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Příloha č. 1: Dotazník 
 

Postoj majoritní společnosti k marginální skupině osob bez přístřeší 
 

Dobrý den, 

Jmenuji se Jan Kadeřávek a jsem studentem Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.  

 

Chtěl bych Vás tímto požádat o pár minut k vyplnění následujícího anonymního dotazníku, který je 

součástí mé bakalářské práce. Ta je zaměřena na postoj české společnosti k lidem bez domova.  

 

Pokud budete chtít být seznámeni s výsledky dotazníku, neváhejte mě kontaktovat na e-mailu: 

jkaderavek@seznam.cz  

 

Děkuji za spolupráci! 

 

1. Jste: 

Žena 

Muž 

 

2. Vaše věková skupina: 

18 - 29 let 

30 - 39 let 

40 - 49 let 

50 - 59 let 

60 - 69 let 

70 let a více 

 

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

Žádné 

Základní škola 

Střední škola (výuční list) 

Střední škola (maturita), gymnázium, lyceum 

Vyšší odborná škola 
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Vysoká škola - bakalářský stupeň 

Vysoká škola - magisterský stupeň 

Vysoká škola - postgraduální stupeň 

 

4. Ve kterém kraji České republiky v současné době žijete? 

Hlavní město Praha 

Jihočeský kraj 

Jihomoravský kraj 

Karlovarský kraj 

Kraj Vysočina 

Královéhradecký kraj 

Liberecký kraj 

Moravskoslezský kraj 

Olomoucký kraj 

Pardubický kraj 

Plzeňský kraj 

Středočeský kraj 

Ústecký kraj 

Zlínský kraj 

 

5. Jste dostatečně seznámeni s problematikou bezdomovectví? 

Ano 

Ne 

Částečně 

O problematiku bezdomovectví se nezajímám 

 

6. Znáte nějakou organizaci či instituci, která se zabývá prací s bezdomovci? 

Ne, neznám 

Tato problematika mě nezajímá 

Ano, znám - uveďte jednu či více  

 



 
  

IV 
 

7. Jaká asociace Vás napadne v souvislosti s bezdomovci a bezdomovectvím? 

 

 

8. Souhlasíte s následujícími tvrzeními o bezdomovcích? 

  
Rozhodně 

souhlasím 

Spíše 

souhlasím 
Částečně 

Spíše 

nesouhlasím 

Rozhodně 

nesouhlasím 

Za svoji situaci si mohou sami. 
          

Nechtějí pracovat. 
          

Jsou závislí. (drogy, alkohol, apod.) 
          

Zneužívají pomoci státu. 
          

Mají vyhovující styl života. 
          

Zneužívají pomoci občanů. 
          

Ohrožují bezpečí veřejnosti. 
          

Nemají hygienické návyky, zapáchají. 
          

Jsou přenašeči nemocí. 
          

Jsou kriminálníky (krádeže.) 
          

Mají psychiatrickou diagnózu 
          

Obtěžují občany. 
          

      

9. Jaký zaujímáte postoj k bezdomovcům? 

Negativní 

Pozitivní 

Smíšený (dle okolností) 

Litující 

Neutrální 

 

 

10. Setkání s bezdomovcem/bezdomovkyní je pro Vás zážitkem: 
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Pozitivním 

Negativním 

Nikterak mě to neovlivňuje 

 

11. Jste pro to, aby se bezdomovci soustřeďovali mimo centrum (náměstí, obchody) hlavního 

společenského dění? (institucionalizace v azylových domech, léčebnách, okraje obcí, měst, apod.) 

Rozhodně ano 

Spíše ano 

Ve vybraných případech 

Spíše ne 

Rozhodně ne 

Osoby bez domova mi v centrech hlavního společenského dění nevadí 

 

12. Které z níže uvedených problematik považujete za závažné (ohrožující Vaši bezpečnost)? 

  

Rozhodně 

závažný 

problém 

Spíše závažný 

problém 

Částečně 

závažný 

problém 

Spíše 

nezávažný 

problém 

Rozhodně 

nezávažný 

problém 

Drogy 
          

Alkoholismus 
          

Vandalismus 
          

Pouliční kriminalita 
          

Bezdomovectví 
          

Agresivita lidí 
          

Kriminalita v MHD 
          

Migranti 
          

Výherní automaty 
          

Terorismus 
          

Davové násilí 
          

Grafity 
          

Rasismus 
          

Pašování, černý trh 
          

Pouliční prostituce 
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Taxislužba 
          

Squaterství 
          

 

 
     

13. Jaký stupeň nebezpečí pro Vás osobně představují bezdomovci? 

  1 2 3 4 5   

Nízký stupeň nebezpečí 
          

Vysoký stupeň nebezpečí 

       

14. Co si myslíte, že zpravidla udělá bezdomovec, když dostane finance? 

 

 

15. Které z médií využíváte k informovanosti nejčastěji? 

Televizní média 

Rozhlasová média 

Tištěná média 

Internet 

 

16. Jaký druh zpravodajských témat nejčastěji preferujete? 

S prvky napětí (kriminalita, násilí, mezilidské konflikty) 

S prvky kuriozit a zábavy (situační video, vynálezy, trapasy, zajímavosti) 

S prvky společenského dění (reportáže z večírků, společenské události, móda) 

S prvky investigativní žurnalistiky (reportáže z válečných konfliktů atd.) 

 

17. Domníváte se, že média (televizní, rozhlasová, tištěná, internetová) Vám dodávají relevantní a 

nezkreslené informace o bezdomovcích? 

Rozhodně ano 

Spíše ano 
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Nevím, nedokážu posoudit 

Spíše ne 

Rozhodně ne 

O problematiku bezdomovectví se nezajímám 

 

18. Při sledování mediálních prostředků se o bezdomovcích dozvídáte především informace: 

Pozitivní 

Negativní 

Vyvážené 

Žádné - média nesleduji/ nezajímám se o tuto problematiku 

 

19. Kdo by se měl podle Vás primárně starat o bezdomovce? Určete pořadí následujících subjektů: 

---
  Rodina bezdomovce 

---
  Bezdomovecká komunita 

---
  Neziskové organizace 

---
  Občané 

---
  Státní instituce, obce, města 

---
  Bezdomovec sám 

 

20. Se kterou věkovou skupinou bezdomovců byste spíše pracovali? 

S dětmi a mladistvými, popř. celými bezdomoveckými rodinami. 

S mladými bezdomovci (18-26 let) 

S dospělými bezdomovci (27-60 let) 

S bezdomovci v seniorském věku (60 let a více) 

Se žádnou z uvedených skupin 

 

21. Jste ochoten/ochotna se jakýmkoliv způsobem zapojit k pomoci lidem bez domova? (individuálně, 

popř. společně s institucemi) 

Rozhodně ano 

Spíše ano 

Nevím 



 
  

VIII 
 

Spíše ne 

Rozhodně ne 

 

22. Jakým způsobem jste ochotný/á pomoci konkrétnímu bezdomovci/bezdomovkyni? (více možných 

odpovědí) 

Finanční částka 

Potraviny 

Materiální zaopatření (deka, oblečení, apod.) 

Odkup předmětů (charitativní předměty, tiskoviny - např. Nový prostor) 

Pomoc, asistence v institucích (úřady, lékař, apod.) 

Umožnění přivýdělku (za peníze či jídlo) 

Žádným způsobem 

Jiná pomoc  

 

23. Jakou finanční částkou byste byli ochotni reálně přispět na pomoc při řešení bezdomovectví? 

Žádnou 

V řádu stovek korun ročně (100-999 Kč) 

V řádu tisíci korun ročně (1.000-9.999 Kč) 

Více než 10.000 Kč ročně 

 

24. Poskytl/a byste bezdomovci první pomoc? 

Ano, poskytl/a bych první pomoc aktivně 

Ne, neposkytl/a bych první pomoc, nechal/a bych to na někom jiném 

Pouze bych zavolal/a sanitku 

 

25. Myslíte si, že existuje možnost trvalého odstranění bezdomovectví? 

Rozhodně ano 

Spíše ano 

Nevím 

Spíše ne 

Rozhodně ne 
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Příloha č. 2: Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení (ETHOS)  
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Příloha č. 3: Obydlí osob bez přístřeší
1
 

 
Provizorní chatka, křovinatá oblast u sídliště, Praha 5 

Pohled z druhé strany 

                                                           
1
 Autorova fotodokumentace z terénu 



 
 

XII 
 

 
Provizorní WC, křovinatá oblast u sídliště, Praha 5 

 

Stan v lese, Praha 8 
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Přespávání u protihlukové bariéry, Praha 4 

 

Malá osada v křovinaté oblasti na pokraji sídliště, Praha 13 
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Přespávání u tubusu metra, Praha 5 

 
Provizorní chatka na pokraji lesa, Praha 3  
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Provizorní chatka vedle továrny, Praha 4 

 
Provizorní obydlí ve zchátralém objektu, Praha 5 
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Provizorní stan ve zchátralém objektu, Praha 4 

 
Malá osada, křovinatá oblast, Praha 3 
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Provizorní přístřešek, zchátralý objekt, Praha 4 

 
Opuštěný domek na kraji lesa, Praha 4 


