly nízkého, či žádného vzdělání, nemají zkušenost 

se samostatným bydlením, během svého života byly spíše ekonomicky neaktivní, mají 

zdravotní problémy, ve volném čase se spíše nevěnují nějaké soustavné aktivitě nebo 

vyhraněnému zájmu, mluví o tom, že by chtěly pracovat, nicméně práci si aktivně neshání. 

Jejich propad do situace bezdomovectví je spojen s dlouhodobou trajektorií, tak jak o ní 

mluví Prudký a Šmídová.  

 Za propadem (počáteční příčinou) zbylých respondentek do situace bezdomovectví 

stojí nejčastěji znejistění v důsledku ztráty partnera a následné osamění (chybějící síť 

sociálních vazeb). Bezprostřední příčinou bezdomovectví je pak u nich v nejvíce případech 

ztráta bytu, ztráta zaměstnání, či kombinace těchto dvou událostí, v jednom případě také 

drogová závislost. Tyto ženy mají zkušenost se samostatným bydlením, ve volném čase se ve 

většině případů věnují nějaké soustavné činnosti, nejčastěji je jejich nejvyšším dosaženým 

vzdělání střední odborné učiliště nebo střední škola. Ve velkém zastoupení jsou mezi nimi ty, 

které si aktivně shání zaměstnání a snaží se svou problematickou situaci řešit. 

Svou budoucnost si dotazované ženy z azylových domů nejčastěji spojují s představou 

nalezení zaměstnání a následným získání vlastního bydlení (7 případů), s představou nalezení 

zaměstnání až po zlepšení zdravotního stavu (2 případy), ušetření dostatku financí na 

zaplacení kauce (1 případ). Představu dvou žen o jejich budoucnosti limituje blížící se 

operace. Dále tyto respodentky chtějí ve čtyřech případech zlepšení případně navázání 

vztahů s druhými lidmi, ve dvou případech zvýšení vzdělání či pracovní kvalifikace. Pak to 

jsou ve dvou případech individuální specifické cíle. Všechny respondentky ze skupiny 

pocházející z prostředí s nízkým sociálním a kulturním kapitálem mluví o tom, že by 

v budoucnu chtěly pracovat, nyní si však práci aktivně neshánějí. V druhé skupině žen si 

mimo těch se zdravotními problémy všechny aktivně práci shání.  
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 Z výzkumu vyplynulo, že pouze malá část respondentek má v úmyslu opustit azylový 

dům přechodem do samostatného bydlení (jsou to dvě respondentky). U čtyř respondentek 

je odchod do samostatného bydlení podmíněn nalezením zaměstnání (počítají tedy 

s možnou verzí pobytu v dalším azylovém domě). Zbylá část dotazovaných žen, která je 

polovinou z celkového souboru, má v úmyslu pokračovat v koloběhu střídání forem 

dočasného bydlení. Vyjmout by se z této skupiny dala respondentka trpící psychickou 

chorobou, které mluví o chráněném bydlení (projevuje však značnou nejistotu o svém 

následném bydlení). Dvě respondentky navíc předpokládají pobyt v nemocnici, což jim 

znemožňuje případné řešení své situace bez domova. Je to velice znepokojující údaj 

vzhledem k tomu, že záměrem azylového domu je reintegrace jedince do společnosti, 

zejména tedy odchod klienta do návazného samostatného bydlení. Jsou to zejména 

respondentky z druhé skupiny (s vysokým sociálním a kulturním kapitálem), které mají 

aktivnější přístup, shání si zaměstnání, plánují odejít do samostatného bydlení. 

Respondentky pocházející z prostředí s nízkým sociálním a kulturním kapitálem projevují 

značnou nejistotu o tom, kde budou následně bydlet. 

 Překážky v návratu k obvyklému způsobu života vnímají dotazované ženy následující: 

obtížné shánění zaměstnání (včetně diskriminace ze strany zaměstnavatelů), komplikovaný 

zdravotní stav, nedostatek financí na zaplacení kauce k získání vlastního pronájmu. 

Rozdílnost v souboru respondentek je patrná i zde zejména tím, že první skupina 

respondentek netematizuje v tomto smyslu žádné překážky, poněvadž „obvyklý“ způsob 

života je v souvislosti s tím, z jakých pochází poměrů, pro ně zatím nepoznaný životní styl.  

  Ke konceptu sociálního bydlení, se z celkového počtu 12 dotazovaných žen vyjádřilo 

kladně osm, potažmo deset (počáteční skeptický postoj dvou z nich, se po vyjasnění obrátil 

v kladný). Dvě se vyjádřily vyloženě negativně vysvětlující svůj postoj tím, že jsou nyní 

v azylovém domě spokojené (jedna se navíc v budoucnu nechce vázat na pomo sociálních 

služeb). V tomto bodě se nezdá být velký rozdíl mezi dvěma skupinami respondentek, což 

může být ovlivněno zejména nevyváženým zastoupením respondentek (skupina pocházející 

z prostředí s nízkým sociální a kulturním kapitálem byla výrazně menší).  

Závěr  

 V rámci realizovaného výzkum jsem dle získaných poznatků zaznamenala rozdílnost v 

souboru respondentek v závislosti na tom, zda pochází z prostředí s nízkým či vysokým 
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sociálním a kulturním kapitálem. Tento rys se promítl do toho, jak tyto ženy uvažují o své 

budoucnosti (potažmo o své přítomnosti), včetně toho, kam plánují odejít po opuštění 

azylového domu a jaké (zda vůbec) vnímají překážky v návratu k obvyklému způsobu života. 

 Bezdomovectví je fenomén, který se pravděpodobně nikdy nepovede zcela vymítit. 

Pokud by se však aplikoval navrhovaný model sociálního bydlení, který bere v potaz i osoby 

či domácnosti s nedostatečnou kompetencí k udržení dlouhodobého bydlení (mezi které by 

patřila skupina respondentek pocházejících z prostředí s nízkým sociálním a kulturním 

kapitálem), vedlo by to k výraznému snížení těchto lidí na okraji společnosti. Oslovené 

klientky azylových domů se v rámci výzkumu k tomuto konceptu sociálního bydlení vyjádřily 

v převážné většině kladně.   

Jak se zdá, mnohé z dotazovaných žen obývajících azylové domy, by byly schopny 

přechodu do samostatného bydlení. Největší překážku představuje nesnadnost nalezení 

zaměstnání a finanční nedostupnost soukromého nájemného bydlení.  
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