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ABSTRAKT 

Disertační práce se zabývá tématem ztráty dlouhodobého bydlení a problematikou nedostupnosti 
bydlení v České republice. V první části se disertace věnuje identifikaci typů domácností potenciálně 
ohrožených finanční nedostupností bydlení od roku 2000 v krajích ČR a vývoji samotných 
regionálních rozdílů v zastoupení ohrožených domácností mezi kraji ČR. Vzhledem k ukončení 
procesu deregulace nájemného v posledních letech analýza (ne)dostupnosti tržního nájemního 
bydlení poskytuje možnost odhalení sociálních dopadů tohoto procesu. Z důvodu neexistence 
použitelných agregátních dat o příjmech a výdajích různých typů domácností v jednotlivých regionech 
ČR je využito alternativních zdrojů dat a simulační metodiky měření finanční dostupnosti bydlení 
kombinující regionální mzdovou statistiku a data o výši tržního nájemného. Výsledky ukazují, že se 
snižuje míra ohrožení potenciální nedostupností tržního nájemního bydlení obecně i regionální 
diference v míře ohrožení. Za tímto vývojem je nejen pozastavení růstu tržních nájmů vůči růstu 
příjmů domácností, ale také fakt, že s přibližováním se regulovaného a tržního nájmu příspěvek na 
bydlení mnohem více řeší problém finanční dostupnosti nájemního bydlení na volném trhu, což 
zároveň vede k nárůstu veřejných výdajů. Ve druhé části disertační práce jsou již předmětem 
výzkumu samotní bezdomovci a cílem je nalézt společné charakteristiky jednotlivých životních drah 
vedoucích ke ztrátě dlouhodobého bydlení i cest zpět k znovuzískání trvalých forem bydlení. 
Důležitým aspektem je propojení faktorů a bariér úspěchu reintegrace bezdomovců s potenciální 
intervencí státu v oblasti bydlení a bytové politiky posilující úspěšnost této reintegrace. Pro analýzu 
příčin bezdomovství i faktorů úspěšné reintegrace bezdomovců do dlouhodobého bydlení je využito 
zjištění z kvalitativního šetření mezi sociálními pracovníky a bezdomovci provedeného ve třech 
největších městech ČR. 
 
Hlavním přínosem disertační práce je kombinace různých přístupů a zdrojů dat při analýze rizik ztráty 
bydlení. I přes poměrně široké zaměření dosavadních výzkumů k problematice bezdomovství v ČR 
neexistují studie, které by podrobněji mapovaly riziko ztráty bydlení z důvodů nízkých příjmů 
v regionální perspektivě i rozsáhlejší studie zaměřené na postavení bezdomovců na trhu bydlení, 
jejich dráhy bydlení a analýzu faktorů úspěšné reintegrace bezdomovců v kontextu účinnosti veřejné 
pomoci v oblasti bydlení. Disertační práce se zaměřuje výhradně na situaci v České republice, avšak 
vzhledem k podobnému vývoji bytových systémů v post-socialistických zemích by závěry výzkumu 
mohly mít obecnější platnost a stát se inspirací i v jiných post-socialistických zemích. 
 
 
 
 

 

 

 


