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ÚVOD 

Bezdomovectví vždy bylo a je i v současnosti palčivým problémem naší společnosti. Každý 

z nás tento fenomén chápe jinak a je z různých zdrojů, ať z okolního prostředí či mediálně, 

ovlivňován. Bohužel každý z nás vždy tuto problematiku nechápe na takové úrovni, a nepochopí tak 

mnohdy velmi svízelnou situaci lidí na ulici. 

Právě to je mou motivací při psaní této práce. Již několik let se o problematiku 

bezdomovectví zajímám, a to jak v rámci studia (odborné praxe v organizacích pracující 

s bezdomovci - Armáda spásy, Naděje, ad.), tak i v dalším odborném vzdělávání (konference a 

semináře zaměřené na problematiku bezdomovectví, sociální exkluzi a sociální bydlení). 

Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se dělí na dalších 

osm kapitol. 

Cílem první kapitoly je seznámení se základními pojmy problematiky, resp. s pojmy, jako 

je klíčové slovo domov, termín, který je velmi podstatný v našem každodenním životě a hraje 

klíčovou roli v uspokojování našich životních potřeb. Dalšími termíny této kapitoly jsou pojmy: 

bezdomovectví a bezdomovec, resp. bezdomovkyně. Bezdomovectví je samo o sobě negativní 

společenský jev. Negativní především pro svou izolaci konkrétního jedince, který z různých příčin 

(ovšem není jedna určitá, proto se bezdomovectví nazývá často jako mnohapříčinný sociální 

problém) ztrácí práci, finance, následně domov, tuto situaci není schopen řešit a tak se propadá do 

stavů rezignace, ale také se uchyluje k sociálně patologickým jevům (alkoholismus, drogová 

závislost, kriminalita). V tomto bodě přichází negativní stránka bezdomovectví pro společnost, ta se 

může cítit ohrožená a snaží se tyto osoby co nejvíce izolovat od většinové společnosti a míst 

hlavního společenského dění. Není to ovšem pravidlem (uvádím tak situace z většinových reakcí). 

O tom, že bezdomovci jsou potřební lidé, není třeba dlouze diskutovat. Samotná ztráta pevného 

zázemí a propad s sebou přináší také následky ve formě posunu hodnot, ztráty společenského 

chování a různých forem nemocí a zdravotních obtíží. 

Druhá kapitola předkládá čtenáři aktuální statistiku bezdomovectví v České republice. 

Počet osob bez domova se v posledních letech zdvojnásobil, proto neziskové organizace navyšují 

své kapacity. V současné době existuje mnoho organizací a institucí, a to jak na úrovni státní 
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veřejné správy, tak na úrovni neziskových organizace ve formě spolků, dobrovolnických organizací 

a obecně prospěšných společností. 

Cílem třetí kapitoly je poukázat na legislativní prezentaci bezdomovectví. Problematiku 

bezdomovectví vnímá i soudobá česká legislativa. Ovšem neexistuje jeden univerzální termín pro 

tyto osoby, a tak se dozvídáme různé pojmy. Možná tím nejužívanějším termínem, podle zákona o 

sociálních službách, je osoba bez přístřeší, který je nejblíže. Ovšem nejeden filosof by se možná 

zamyslel nad pojmem domov a přístřeší. Dalšími pojmenováními jsou osoba ohrožená sociálním 

vyloučením či osoba ohrožená konfliktem se společností. I samotný pojem bezdomovec se 

v zákonech objevuje. Je tomu tak v případech označení osoby bez českého občanství, tedy cizinci. 

Dalším cílem, ve čtvrté kapitole, je informování o podobách bezdomovectví. Je nutné říci, 

že bezdomovec není pouze osoba, která přespává na lavičce v parku, pod mostem či v lese. 

Bezdomovcem je nazývána i soba, která je bezdomovectvím bezprostředně ohrožena, a to např. při 

ztrátě zaměstnání, neschopnosti plnit finanční závazky vůči nájemnému či dluhům, ale také při 

ztrátě partnera (např. v případě seniorů). Ovšem existují i lidé, kteří nemají svoje zázemí, svůj 

domov a přebývají u svých přátel či v azylových domech.  

Pátá kapitola si klade za cíl informování o příčinách bezdomovectví. Přesněji jde o dvě 

roviny příčin, a to vycházející z nitra člověka (psychika, gramotnost, apod.) a vnější rovina, která je 

ovlivněna společností či nastavením příslušné politiky (politika bydlení, nízkonákladové bydlení, 

apod. 

O tom, jak si lidé bez domova zvykají na život na ulici, čím prochází a jak se adaptují, 

informuje šestá kapitola. Resp. cílem této kapitoly je zvýšení informovanosti o adaptačních 

mechanismech a subkultuře.  

Sedmá kapitola informuje o specificích bezdomoveckých skupin z hlediska věku a 

genderu. V této kapitole jde o uchopení problematiky bezdomovectví v rámci jednotlivých 

věkových skupin, a to, jak se tyto skupiny dostávají zpravidla na ulici a jaké je možné podchycení 

této problematiky. Neméně důležitou otázkou bezdomovectví je genderová problematika, která 

pojedná o postavení ženské a mužské role ve společnosti. 
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Poslední, osmá kapitola zobrazuje společenskou akceptaci bezdomovectví. Prezentuje 

nejznámější stereotypy o bezdomovcích a především poukazuje na soudobou mediální prezentování 

bezdomovectví v médiích. 

Cílem praktické části je zjišťování postojů společnosti k lidem bez domova, vnímání 

mediální prezentace bezdomovectví a zjišťování míry solidarity a angažovanosti společnosti 

při pomoci lidem bez domova. Praktická část je zpracována prostřednictvím elektronického 

dotazníkového šetření, které má za úkol potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy. 

Závěrem považuji za důležité zmínit skutečnost, že tato práce je velmi rozsáhlá, ačkoliv 

obsahuje pouze základní body. Nicméně problematika bezdomovectví si tuto rozsáhlost zaslouží.  

Přečtení práce doporučuji především laickému čtenáři, který nemá jednostranný názor na 

bezdomovce a nechává se tak ovlivňovat různými mediálními manipulacemi a společenskými halo-

efekty. Samotná práce neobsahuje manipulativní prvky, tedy neobhajuje lidi, ani nehaní osoby bez 

domova, snaží se o jednoduchou prezentaci. 
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TEORETICKÁ ČÁST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

1. ZÁKLADNÍ DEFINICE 

1.1 Domov 

Budeme-li v této práci zmiňovat pojmy bezdomovec a bezdomovectví, je potřeba se hned 

v úvodu zamyslet na hlavním kořenovým slovem těchto pojmů, a to termín domov.  

Co je to vlastně domov? Taková otázka napadne zajisté každého, kdo alespoň trochu 

přemýšlí. Existuje řada mouder, citátů, příběhů, přísloví, básní, písní či dokumentů na téma domov. 

Mnohé z nich se ve svých definicích liší. 

Obecně můžeme rozdělit vnímání domova do několika dimenzí: 

 Biologická dimenze - místo, kde uspokojujeme své základní potřeby (jídlo, pití vylučování, 

sexuální potřeby, apod.) 

 Psychická dimenze - místo, kde jsou uspokojovány naše duševní potřeby, stimulace 

vnitřních i vnějších podnětů, včetně pocitu bezpečí. 

 Sociální dimenze - místo, kde dochází k navázání i udržování vztahů a komunikace, kde 

probíhá socializace jedince. 

 Další dimenze jsou zpravidla rošiřující - existeciální, ekonomická, socio-kulturní dimenze, 

apod.
1
 

Sociologická teorie domova definuje domov jako souhrn bližních, se kterými jedinec strávil 

na jednom místě delší období svého života, a má k těmto lidem i místu hluboký citový vztah. Pojem 

domov se často překrývá s pojmy rodina, domácnost, obec, krajina či vlast. V moderní společnosti 

žije jedinec během svého života ve více domovech. Domov je tedy možné vytvářet a není vázán na 

nezaměnitelné místo a osoby. (Jandourek 2011, s. 65) 

V první řadě domov poskytuje pocit bezpečí. I nejzcestovalejší člověk potřebuje mít své 

známé místo, v němž se cítí psychicky jistě, přirozeně a útulně. Každodenním pocitem člověka bez 

domova je naproti tomu všudypřítomná nejistota a pocit permanentního ohrožení. Bezdomovec se 

                                                 
1
 Autor vychází se svých poznatků. 
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zpravidla nemá kam vracet, nezná rytmus života lidí, u nichž je nejistota cizího prostředí únosná 

proto, že je vyvážena právě možností návratu domů. 

Domov však kromě klidu a bezpečí představuje také vydatný zdroj stimulace s vnějšími i 

vnitřními podměty, stejně tak s vlastní identitou. Sami mezi svými se v něm můžeme vyrovnávat 

s podněty, které by pro nás jinak byly těžce řešitelné. (Keller 2013, s. 16) 

 

1.2 Bezdomovec 

V české terminologii je označení osoby, která ztratila nebo nikdy nezískala domov, složité. 

Na jedné straně je označení bezdomovec ve společnosti běžně užívané, na druhé straně je tento 

výraz v každé, ať už právnické či sociologické terminologii rozdílný. (Hradecký 2007, s. 28) 

Podle výzkumu Hradeckého (2007, s. 29) lidé bez domova považují označení bezdomovec od 

společnosti často za pejorativní
2
, i přesto jej reflektují či přijímají pouze z ustálených výrazů, které 

si následně upravují do svého slangu, jako například: 

 lidé bez jakéhokoliv zázemí („bezinky“) 

 osoby sociálně slabší („pouliční směs“) 

 osoby dočasně bez přístřeší („bezďáci“) 

 lidé bez naděje („republikový oříšek“) 

 osoby v nouzi („streetpeople“) 

 osoby v sociální nejistotě („děti ulice“) 

 lidé dočasně nepřizpůsobení („tulák“). 

 

1.3 Bezdomovectví 

Definujeme-li bezdomovectví, je to velmi složité. Záleží na pohledu každé společnosti, 

jednotlivce i samotného bezdomovce. Je pravdou, že každá dnes známá definice popisuje něco 

jiného. Podle některých je bezdomovectví jakýmsi marginalizováním skupiny bezdomovectvím 

postižených lidí ze strany společnosti. Někdy je bezdomovectví zase definováno jako využívání 

                                                 
2
 Je nutné zmínit, že samotné označení bezdomovec nemusí lidem bez domova vadit, nicméně je přijímají za pejorativní 

z důvodu stereotypizace bezdomovectví, která je spojena se sociálně patologickými jevy, jakými jsou prostituce, 

alkoholismus, drogová závislost, kriminalita, aj. (poznámka z autorovy praxe) 
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veškerých dostupných sociálních služeb. Tímto případem se ovšem budeme zabývat v samostatné 

podkapitole věnované stereotypům. 

Bezdomovectví je společenský jev, kterému předcházejí jednání a procesy vedoucí ke ztrátě 

zázemí, životních jistot, a ke společenskému vyloučení. Je to sociální situace vyvolaná 

individuálními a především odlišnými faktory a absencemi přijatelného bydlení. Dá se říci, že 

bezdomovectví je polyetiologický jev sociální exkluze. 

V mezinárodním měřítku uznávanou definici bezdomovectví uvádí FEANTSA
3
: 

„Bezdomovectví je absence vlastního, trvalého a přiměřeného obydlí.“ 

Podle Vágnerové (2013, s. 9) lze bezdomovectví chápat jako syndrom komplexního 

sociálního selhání, které se projevuje neschopností akceptovat a splňovat běžné společenské 

požadavky.  

  

                                                 
3
 FEANTSA, evropská federace národních organizací pracujících s bezdomovci, představuje střešní organizaci nad 

neziskovými subjekty, které jsou v ní zapojeny nebo přispívají k boji s bezdomovectvím v Evropě. Cílem FEANTSA je 

zabránit chudobě a sociálnímu vyloučení lidí ohrožených bezdomovectvím nebo již v něm žijících, případně je zmírnit 

pomocí povzbuzování a usnadňování spolupráce mezi všemi relevantními aktéry bojujícími s bezdomovectvím v rámci 

Evropy.  
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2. SOUČASNÁ SITUACE BEZDOMOVECTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

2.1 Stav bezdomovectví v ČR 

Celkový počet osob bez domova se nedá s přesností odhadnout ani spočítat. Existuje mnoho 

odhadů, ovšem ani ty nemusí být reálné. Například před rokem 2016 se celkový počet lidí žijících 

na ulici odhadoval na cca 30 tisíc a dalších 100 tisíc osob, které jsou bezdomovectvím ohroženy. 

Ovšem poslední průzkum MPSV ve spolupráci s úřady obcí s rozšířenou působností přinesl 

mnohá zjištění. Podle tohoto průzkumu
4
 je v České republice téměř 68,5 tisíce osob domova

5
.  

Z tohoto počtu nebydlících bylo 23,6 % žen, 11,9 % osob do 18 let a 10,3 % tvořily osoby nad 

65 let. Nejvyšší počet osob bez bydlení byl odhadnut v Moravskoslezském kraji (13,8 tis.) a dále v 

hl. m. Praze (9,5 tis.).  

Podle tohoto průzkumu dále vyšel další překvapivý údaj, bylo zjištěno 120 tisíc osob, které 

jsou ohroženy bezdomovectvím
6
. 

  

                                                 
4
 Průzkum byl realizován v termínu 9. 2. – 3. 3. 2015. Proběhl online dotazníkový průzkum v obcích s rozšířenou 

působností a ve správních obvodech hl. m. Prahy. Cílem průzkumu bylo především zmapování aktuální situace v obcích 

s rozšířenou působností/správních obvodech z hlediska prevence výskytu a řešení bezdomovectví. V průzkumu bylo 

osloveno celkem 227 obcí s rozšířenou působností (dále jen „ORP“)/správních obvodů, prostřednictvím vedoucích 

sociálních odborů těchto obcí/správních obvodů. Dotazník byl určen k vyplnění sociálním pracovníkům obcí/správních 

obvodů včetně sociálních kurátorů, popřípadě i jiných zaměstnanců obcí/správních obvodů, jejichž náplní práce jsou i 

aktivity zaměřené na problematiku bezdomovectví a dostupnosti bydlení. Rámcovým záměrem průzkumu bylo získat 

data, která vypovídají o aktuálních postojích zaměstnanců obcí/správních obvodů k řešení problematiky bezdomovectví 

i úrovni zapojení obcí/správních obvodů do řešení a prevence problematiky ztráty bydlení v místních podmínkách 

(MPSV 2016, s. 6) 

5
 Zjevná podoba bezdomovectví (Hradečtí), kategorie bez bydlení dle ETHOS. Viz. kapitola 4: Typologie 

bezdomovectví (podkapitola 4.1 a 4.2). 

6
 Skrytá a potencionální typologie bezdomovectví - viz. kapitola 4: Typologie bezdomovectví (podkapitola 4.1). 
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Tabulka 1: Odhad počtu osob bez domova7 

 

 

 

2.2 Sociální služby pro bezdomovce 

Sociální práce je obnova fungování klienta a tvorba společenských podmínek pro tento cíl za 

pomoci využití zdrojů klienta a celospolečenské solidarity. (Průdková 2008, s. 40) 

 Obecně můžeme rovinu sociální práce a prevence bezdomovectví rozdělit na tři hlavní 

proudy pomáhajících subjektů: 

 Státní a veřejná správa: MPSV, obecní úřady a úřady obcí s rozšířenou působností - 

(OSPOD, kurátoři), Probační a mediační služba, příspěvkové organizace obcí, ÚP, ad. 

 Neziskové a charitativní organizace - Armáda spásy, Naděje, Charita, Diakonie, Slezská 

Diakonie, Nový Prostor, ad. 

 Dobrovolnické aktivity, občanské projekty, individuální pomoc - Food not Bombs, Pragulic, 

Jako doma, ad.
8 

                                                 
7
 Tabulka použita a upravena, MPSV 2016, s. 9.  Do výpočtu nebyly zahrnuty obce, které na tuto otázku neodpověděly: 

Odry, Bystřice nad Pernštejnem, Ostrov, Polička, Hořovice, Děčín, Ústí nad Labem, Žatec, Aš 

8
 Dělení vycházející z poznatků autora 

Území Celkem Z toho ženy Z toho osoby 

do 18 let 

Z toho osoby 

nad 65 let 

Hlavní město Praha 9 531 2 385 281 2 469 

Středočeský kraj 7 922 1 983 1 834 418 

Jihočeský kraj 3 296 819 600 418 

Plzeňský kraj 4 977 1 602 648 1 057 

Karlovarský kraj 2 101 235 52 45 

Ústecký kraj 3 825 896 443 182 

Liberecký kraj 4 467 672 208 360 

Královéhradecký kraj 1 556 453 285 101 

Pardubický kraj 2 123 301 263 134 

Kraj Vysočina 2 584 667 278 160 

Jihomoravský kraj 5 570 1 579 613 565 

Olomoucký kraj 3 639 959 753 236 

Zlínský kraj 3 056 517 329 368 

Moravskoslezský kraj 13 838 3 111 1 571 537 

ČESKÁ REPUBLIKA 68 485 16 179 8 158 7 050 
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3. PROBLEMATIKA BEZDOMOVECTVÍ V SOUČASNÉ ČESKÉ 

LEGISLATIVĚ 

I problematika bezdomovectví se v české legislativě objevuje. V této kapitole se budeme 

věnovat těm nejvýznamnějších a hlavně nejpoužívanějšími označeními pro osobu bez domova - 

bezdomovce - bezdomovkyni. 

Z historického hlediska je nutné zmínit, že některé zákony popisovali osoby bez domova jako 

osoby, které spadaly do kategorie sociálně nepřizpůsobilých.
9
 Ovšem na základě humanizace jsou 

v dnešním pojetí označení různorodá. 

Jak bylo již zmíněno, ve společnosti historicky zlidovělo označení bezdomovec. V tomto 

případě se dá mnoho spekulovat, zda je adekvátním pojmenováním, nicméně se stále objevuje 

v legislativě coby spojení s osobou, která je uprchlíkem nemajícím trvalý pobyt či s možností se 

přesunout na naše území
10

. Jsou jimi následující zákony: 

 Zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby (§28 odst. 1) 

 Zákon č. 301/2000 Sb., zákon o matrikách, jménu a příjmení. (§36, §45, §46 a §60) 

 Zákon č. 186/2013, o státním občanství. (§5, §7 odst. 1 a 2, §15 odst. 1 písm. h, §15 odst. 5,   

        §28 odst. 1, §29 odst. 4, §38 odst. 1) 

 Zákon č. 91/2012, o mezinárodním právu soukromém. (§28 odst. 4) 

Legislativně ustáleným označením pro člověka bez domova je osoba bez přístřeší. Ta evokuje 

především stav života bez bydlení či střechy. Proto se tento pojem objevuje vždy se spojením 

k bydlení či ubytovacím sociálním službám. Vyskytuje se ve dvou klíčových zákonech, které 

ovlivňují nejen sociální práci s klienty, a proto se jim budeme věnovat podrobněji. Těmito zákony 

jsou: 

                                                 
9
 Například zrušený zákon č. 182/1991 Sb., provedení zákona o sociálním zabezpečení, který občanům sociálně 

nepřizpůsobilým zajišťoval ubytování v ubytovnách. Dalšími takovými zákony byly například: zákon č. 100/1988 Sb., o 

sociálním zabezpečení, zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, atd. 

10
 Jsou jimi například zákony, které na základě mezinárodních dohod zajišťovaly přesun na naše území po poválečných 

konfliktech v padesátých letech. Těmito zákony jsou: Ústavní zákon č. 179/1946 Sb., o udělení státního občanství 

krajanům z Maďarska (o bezdomovcích se zmiňuje §1 odst. 1) a Ústavní zákon č. 74/46 Sb., o udělení státního 

občanství krajanům vracejícím se do vlasti (o bezdomovcích se zmiňuje v §1 odst. 1 a §2, odst. 1.) 
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 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.  

Zde se vyskytuje toto označení hned třikrát, a to v kontextu poskytování nízkoprahových 

denních služeb (§61 odst. 1: Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní 

služby pro osoby bez přístřeší.) Dále pak v kontextu ubytovacích služeb nocleháren (§63 odst. 1: 

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití 

hygienického zařízení a přenocování.) Posledním místem tohoto zákona je poskytování a 

vykonávání terénních služeb, tedy služeb vykonávaných v přirozeném prostředí klienta (§ 69 

odst. 1: Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob 

života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, 

uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v 

sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby 

vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života.) 

 

 Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.  

V tomto zákoně se objevuje termín jako pomocný pojem při posuzování pro poskytování 

pomoci v hmotné nouze, resp. jako jednu z kategorií potřebných.  (§2 odst. 6 písm. d: Za osobu v 

hmotné nouzi může orgán pomoci v hmotné nouzi považovat též osobu, která v daném čase, s 

ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků nemůže úspěšně řešit 

svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením, jestliže zejména  ... nemá uspokojivě naplněny 

životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší,....) 

 

Dalšími legislativními označení osoby bez domova mohou být i následující termíny
11

: 

 Osoba ohrožená sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné 

výchovy nebo výkonu trestu (§92 písm. b, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) 

 Osoba, jejíž způsob života může vést ke konfliktu se společností (§92 písm. b, zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách) 

                                                 
11

 Vzhledem k propojenosti problematik, které jsou spojené s příčinami bezdomovectví, je nutné brát v úvahu to, že se 

nemusí primárně jednat pouze o osoby bez domova. 
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 Osoba, která vede rizikový způsob života (§69 odst. 1, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách) 

 Osoba žijící v sociálně vyloučených komunitách (§69 odst. 1, zákon č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách) 

 Osoba ohrožená sociálním vyloučením či osoba sociálně vyloučená (§3, zákon č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách; §2 odst. 6, zákon č. 11/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi) 

 A další. 
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4. TYPOLOGIE BEZDOMOVECTVÍ 

 

4.1 Typologie bezdomovectví dle vztahu k veřejnému prostoru  

Hradečtí vytyčili tři základní formy bezdomovectví: 

 Zjevné bezdomovectví - tyto osoby potkáváme běžně na ulicích, v parcích, vlakových 

nádražích, kde přespávají a navštěvují pravidelně sociální služby. Tito lidé v podstatě ztrácí 

nejvyšší stupeň sociálních metapotřeb vycházejících Maslowovy pyramidy potřeb. (Hradecká 

1996, s. 27) 

 Skryté (latentní) bezdomovectví - lidé z této skupiny se snaží úplnému bezdomovectví na 

ulici předejít, a to prostřednictvím ubytování v různých typech azylových domů, squatů, přebývání 

u známých a podobně. Na druhou stranu se tento pojem u různých autorů liší. (Hradecká 1996, s. 

27)  

 Potencionální bezdomovectví - nejrozsáhlejší skupina. Jde o lidi, kteří nejsou schopni se o 

sebe finančně postarat, splácet nájem či půjčku nebo také jde o okolnostech v rodině, kdy jeden 

z partnerů ovdoví a ten druhý není schopen dalšího fungování. Můžeme sem zahrnout i rodiny po 

rozvodu a následném rozchodu partnerů. (Hradecká 1996, s. 27) 

 

4.2 Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení  

FEANTSA vytvořila počátkem devadesátých let Evropskou observatoř bezdomovectví 

(EOH). Ta má za úkol vedle monitoringu i statistickou a publikační činnost. V rámci těchto činností 

vznikla i Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení (ETHOS). 

Typologie ETHOS vychází z principu, že pojetí smyslu bezdomovectví lze chápat ve třech 

oblastech, jejichž absence může vést k bezdomovectví - fyzická, sociální a právní. Tato typologie 

člení osoby bez domova podle jejich životní situace nebo situace jejich bydlení.(Hradecký 2007, 

s. 9) 

 Osoby bez střechy: do této kategorie spadají jak osoby přespávající přímo na ulicích, pod 

mosty, v lesích, apod., ale také osoby využívající noclehárny 

 Osoby bez bytu: osoby v azylových domech, pobytových zařízeních pro ženy, imigranty, před 

propuštěním z výkonu trestu, uživatelé dlouhodobé podpory 
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 Osoby s nejistým bydlením: osoby s nejistým bydlením, ohrožené vystěhováním, ohrožené 

domácím násilím 

 Osoby s nevyhovujícím bydlením: provizorní bytové podmínky, nevýhodné bydlení, 

přelidněný byt (Hradecký 2007, s. 32-33) 

 

Je nanejvýš důležité zmínit, že výše zmíněná typologie je velmi členitá, proto je v celém svém 

obsahu včleněna do Příloh bakalářské práce. 
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5. ETIOLOGIE BEZDOMOVECTVÍ 

 

Za příčinami bezdomovectví je nutno hledat propletenou, složitou a mnohaproblémovou  

situaci, která mohla započít již v primární rodině. Ta neplnila svou funkci, omezovala dítě v jeho 

sociálním rozvoji, ohrožovala jej násilím, vystavovala vlivům alkoholismu, nenaučila jej správné 

vzorce chování v problémových situacích vedoucí k jejich úspěšnému řešení. (Marek 2012, s. 18) 

Znalost příčin bezdomovectví je základním předpokladem všech snah o řešení tohoto 

problému, protože samotné odstraňování následků bezdomovectví je značně neefektivní. 

Komplikací je zde skutečnost, že ne vždy lze spolehlivě rozlišit, co je příčinou a co následkem 

bezdomovectví. Alkoholismus člověka může dostat na ulici, někteří bezdomovci však začínají pít až 

v době, kdy už jsou na ulici. Místo alkoholismu si můžeme dosadit třeba i nezaměstnanost, 

kriminalitu, zadluženost, zdravotní problémy a mnohé další. 

Stát se bezdomovcem je snadné, je to dáno tím, že příčin bezdomovectví je celá řada. 

Bezdomovci jsou různorodí lidé z různých společenských vrstev, vyrůstali v různých rodinách, mají 

různý stupeň dosaženého vzdělání, jsou různého věku.  (Průdková 2008, s. 15)  

Ať už se člověk dostal na ulici z jakýchkoliv důvodů, je zřejmé, že během tohoto času se 

objevují bariéry, které mu později zabraňují začlenit se zpět do běžného života společnosti. Je proto 

nezbytné se seznámit s aktuální situací osoby bez domova, než s jeho minulostí, která nelze změnit. 

Často se stává, že lidé zůstávají na ulici z jiných důvodů, než z jakých se sem dostali.  (Marek 2012, 

s. 19) 

 

5.1 Objektivní příčiny bezdomovectví 

Objektivní příčiny bezdomovectví jsou výsledkem interakce ekonomicko-politické situace 

země a celkového společenského klimatu. Tyto faktory jsou ovlivněné především sociální politikou 

státu a jeho zákonodárstvím, příkladem je vysoká míra nezaměstnanosti, chudoba, nedostatečné 

zabezpečení ve stáří a nemoci, finanční nedostupnost bydlení a diskriminace příslušníků etnických 

menšin, ale také institucionální příčiny. Část bezdomovců totiž tvoří mladí lidé propuštění po 

dovršení osmnáctého roku věku ze zařízení ústavní výchovy (nejčastěji dětský domov), kteří nejsou 

připraveni na samostatný život, což zřejmě souvisí s jejich návykem na režim v ústavu. Režim zde 
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je mnohdy přísný a omezuje osobní svobodu dětí a deformuje nejen jejich osobnost, ale i pohled na 

život. Nejčastěji tyto děti touží po svobodě, neuvědomují si však, jaká míra odpovědnosti je se 

svobodou spojená, nikdo jim to totiž neřekl ani názorně neukázal, proto se v dospělosti tak často 

stávají lidmi bez domova. (Průdková 2008, s. 15) 

Na tomto fenoménu se podílí i nedostatečná péče a humanistické propouštění mentálně postižených 

jedinců z léčeben či propouštění osob z výkonu trestu. Tito lidé mnohdy nemají možnost se dostat 

k bydlení a končí na ulici. (Mareš 1999, s. 58) 

5.2 Subjektivní příčiny bezdomovectví 
 

Subjektivní příčiny bezdomovectví zahrnují materiální, vztahové a osobnostní podmínky 

jednotlivců a rodin. Pod materiálními podmínkami si lze představit například nízký příjem, ztrátu 

zaměstnání, zadluženost, ztrátu bydlení, a podobně. Dlouhodobá nezaměstnanost vede ke ztrátě 

pracovních návyků, v některých případech i kvalifikace a především sebedůvěry. Řada bezdomovců 

postrádá také sociální dovednosti nezbytné k pro získání a udržení zaměstnání. Vztahové podmínky 

zahrnují nefunkční rodinu, manželské konflikty, absenci rodinného zázemí, narušené vztahy a další. 

(Průdková 2008, s. 15) 

Subjektivními faktory ovlivňující potencionalitu vzniku bezdomovectví se rozumí procesy 

v psychice, a to přesněji, jak dokáže být jedinec obratný při řešení krizových situacích v závislosti 

na předchozí zkušenosti či nezkušenosti. Hlavním jmenovatelem je v tomto případě sociální 

gramotnost, míra inteligence, ale také výskyt psychických poruch. 

Mezi hlavní faktory dle Pěnkavy (2010, s. 26) patří: 

 Nepřiměřené nízké sebevědomí (obavy z neúspěchu při konání důležitých formalit, např. 

pracovní pohovor, předčasná rezignace) 

 Problémy v komunikaci (důsledek lehké mentální retardace, lehké mozkové dysfunkce) 

 Neobratnost při jednání s úřady a jinými institucemi (sociální negramotnost spojená s možnou 

sociální fobií) 

 Strach podporující únik před řešením problémů  

 Podceňování možných důsledků nedořešených problémů (odkládání na pozdější dobu, např. 

navyšování dluhu za neplacení nájemného či za pokutu v MHD) 
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6. INTEGRACE DO BEZDOMOVECKÉ KOMUNITY 

 

6.1 Adaptační mechanismy a reakce na bezdomovectví 

Každý člověk, který se dostane na ulici, je v krizové bezprecedentní situaci, kterou každý řeší 

po svém a také na něho rozdílně působí. Jiný rozdíl je mezi člověkem, který spí na ulici pár měsíců 

a tím, který na ulici již tráví několik let. Obecně je každý bezdomovec pod velkým stresem a tak 

dochází k deformaci osobnosti. Téma stresu je sice prozkoumané, ale jen málo se aplikuje na 

problematiku bezdomovectví. (Marek 2012, s. 103) 

6.1.1 Alarmující stadium 

Toto stadium začíná ztrátou bydlení, a trvá zhruba jeden až dva měsíce. Jedinec vnímá 

vzniklou situaci jako velmi traumatickou událost. Ta je většinou vnímána jako nepředvídatelná a 

neovlivnitelná. I když jedinec mohl zaznamenat signály hrozící změny, raději si ji nepřipouštěl. 

Nový bezdomovec věděl, že může přijít o bydlení, ale neustále oddaloval řešení této krize. Pro 

jedince je bezdomovectví vždy velkým šokem, aktivně vyhledává a využívá pomoci známých a 

charitních organizací k co největšímu utlumení bezdomovectví. S velkým studem ze vzniklé situace 

se může stát, že se jedinec přestěhuje do většího města, kde ho nikdo nezná, avšak anti-identifikace 

se subkulturou bezdomovců může být důvodem, proč odmítá společné sdílení sociální služeb. 

Jde o nejvíce stresové stadium, kdy jedinec i několik dní nespí a dostává se na pokraj 

zoufalství. Neustále má dojem krátkodobosti dané situace, protože podle něho nelze přežít delší 

pobyt na ulici. Trpí typickými reakcemi na stres, jako je úzkost, vztek, agrese, apatie, deprese a 

prožíváním dojde k oslabení kognitivních funkcí. 

Pro toto stadium je typická dobrá spolupráce sociálního pracovníka a klienta, který si klade 

předsevzetí a plány, jak se z ulice dostat. (Marek 2012, s. 103-104) 

 

6.1.2 Stadium odporu 

Fáze odporu začíná již po několika měsících pobytu na ulici, kdy dochází ke změně chování 

jedince v důsledku zklamání, že se jeho život neubírá správným směrem. Jedinec se snaží postupně 
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zadaptovat a zkouší jednotlivé strategie, jak se dostat z ulice, nebere však ulici za svůj domov, ale 

pouze jako dočasné provizorium.  

Čím déle se pohybuje na ulici, tím více se cítí ponížen a narůstá u něj vnitřní tenze, kterou 

zmírňuje obrannými mechanismy. Pokud navštěvuje charitní organizace, bere tuto pomoc jako 

povinnost a činí si na ní nárok. Člověk v tomto stadiu nemá rád čekání, a pokud není něco podle 

jeho představ, cítí se být ublížen a řešení odmítá. Typickou reakcí jsou výmluvy, vyhýbavé chování 

a neustálé odsouvání řešení situace na pozdější dobu. Bezdomovec v tomto stadiu je ve složité 

situaci, ještě se pokouší zachovat zbytky sebe sama z předchozí doby a minulost staví do 

pozitivního světla. Vše, co dělo do této doby, bylo skvělé, ale nynější situace shazuje sebevědomí 

jedince. Mnohé plány na možnou záchranu selhávají a nevěří v další pokus. Postupně tedy získává 

všechny atributy a návyky bezdomovce, oslabují se mechanismy před touto identifikací osoby bez 

domova. 

Jedinec, který se dostane na ulici, zásadně mění své životní prostředí. Mnoho bezdomovců 

přerušuje své dosavadní kontakty a komunikuje pouze s těmi, kteří jsou s ním na ulici. 

Bezdomovec, ať chce nebo nechce, přenáší své emoce do ostatních bezdomovců. Získává na ulici 

nové přátele a známé, kteří ho ovlivňují a učí tomu, co sami umí. Tempo aktivit směřující 

k reintegraci začíná klesat.
 
(Marek 2012, s. 105-106) 

 

6.1.3 Stadium přijetí nebo rezignace 

Hlavním znakem této fáze je to, že ulice přestává být pro jedince provizoriem a stává se 

domovem. Člověk v této fázi zcela ztrácí schopnost hygienických návyků a sociability. Denní 

rytmus se stává monotónním, bezdomovec si zvyká na nový styl života a nechce jej měnit. Jistou 

psychologickou obranou sebepojetí může být tvrzení o dobrovolnosti života na ulici, neboť mu 

přináší uspokojení. 

Takto uvažující bezdomovec schopnost naučené bezmocnosti, který spočívá v tom, že 

nevyjdou-li mnohé pokusy v řešení o nápravu situace, rezignuje na další pokus ze strachu ze 

zklamání či zhoršení situace. Mnohdy je tato situace přirovnávána k reakci na elektrický šok. 

Ve fázi rezignace může být možnost změny života vnímána jako negativní až stresující. 

K tomu postačí i několik let života strávených na ulici. Dlouhodobý bezdomovec nachází jistá 
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pozitiva v tomto životě, protože mu nic jiného nezbývá. Postupem času reálná i hypotetická 

možnost návratu mizí. Bezdomovectví má nesporně devastující vliv na osobnost jedince. 

Nevratný proces nastává po pěti letech, kdy nejpalčivějším problémem je pokročilý 

alkoholismus, chronifikace nemocí, absence vůle, neřešitelné zadlužení, rezignace na změnu 

životního stylu, změny osobnosti či demence v důsledku nedostatku stimulace. Ovšem existují i 

mnohé výjimky. (Marek 2012, s. 106) 

 

6.2 Specifika života v bezdomovecké komunitě 

Při završení jakési integrace do bezdomovecké komunity se stává příslušníkem jakési neurčité 

subkultury
12

, která jej ovlivňuje v nově vzniklém životě, a to jak ve způsobu života a obživy, ale 

také na úrovni předchozích návyků, jako je denní rytmus a styl života včetně hygieny. 

 

6.2.1 Vzhled a oblékání 

Vzhled bývá prvním rozlišovacím znakem u bezdomovce, protože dodržování hygieny bývá 

na ulici dost těžké. Určití jedinci nejsou schopni sdílet sprchy s ostatními uživateli sociálních 

služeb. Pokud chtějí využít veřejné sprchy, musí zaplatit příspěvek nebo se spoléhají na ochotu 

známých. U osob, které jsou na ulici krátce, je možnost uchovat si každodenní hygienické návyky, 

důležitá i pro pocit hrdosti a odmítají se identifikovat se subkulturou ostatních bezdomovců. 

U dlouhodobého bezdomovectví bývá míra hygieny hodně nízká. Vzhled a hygiena rozděluje 

zásadně ty, co se snaží skrýt své bezdomovectví, a ty, kteří již rezignovali a veřejně demonstrují 

svůj stav.  

Na vzhledu se podílí také oblečení. Nejvíce u mladých bezdomovců přetrvává touha po 

značkovém oblečení, aby si udrželi svou image, ostatní bezdomovci však spíše hledí na funkčnost 

                                                 
12

 Subkultura je výraz, jímž se v obecné rovině označuje jakákoliv dílčí kultura, která je součástí rozsáhlejší instituce 

kultury, s níž má jednak některé společné, jednak některé rozdílné složky. Míra rozdílnosti subkultury od celé kultury, 

jíž je součástí, je na jedné straně pohyblivá, může se minimálně odlišovat nebo může být zcela v opozici proti kultuře 

(tv. protiikultura). Velikost a charakter rozdílů je dán celou řadou faktorů, jako je věk (tzv. mládežnická subkultura), 

povolání včetně přípravy na ně, náboženství (nové náboženské skupiny, rituály) původ, národnost, etnikum, rasa, 

sociální pozice, sociální status, zájmy, sociální situace, segregace, a podobně. (Geist 1993, s. 474) 
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oblečení. To nalézají v popelnicích, charitních kontejnerech, přímo v charitních organizacích se 

šatníkem nebo odkupem na trhu, ať už mezi sebou navzájem nebo při menších finančních 

prostředcích ve výprodejích. 

Důležitou součástí vzhledu bývají různé igelitové tašky, batohy a jiná zavazadla, ve kterých 

tito lidé mnohdy nosí veškerý svůj majetek, který se společnosti zdá jako odpadky. Někteří 

bezdomovci tato zavazadla nosí neustále sebou, aby o ně nepřišli, jiní si je dávají do úschovy ke 

známým, mají-li tu možnost. Na mnohých nádražích existuje i placená úschova zavazadel na 

omezenou dobu. (Marek 2012, s. 61-64) 

 

6.2.2 Způsoby bydlení 

Bezdomovci jsou téměř po celý den součástí veřejného prostoru. Ať přespávají na ulici či 

v opuštěné tovární hale, nikdy nebydlí ve svém a nemají soukromí. Přesto nazývají domovem místa 

přespávání, které není standartním bydlením podle společenských norem. Podle způsobu bydlení 

však lze vypozorovat míru rezignace na dodržování společenských norem. Bezdomovci se sami dělí 

na bezdomovce bez stálého bydlení a tzv. squattery se stálým bydlení v nelegálně obsazených 

budovách či jiných místech. (Marek 2012, s. 63) 

Příkladem nestálého bydlení je přespávání na nádražích, pod mosty dopravních uzlů, 

v tramvajích (celonoční jízda), na noclehárnách, v letištních halách či v opuštěných sklepech 

(Marek 2012, s. 64-66) 

 

6.2.3 Zdroje a způsoby obživy 

Pokud lidé bez domova pracují, jsou zaměstnávání především nelegálně. Méně často pak 

legálně např. dohodou o provedení práce. Těmto lidem totiž zpravidla chybí potřebná kvalifikace a 

roli zde hraje i adresa trvalého bydliště. 

Mezi hlavní zdroje obživy osob bez přístřeší patří: 

 Žebrání (somrování)  

 Vybírání popelnic 

 Sběr surovin  
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 Užívání sociálních služeb  

 Práce a brigády  

 Kriminalita a nelegální činnost - většinou pouze drobné krádeže, prodej drog, alkoholu a 

jiných omamných a zakázaných látek 

 Prostituce - nejčastější přivýdělek žen bezdomovkyň, ale již několik let i mužů  

 Prodej krve nebo krevní plazmy - tato činnost není prováděna pouze bezdomovci, ale i 

lidmi z řad veřejnosti. Samozřejmě zde platí zásada bezvadného zdraví, člověk nesmí být 

nikterak nemocný. 

 Prodej předmětů, charitativních předmětů či tiskovin - například Nový prostor. (Marek 

2012, s. 71-84) 

 

6.2.3 Denní a roční rytmus, volný čas 

Člověk musí po příchodu na ulici řešit uspokojení potřeb, které dříve považoval za 

samozřejmé. Vedle potřeby spánku ztrácí své soukromí, pravidelnou možnost hygieny, je mnohdy 

odkazován z míst, kde přebývá, proto se jeho denní rytmus a režim zcela převrací. Na jednu stranu 

je výrazným pocitem života na ulici nenaplněnost času a nuda, na stranu druhou samotné 

uspokojování základních životních potřeb zabere mnoho času. Život jako by ztratil zaběhlý řád a 

hranice. Proto je i v zájmu samotného jedince, aby si vybudoval nebo rekonstruoval denní režim, 

který mu pomůže přežít. 

Některým bezdomovcům se zdá noc rizikovější než den, proto přes den spí, dohánějí 

spánkový deficit. Naopak bezdomovci, kteří jsou orientovaní především na den, chodí na brigády, 

chodí na sběr. Do jejich denního režimu z velké většiny patří konzumace drog a alkoholu. 

Někteří bezdomovci se scházejí na jednom místě, kde mají zdroje obživy a zde tráví čas 

žebráním. Starší bezdomovci mají většinou svou oblíbenou lavičku, kde tráví téměř celý den. Různé 

skupiny se setkávají na určitých místech pro rozhovory a popíjení s ostatními bezdomovci. 

Takovými místy můžou být prostranství za supermarkety, železničními uzly. Tradiční místem je 

také například knihovna či charitní organizace, kde tito lidé získávají potřebné informace, mají totiž 

zde možnost četby, televize, internetu nebo poradenství sociálních pracovníků. (Marek 2012, s. 84-

88) 
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I roční období mají velký vliv na život bezdomovců, kteří žijí venku. Především pak doba od 

podzimu do zimy. Tato období jsou velmi zátěžová, neboť dochází k ochlazování a tím se snižuje 

únosnost přežívání na ulici. Proto v těchto obdobích narůstají žádosti o vydání nového občanského 

průkazu, který je podmínkou pro vpuštění na noclehárny charitních organizací. I ty v zimě navyšují 

kapacity, aby lůžka mohlo využít co nejvíce lidí bez domova. (Marek 2012, s. 88-89)  
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7. SPECIFIKA BEZDOMOVECKÝCH SKUPIN 

 

7.1 Bezdomovectví z hlediska věku 

Geneze bezdomovectví je jiná u mladých, jiná u dospělých a jiná u nejstarších bezdomovců. 

Rozdíly můžeme také vidět ve způsobech vyrovnávání se s krizí v závislosti na vývojovém stupni, 

ve kterém se jedinec dostane ulici. Rovněž se na ulici projevují generační rozdíly v míře schopnosti 

a způsobu, jak se o sebe postarat. Rozvoj zdravé osobnosti, alespoň z pohledu společnosti, se na 

ulici zastavuje a vyvíjí se nežádoucím směrem. (Marek 2012, s. 92) 

Pro lepší vyobrazení bezdomovectví si rozdělme skupiny do následujících věkových skupin: 

 Bezdomovectví dětí a mladistvých - do 18 let, resp. bezdomovectví rodin 

 Bezdomovectví osob v raně produktivním věku - 18 - 26 let 

 Bezdomovectví osob v produktivním věku - 27 - 59 let 

 Bezdomovectví osob v postproduktivním věku, senioři - nad 60 let 

 

7.1.1 Bezdomovectví dětí a mladistvých (do 18 let) 

V České republice fenomén dětského bezdomovectví není rozšířen, ale je-li pak činěno, jedná 

se především o kategorie skrytého či potencionálního bezdomovectví matky s dítětem nebo celé 

rodiny, v tomto případě využívají rodiny služeb azylových domů či domů na půli cesty.  

Děti jsou chráněny českou legislativou. Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně 

dětí platí, že: Ocitne-li se dítě ve stavu neřádné péče anebo, je-li život dítěte, jeho normální vývoj 

nebo jeho jiný důležitý zájem ohrožen nebo narušen, je obecní úřad obce s rozšířenou působností 

povinen podat neprodleně návrh soudu na vydání předběžného opatření. To v praxi znamená, že se 

dítě nemůže ocitnout na ulici. 

Dětské bezdomovectví ve zjevné podobě je především rozšířeným trendem ve státech Jižní 

Ameriky, Afriky či východních zemí (např. Rusko)
13

. 

 

                                                 
13

 Poznámka autora: Pro dokreslení problematiky dětského bezdomovectví v zemích bývalého sovětského bloku je 

vhodné zhlédnutí dokumentárních filmů z režisérské dílny Hannah Polakové, a to např. Děti ze stanice Leningradská. 
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7.1.2 Bezdomovectví osob v raně produktivním věku (18 - 26 let) 

Skupina mladistvých tvoří velmi početnou část bezdomovců. Mezi nejčastější důvody patří 

touha po svobodě či experimentování se svými limity či směřováním. Dalšími důvody pak můžou 

být i experimenty s omamnými a návykovými látkami a/nebo útěk z domova. (Vágnerová 2013, s. 

10) 

Myšlení a chování mladých bezdomovců se liší od starších a v těchto rozdílech se objevuje 

třecí plocha. Jejich psychologické charakteristiky lze srovnat s psychologickými charakteristikami 

jiných adolescentů. Mladí bezdomovci nechtějí řešit svou budoucnost, orientují se na vrstevnickou 

skupinu a jejich nejvyšší hodnotou je svoboda. Dospívání je definováno jako časový prostor pro 

identifikaci vlastního já a tento prostor se neustále rozšiřuje. Jistým romantickým pohledem na toto 

období je pohled, jenž ho vnímá jako období rebelie a vzdoru. Současná mladá generace směřuje 

spíše k užívání si života a objevuje se téma nudy a ztráty smyslu života. Dochází k oslabení 

všeobecného žebříčku hodnot, což vede k posílení vlastní autonomie. 

Ulice se pro některé mladé stává náhradním prostorem pro realizaci potřeb, pokud cítí, že jim 

rodinné prostředí toto neumožňuje. V určité fázi bezdomovectví se pro něj ulice stává zdrojem slasti 

a toužené svobody. Toto nezodpovědné riskantní chování má však následky, jako je závislost, 

doživotní zadlužení předčasné ukončení vzdělávání a s tím spojené znevýhodnění na trhu práce. 

Příčiny bezdomovectví mladých téměř vždy souvisejí s rozpadem a nefunkčností rodiny. 

Obvykle rodinu mají, ale jde o rodinu dysfunkční nebo se rozpadla. Jiná situace může být u 

dospívajících po odchodu z dětských domovů. Děti z dětských domovů se mohou ubytovat v Domě 

na půl cesty, v případě soustavné přípravy na budoucí povolání do věku šestadvaceti let pobírají 

sociální dávky, a podobně. (Marek 2012, s. 91-93) 

Z výzkumů Prudkého (2010, s. 102) vyplývá, že nejčastějšími příčinami bezdomovectví 

v tomto věku jsou rodinné a partnerské problémy, návrat z instituce ústavní péče či různé podoby 

závislosti (drogová, alkoholová, aj.) 

 

7.1.3 Bezdomovectví osob v produktivním věku (27 - 59 let) 

Období produktivního věku je relativně dlouhé. Přibližně do pětadvaceti let by člověk měl 

získat veškeré zkušenosti či vzdělání pro počátek profesní kariéry, jež končí kolem šedesátého roku 
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života. Během těchto třiceti pěti let produktivního věku se může stát mnoho negativních událostí i 

osobnostních selhání, která mohou vyústit v bezdomovectví. Bezdomovectví v tomto věku bývá 

obecně chápáno jako negativní důsledek dlouhodobého osobního selhání jedince. Člověk v tomto 

věku ztrácí bydlení a je většinou považován jako slabá nebo nepřiměřeně riskující osoba, která si 

zavinila své bezdomovectví sama.  

Bezdomovectví je v tomto věku značně stigmatizující. Samotný bezdomovec prožívá ztrátu 

zázemí jako neštěstí a ocitá se na ulici, aniž by si uvědomoval, že by mohl svůj osud ovlivnit. 

Bezdomovec v produktivním věku se hůře adaptuje na podmínky ulice než mladší 

bezdomovec, neboť ztrácí nejen fyzické zázemí, ale také dosavadní role i společenské postavení. 

Jsou hůře motivování k návratu do společnosti. 

Třiceti a čtyřicetiletý člověk se lépe umí orientovat a adaptovat na novou situaci, prochází 

však různými podobami krize středního věku. Jde o bilanční krizi, na jejímž konci může jedinec 

odmítnout dosavadní způsob života a snaží se dohonit, co zameškal. Existují dva aspekty této krize, 

které mohou v extrémních případech skončit v bezdomovectví. Za prvé hrozí, že člověk stagnuje a 

ztrácí smysl života a následkem toho rezignuje na další úsilí a nové cíle. Druhým aspektem krize 

středního věku je tendence pouštět se do riskantních podniků. 

Obě tato řešení mohou vyústit v další psychosociální krize, jako je rozvod nebo tendence ke 

zneužívání alkoholu, které jsou nejčastějšími příčinami bezdomovectví této věkové skupiny. 

V tomto věkovém období se na ulici nachází i někteří bezdomovci, kteří se jimi stali jako 

dospívající. Málokdo z nich zůstává na ulici po celou dobu. Může jít o cyklické bezdomovectví 

nebo o doživotně skryté bezdomovectví, kdy nezaloží rodinu, žijí po ubytovnách a pracují za plat, 

který jim stačí na jeden měsíc, a nic neušetří. Nejsou schopni si zvýšit svůj standard bydlení a 

zůstávají v definici skrytého bezdomovectví. Do této skupiny bývají i zařazeni sezonní dělníci 

migrující za prací. Jde o málo kvalifikované jedince bez vlastní rodiny pracující po celý život za 

minimální plat. (Marek 2012, s. 96-98) 

Nejčastějšími příčinami v tomto věku jsou dle Prudkého (2010, s. 103) ztráty zaměstnání 

související se ztrátou bytu, návrat z výkonu trestu odnětí svobody (VTOS), či z důvodu nemoci. 
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7.1.4 Bezdomovectví osob v postproduktivním věku, senioři (60 let a více) 

Stát, který se umí postarat o své důchodce, patří mezi dobře fungující. Člověk důchodového 

věku spící na ulici vyvolává soucit a prokazuje chybu sociálního systému. Stejně jako u mladých 

bezdomovců, kde by se o základní podporu při vstupu do života měla postarat orientační rodina, do 

níž se narodil, tak by se v závěru života měla o svého člena postarat rodina prokreační, kterou 

založil. Celková krize rodiny za posledních několik desítek let zapříčinila nárůst počtu bezdomovců 

na obou pólech věkového spektra. Lze nalézt další shodné prvky mezi mladými a staršími 

bezdomovci. Mladí se dostávají na ulici proto, že hledají svobodu, kterou dříve nepociťovali, starý 

bezdomovec zůstává na ulici proto, že se odmítá vzdát jistého druhu autonomie. Sociální systém 

sice počítá s pomocí pro seniory, a to i v případech bydlení, ale požaduje omezení jejich autonomie. 

Mnoho OBP v seniorském věku mění status skrytého a zjevného bezdomovce několikrát 

během roku. Senioři jsou schopni spolupracovat, zůstávají v léčebnách nebo v azylových domech 

(zpravidla ubytování na jeden rok), kde často i dožívají. 

V České republice existuje hustá síť pomoci seniorům, která může být užitečná. Mnozí však 

na tuto pomoc rezignují a odmítají i to, na co mají nárok. V této cestě postrádají smysl, což 

odůvodňují blízkosti konce života. (Marek 2012, s. 99-102) 

Nejčastějšími příčinami vzniku bezdomovectví v tomto věkovém období je podle výzkumu 

Prudkého (2010, s. 103) opět ztráta bydlení z důvodu ztráty schopnosti platit nájem (především pak 

po úmrtí partnera/partnerky), nemoc a především finance. 
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7.2 Bezdomovectví z hlediska genderu 

Podíváme-li se na bezdomovectví z genderového
14

 hlediska, uvidíme, že právě situace osob 

bez přístřeší je příkladem, kde lze vidět velké rozdíly mezi muži a ženami. Bezdomovecká 

populace, především zjevných bezdomovců, je ve většině vyspělých zemí doménou mužů. Na 

počátku devadesátých let se ženy mezi bezdomovci objevovaly jen zřídka, v současnosti tento trend 

u žen vzrůstá především v raném věku dospělosti. (Vágnerová 2013, s. 107) 

Ovšem je důležité podotknout, že zmíněné genderové stereotypy jsou generalizovány, 

v samotné práci s osobami bez přístřeší je třeba přihlížet k individualitě a diferenciaci jednotlivce. 

 

7.2.1 Muži - bezdomovci 

Mezi muži existují určitá kritéria a specifika, co muže dělá mužem. Mezi tyto kritéria patří 

například schopnost postarat se o sebe, své blízké a svou rodinu. Pokládá za důležité si pomoci sám. 

Nepovede-li se mu to, je velmi frustrován a zažívá krizi, která může zavést na ulici. Muž 

bezdomovec pak ztrácí všechny své dosavadní sociální role. Ztrácí rodinu, partnera nebo partnerku, 

zaměstnání a přátele. Svůj stav bere jako zasloužený trest za selhání a domnívá se, že se na vlastní 

nohy musí postavit sám. 

Prvním krokem je tedy požádat o pomoc. Ne vždy ovšem tohoto muži využijí. Za hlavní 

smysl návratu zpět do společnosti je považováno získání zaměstnání. 

Muži-bezdomovci zpravidla spadají do kategorie problémových a nedobrovolných klientů. 

Chybí jim velmi často flexibilita, motivace a autorita. Naopak ve většině případů převládá agrese, 

povrchnost, ale i hluboká depresivita, která je velmi často zakrývána alkoholovou závislostí. (Marek 

2012, s. 110-113) 

Mezi tradičními mužskými genderovými stereotypy je tabuizace jakéhokoliv náznaku 

homosexuality. Zdá se, že i homosexualita může v některých zemích mít velký vliv na vznik 

bezdomovectví. V české společnosti je tento jev relativně pozitivně vnímán a diskriminace 

                                                 
14

 Gender vyjadřuje sociální aspekty pohlaví, tedy muže a ženy. Existuje řada vzorců chování, které jsou ve společnosti 

považovány za mužské nebo ženské. Pohlaví člověka je dáno biologicky, sociálním rolím a sociálnímu chování se 

člověk musí naučit. (Jandourek 2011, s. 90) 
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homosexuálů není tak výrazná, aby se zásadním způsobem projevila mezi bezdomovci. (Marek 

2012, s. 113) 

7.2.2 Ženy - bezdomovkyně 

Mluvíme-li o ženě jako o bezdomovkyni, musíme si zde zopakovat tradiční dělení 

bezdomovectví. Ve většině případů se ženy samotné nebo jako svobodné matky s dítětem snaží 

najít oporu v podobě nového partnera.  

Žena zpravidla ztrácí bydlení a ocitá se na ulici kvůli konfliktním situacím doma, pomineme-

li různé formy závislostí. Jedním takovýmto jevem je například domácí násilí a týrání. 

Pro ženu bez domova je tato situace nebezpečnější, proto hledá pomoc co nejdříve a je za ní 

vděčnější. Takovou ženu si také zpravidla bere pod ochranná křídla muž, aby naplnil své mužské 

ego. Může za tuto ochranu požadovat sex, ale také nemusí. Ovšem s formou domácího násilí se 

může setkat i zde. O bezdomovkyni je na ulici velký zájem, protože poptávka po vztahu ve zdejším 

prostředí zdaleka přesahuje nabídku. 

Bezdomovkyně jsou chráněny jako matky, proto devadesát procent žen po rozchodu nebo 

rozvodu je motivováno zachovat si bydlení, protože opak by znamenal ztrátu dítěte. Proto tyto ženy 

i s dětmi spadají do kategorie potencionálního, případně i skrytého bezdomovectví. 

Podíváme-li se na psychickou stránku žen bezdomovkyň, je více náchylná k depresím a tedy i 

k psychosomatickým onemocněním. Tyto ženy mají oproti mužů více sebekázně, spolupracují, lépe 

se adaptují a navzájem si pomáhají, na druhou stranu se u nich objevuje submisivita, plachost, 

nesmělost a tréma. (Marek 2012, s. 107-110) 
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8. SPOLEČENSKÁ AKCEPTACE BEZDOMOVECTVÍ V ČR 

Postoj společnosti k bezdomovcům bývá typický ambivalencí, kombinací odporu a soucitu. 

Mnohdy převažuje negativní postoj spojený s odmítáním. Můžeme také mluvit o únavě soucitu, 

opotřebování a vyčerpání schopnosti soucítit s bezdomovci a ztrátě trpělivosti s těmito lidmi. Proto 

roste ve vyspělých zemích hostilita k bezdomovcům. Veřejnost je považuje za určitý sociální 

problém, s nímž je třeba něco udělat. (Vágnerová 1999, s. 411) 

 

8.1 Vybrané stereotypy bezdomovectví 

Stereotyp je v sociální psychologii a sociologii označením pro zjednodušenou, zkreslenou 

představou, míněním, domněnkou, kterou si vytvářejí nebo přebírají jedinci či skupiny o sobě a o 

jiných sociálních skupinách, popř. třídách, a to na základě předsudků vůči příslušnosti k určité 

skupině (rasa, národnost, sociální umístění, apod.). (Geist 1992, s. 53) 

Obecně je stereotyp zpravidla generalizací určité skupiny, jde tedy o tzv. „házení do jednoho 

pytle“. Existuje mnoho ustálených stereotypů, které jsou v našich podmínkách „pěstovány“ léta. 

Jsou jimi například: Romové a otázky sociálních dávek, homosexuálně orientovaní lidé a 

HIV/AIDS. 

Podíváme-li se na problematiku bezdomovectví, najdeme i v ní několik společenských 

stereotypů, které jsou spojené se vzniklou sociální situací (ztráta zaměstnání, bydlení), závislostí na 

alkoholu a jiných látkách či nedostupností k hygienickým potřebám. 

Pro názornou ukázku si zde odprezentujeme několik vybraných stereotypů o bezdomovcích 

(pro porovnání je možné nahlédnout do dotazníkového šetření této práce): 

 Za svoji situaci si mohou sami.  

 Nechtějí pracovat.  

 Jsou závislí. (drogy, alkohol, apod.)  

 Zneužívají pomoci státu a občanů. 

 Mají vyhovující styl života.  

 Ohrožují bezpečí veřejnosti.  

 Nemají hygienické návyky, zapáchají  
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 Mají psychiatrickou diagnózu. 

 Jsou přenašeči nemocí.
15

  

 

8.2 Mediální prezentace bezdomovectví 

Bezdomovectví a bezdomovci jsou v médiích v nejobecnější rovině konstruovány dvojlomně 

– především jako společnosti cizí svět esteticky nepřijatelných osob a současně jako hrozba pro 

příslušníky většinové společnosti. V konkrétnější podobě pak jako individuálně prožívaný stav, 

který nastal osobním selháním, popřípadě zradou či nedostatkem ochoty ze strany bližních. 

Společnost vystupuje v tomto obraze jako faktor s omezenou racionalitou (její systémová opatření 

nejsou účinná), pečující organizace jako zachránci, leč s malým akčním rádiem (pomohou 

potřebným, ale jen nemnohým).  

V mediálním obraze bezdomovců a bezdomovectví zcela absentují sociální příčiny tohoto 

jevu, bezdomovec je vždy jedinec, jehož osud je výsledkem přísně individuálního vývoje (to je 

obecně platný rozměr mediálních obrazů – úspěchy i neúspěchy jsou vždy výsledkem činnosti 

jedince, popřípadě způsobeny náhodou, okolnostmi apod.). Tento téměř automatizovaný obraz je 

příležitostně aktualizován variantními odchylkami od základního směřování: časté je předvedení 

„překvapivě normálních“ projevů života v podmínkách bezdomovectví, např. milostného vztahu. 

(Jirák In MPSV 2015, s. 115) 

 

  

                                                 
15

 Zmíněné stereotypy vycházejí z pozorování autora. Účelem této podkapitoly není hanit ani obhajovat osoby bez 

domova, zmíněné stereotypy pouze ilustrují běžné společenské stereotypy o bezdomovcích. 
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PRAKTICKÁ ČÁST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

1. CÍL VÝZKUMU 

Cílem výzkumu je především zjištění postojů a vnímání problematiky bezdomovectví v české 

společnosti v praxi. Dalšími úkoly výzkumu jsou: zmapování informovanosti české společnosti o 

problematice bezdomovectví a vnímání bezdomovectví v kontextu mediální prezentace. Neméně 

důležitým cílem je zjištění míry solidarity a participace respondentů a respondentek v řešení 

problematiky bezdomovectví. 

 

 

2. METODA VÝZKUMU 

Zvolenou metodou je kvantitativní výzkum prostřednictvím dotazník. Dotazník byl 

distribuován potencionálním respondentům a respondentkám elektronickou formou, což zaručuje 

snadnou dostupnost a pohodlnost vyplnění. 

Dotazník se skládá z 25 otázek, které mají různou formu, počínaje od otevřených a 

polouzavřených až k uzavřeným. Uzavřené otázky mají formu dichotomickou, trichomickou, 

nejčastěji však polytomickou. Tyto otázky jdou dále zjemňovány výběrovou či výčtovou škálou, 

nechybí zde ani baterie otázek a hodnotící škála. 

 

 

3. FORMULACE HYPOTÉZ 

Na základě informací z teoretické části stanovuji následující hypotézy praktické části, 

prostřednictvím dotazníkového šetření: 

Hypotéza č. 1: Česká společnost zaujímá k problematice bezdomovectví neutrální postoj.  

Hypotéza č. 2: České mediální prostředky prezentují divákům negativní a zkreslené informace o 

problematice bezdomovectví.  

Hypotéza č. 3: Česká společnost je ochotna participovat na řešení problematiky bezdomovectví na 

sociálně-zdravotní úrovni.  
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4. ZPŮSOB VEDENÍ VÝZKUMU 

Výzkum byl zpracován prostřednictvím elektronického portálu www. mojeanketa.cz. Jedná se 

tedy o dotazník, který byl distribuován autorem prostřednictvím internetu, ať už přímo autorem, 

sdílením dalšími respondenty a prostřednictvím internetových stránek, resp. newsletteru neziskové 

organizace Diakonie v Praze. 

 

5. VÝSLEDKY VÝZKUMU A JEJICH INTERPRETACE 

PRVNÍ OTÁZKA 

 

Znění otázky: Jste: 

Možnosti odpovědi: Žena; Muž 

 

Počet odpovědí: Jedna možná odpověď 

Typ otázky: Uzavřená, dichotomická 

Příslušnost k hypotéze: Žádná 

 

Shrnutí výsledků otázky:  

Dotazníkového šetření se účastnilo celkem 72 osob, z toho 45 žen (62,5%) a 27 mužů 

(37,5%). 

 

Grafické shrnutí: 

 
Graf 1: Pohlaví respondentů 
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DRUHÁ OTÁZKA 

 

Znění otázky: Jaká je Vaše věková skupina? 

Možnosti odpovědi: 18-29 let; 30-39 let; 40-49 let; 50-59 let; 60-69let; 70 let a více 

 

Počet odpovědí: Jedna možná odpověď 

Typ otázky: Uzavřená, polytomická, výběrová 

Příslušnost k hypotéze: Žádná 

 

Shrnutí výsledků otázky: 

 Dotazníkového šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek ve věku od 18 et výše 

v následujících věkových skupinách: 18-29 let s podílem 34 osob (47,2%); 30-39 let s podílem 

11 osob (15,3%), 40-49 let s podílem 12 osob (16,7%); 50-59 let s podílem 8 osob (11,1%), 60-

69 let s podílem 6 osob (8,3%) a 70 let a více s podílem 1 osoby (1,4%). 

 

Grafické shrnutí: 

 
Graf 2: Věkové rozložení respondentů 
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TŘETÍ OTÁZKA 

 
Znění otázky: Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

Možnosti odpovědi: Žádné; Základní škola; Střední škola (výuční list); Střední škola (maturita), 

gymnázium, lyceum; Vyšší odborná škola; Vysoká škola - bakalářský stupeň; Vysoká škola - 

magisterský stupeň; Vysoká škola - postgraduální stupeň. 

 

Počet odpovědí: Jedna možná odpověď 

Typ otázky: Uzavřená, polytomická, výběrová  

Příslušnost k hypotéze: Žádná 

 

Shrnutí výsledků otázky:  

Dotazníkového šetření se účastnilo celkem 72 respondentů a respondentů s následujícím 

nejvyšším dosaženým vzděláním: Žádné s podílem 0 osob (0,0%); Základní škola s podílem 2 osob 

(2,8%); Střední škola (výuční list) s podílem 9 osob (12,5%); Střední škola (maturita), gymnázium, 

lyceum s podílem 24 osob (33,3%); Vyšší odborná škola s podílem 7 osob (9,7%); Vysoká škola - 

bakalářský stupeň s podílem 12 osob (16,7%); Vysoká škola - magisterský stupeň s podílem 

16 osob (22,2%) a Vysoká škola - postgraduální stupeň s podílem 2 osob (2,8%). 
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Grafické shrnutí: 

 
Graf 3: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 
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ČTVRTÁ OTÁZKA 

 
Znění otázky: Ve kterém kraji České republiky v současné době žijete? 

Možnosti odpovědi: 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 

 

Počet odpovědí: Jedna možná odpověď 

Typ otázky: Uzavřená, polytomická, výběrová 

Příslušnost k hypotéze: Žádná 

 

Shrnutí výsledků otázky: 

Dotazníkového šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek z celého území České 

republiky v následujícím zastoupení: Hlavní město Praha s podílem 29 osob (40,3%); Jihočeský 

kraj s podílem 3 osob (4,2%); Jihomoravský kraj s podílem 4 osob (5,6%); Karlovarský kraj 

s podílem 2 osob (2,8%); Kraj Vysočina s podílem 2 osob (2,8%); Královéhradecký kraj s podílem 

2 osob (2,8%); Liberecký kraj s podílem 3 osob (4,2%); Moravskoslezský kraj s podílem 1 osoby 

(1,4%); Olomoucký kraj s podílem 2 osob (2,8%); Pardubický kraj s podílem 2 osob (2,8%); 

Plzeňský kraj s podílem 2 osob (2,8%); Středočeský kraj s podílem 13 osob (18,1%); Ústecký kraj 

s podílem 5 osob (6,9%) a Zlínský kraj s podílem 2 osob (2,8%). 
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Grafické shrnutí: 

 
Graf 4: Demografická příslušnost respondentů 

 

Komentář k výsledkům:  
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PÁTÁ OTÁZKA 

 
Znění otázky: Jste dostatečně seznámeni s problematikou bezdomovectví? 

Možnosti odpovědi: Ano; Ne; Částečně; O problematiku bezdomovectví se nezajímám 

 

Počet odpovědí: Jedná možná odpověď 

Typ otázky: Uzavřená, polytomická, výběrová 

Příslušnost k hypotéze: Žádná 

 

Shrnutí výsledků otázky: 

Dotazníkové šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek, kteří uvedli dostatečnou 

znalost problematiky bezdomovectví, resp. možnost Ano, a to ve 34 případech (33,3%). Neznalost 

(možnost Ne) uvedli ve 3 případech (4,2%), částečnou znalost (možnost Částečně) ve 

38 případech (52,8%) a nezájem o problematiku pak v 7 případech (9,7%). 

Celkově můžeme hovořit o velmi uspokojivé hranici povědomí a znalostech respondentů 

a respondentek o problematice bezdomovectví, která činí 62 osob, a to jak úplná, tak částečná 

informovanost. 

 

Grafické shrnutí: 

 
Graf 5: Informovanost o problematice bezdomovectví 
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ŠESTÁ OTÁZKA 

 
Znění otázky: Znáte nějakou organizaci či instituci, která se zabývá prací s bezdomovci? 

Možnosti odpovědi: Ne, neznám; Tato problematika mě nezajímá; Ano, znám - uveďte jednu či 

více 

 

Počet odpovědí: Jedna možná odpověď 

Typ otázky: Polouzavřená, výběrová otázka s textovou odpovědí 

Příslušnost k hypotéze:  

 

Shrnutí výsledků otázky: 

Dotazníkového šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek, kteří uvedli u této otázky 

možnost Ne, neznám ve 22 případech (30,6%) a možnost Tato problematika mě nezajímá 

v 7 případech (9,7%). Nejvyšší podíl potvrdil znalost zařízení či institucí pro osoby bez domova, 

resp. možnost Ano, znám..., a to ve 43 případech (59,7%). Druhá část této možnosti ... - uveďte 

jednu nebo více prověřila reálnou znalost těchto organizací. Respondenti a respondentky uvedli 

celkem 89 odpovědí, resp. 16 různých organizací a institucí, vč. projektů. Více níže. 

 

Grafické shrnutí: 

 
Graf 6: Znalost institucí 
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Odpověď Ano, znám - uveďte jednu či více můžeme kvantifikovat do tří skupin, a to: 

neziskové a charitativní organizace (červeně zbarvený graf níže), projekty (modře zbarvený graf 

níže) a státní instituce a veřejná správa (zeleně zbarvený graf níže). 

U odpovědi Ano, znám - uveďte jednu či více, byla nejčastěji zmiňována Armáda spásy (ve 

20 případech) a Naděje (taktéž ve 20 případech). Dalšími zmiňovanými organizacemi je Diakonie 

(v 9 případech), Charita ČR (v 8 případech).  

Respondenti a respondentky zmínili mimo jiné několik projektů, které se věnují osobám bez 

přístřeší, a to: Pragulic, Projekt Nejdřív střecha či Food not Bombs. 

Ke zmiňovaným státním a veřejnosprávním institucím řadíme samotné obce s rozšířenou 

působnosti a kraje, MPSV a úřady práce. K této skupině řadíme i Centrum sociálních služeb Praha, 

které je příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, a to včetně známé lodi Hermes, která slouží 

primárně jako noclehárna. Podrobnější výsledky v následujícím grafu: 

 

Graf 7: Vyjmenované instituce 
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SEDMÁ OTÁZKA 

 
Znění otázky: Jaká asociace Vás napadne v souvislosti s bezdomovci a bezdomovectvím? 

Možnosti odpovědi: text (asociace) 

 

Počet odpovědí: Jedna či více možných asociací 

Typ otázky: Otevřená, klasická textová otázka 

Příslušnost k hypotéze: Hypotéza č. 1 

 

Shrnutí výsledků otázky: 

Dotazníkového šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek. Cílem otázky bylo zjistit, 

jaká asociace napadne v souvislosti s problematikou bezdomovci a bezdomovectvím. Pro účely 

shrnutí jsou výsledky této otázky kvantifikovány, resp. rozděleny do čtyř skupin, a to následovně: 

POZITVNÍ ASOCIACE (asociace spojená se snahou osob bez domova dostat se zpět do 

společnosti), NEUTRÁLNÍ ASOCIACE (asociace spojené s obecnými tématy bezdomovectví, 

organizacemi, apod.), NEGATIVNÍ ASOCIACE (asociace spojené se sociálně patologickými jevy) a 

OSTATNÍ (odpovědi, které nemají žádnou spojitost s předešlými asociacemi). 

Pozitivní asociaci prezentuje 1 osoba, tj. 1,4%, neutrální asociací 34 osob, tj. 47,6%, 

negativní asociací 30 osob, tj. 42% a ostatními 7 osob, tj. 9,8%. 

 

Grafické shrnutí: 

 
Graf 8: Asociace 
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Tabulka odpovědí respondentů: 

V následující tabulce jsou k dispozici odpovědi respondentů a respondentek. Jedná se o přepis 

bez transkripce textu, odpovědi tak zůstávají nezkreslené. 

 

Legenda k tabulce: 

R01 Pořadí respondenta 

 Pozitivní asociace 

 Neutrální asociace 

 Negativní asociace 

 Ostatní  

 

 

Tabulka 2: Asociace 

R01 Krizová životní situace. R37 zápach 

R02 

 

Žebrání, alkoholismus 

 

R38 

 

alkohol, zápach, zoufalství, nepříjemný 

pocit, igelitové tašky 

R03 

 

 

 

Velká města, mladí, zejména muži 

 

 

 

R39 

 

 

 

Velký společenský problém, bludný 

kruh bezdomovectví (je snadné do toho 

spadnout, ale velmi těžké se z toho 

dostat), problém alkoholismu a drog 

R04 

 

Alkohol, drogy 

 

R40 

 

alkohol, cigarety, drogy, zoufalství, 

touha, propast 

R05 propad na dno R41 Pragulic 

R06 

 

 

špína, hlad, zima, alkohol, drogy, 

vyloučení, společenské dno, bezdomovec 

a pes, rezignace, výpověď o společnosti 

R42 

 

 

Vzhledem k tomu, že žiji na Smíchově, 

tak Smíchovské nádraží. Všechny místní 

osoby bez přístřeší potkávám denně. 

R07 beznaděj R43 ... 

R08 Nový prostor, Armáda spásy, Naděje R44 Chudoba, bída, závislost, špína 

R09 

 

Chudoba, nezamestanost, zmena 

zivotniho stylu, zmena mentality, zmena 

osobnostnich rysu 

R45 

 

Sociální úřad? 

 

R10 

 

Domov pod mostem, bez pekla domova, 

domov venku 

R46 

 

Smrad, Maja (bezdomovkyně), hlavák, 

jídlo, spacák 

R11 Zadna R47 lidi bez domova, beznaděj 

R12 alkohol, nemoci R48 Armada spasy 

R13 

 

Loď Hermes  Krabicové víno Zápach  

Igelitky, kartony 
R49 

 

Nechci se tím zabývat 

 

R14 Naděje, Armáda spásy. R50 Charita 

R15 Situace vzniklá především nízkou R51 Sant ́Egidio 
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 finanční a sociální gramotností.   

R16 Armáda spásy, noclehárny R52 Asociace? Asi žádná 

R17 

 

 

Chlast 

 

 

R53 

 

 

špína, nebezpečí, pospávání v 

dopravních prostředcích, 

drogy/alkohol... zoufalství, rezignace, 

nemoci 

R18 

 

Nedůstojné podmínky, nebezpečí života 

na ulici a vyloučení od majoritní 

společnosti 

R54 

 

Diakonie 

 

R19 obecně - malá přizpůsobivost, špína R55 Loď Hermes 

R20 Slabá míra socializace. R56 Bezmoc 

R21 raději žádná R57 Moderní problém. 

R22 Žádná R58 Agentura pro soc. začleňování 

R23 

 

 

Armáda spásy 

 

 

R59 

 

 

Mnohdy zoufalí lidé, kteří neměli v 

životě dost štěstí nebo vlastních 

schopností, a proto je jejich život 

takový, jaký je. 

R24 

 

Hlad, penníze, střecha nad hlavou, 

oblečení, zvířata, hygiena, alkohol, 

cigarety 

R60 

 

Lidé za okrajem, pehlížení, vytlačovaní. 

doufám že neskončím na ulici. 

R25 Armáda spásy R61 Armáda spásy 

R26 

 

 

 

 

 

nepořádek, alkohol, hygiena, oblečení 

 

 

 

 

 

R62 

 

 

 

 

 

bezvýchodnost, zoufalost, nemožnost se 

z toho dostat, začarovaný kruh, dluhy, 

alkohol, spaní v autě/garáži, opovržení 

od lidí, alkohol, cigarety, špína, 

nebezpečí, strach, drogy, psychická 

nemoc - deprese, schizofrenie, autismus 

- i to jsou důvody proč jsou lidi na ulici 

- potřebovali by asistenta 

R27 Azylové domy R63 chudoba 

R28 Azylové domy R64 zvíře 

R29 Armáda spásy R65 Asociace poskytovatelů soc. služeb. 

R30 chlast R66 Snaha odrazit se ode dna 

R31 Dům tří přání R67 soucit 

R32 Armáda Spásy R68 pomocc nezisovek 

R33 Azylový dům R69 naděje 

R34 

 

 

Nikdy nerikej nikdy. Muze tak skoncit 

kdokoliv z nas.   Zima. Ulice. Bezmoc. 

Prosebne pohledy. Chudoba. Spatny 

zdravotni stav. Materialni deprivace.  

R70 

 

 

ztráta bydlení 

 

 

R35 . R71 alkoholismus 

R36 Peníze R72 ztráta práce a bydlení 
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OSMÁ OTÁZKA 

 

Zadání otázky: Souhlasíte s následujícími tvrzeními o bezdomovcích? 

Možnosti odpovědi:  

Za svoji situaci si mohou sami. - Rozhodně souhlasím - Spíše souhlasím - Částečně souhlasím - 

Spíše nesouhlasím - Rozhodně nesouhlasím;  

Nechtějí pracovat. Rozhodně souhlasím - Spíše souhlasím - Částečně souhlasím - Spíše 

nesouhlasím - Rozhodně nesouhlasím;   

Jsou závislí. (drogy, alkohol, apod.) Rozhodně souhlasím - Spíše souhlasím - Částečně souhlasím - 

Spíše nesouhlasím - Rozhodně nesouhlasím;  

Zneužívají pomoci státu. Rozhodně souhlasím - Spíše souhlasím - Částečně souhlasím - Spíše 

nesouhlasím - Rozhodně nesouhlasím;  

Mají vyhovující styl života. Rozhodně souhlasím - Spíše souhlasím - Částečně souhlasím - Spíše 

nesouhlasím - Rozhodně nesouhlasím; 

 Zneužívají pomoci občanů. Rozhodně souhlasím - Spíše souhlasím - Částečně souhlasím - Spíše 

nesouhlasím - Rozhodně nesouhlasím;  

Ohrožují bezpečí veřejnosti. Rozhodně souhlasím - Spíše souhlasím - Částečně souhlasím - Spíše 

nesouhlasím - Rozhodně nesouhlasím;  

Nemají hygienické návyky, zapáchají. Rozhodně souhlasím - Spíše souhlasím - Částečně souhlasím 

- Spíše nesouhlasím - Rozhodně nesouhlasím;  

Jsou přenašeči nemocí. Rozhodně souhlasím - Spíše souhlasím - Částečně souhlasím - Spíše 

nesouhlasím - Rozhodně nesouhlasím;  

Mají psychiatrickou diagnózu. Rozhodně souhlasím - Spíše souhlasím - Částečně souhlasím - Spíše 

nesouhlasím - Rozhodně nesouhlasím;  

Obtěžují občany. Rozhodně souhlasím - Spíše souhlasím - Částečně souhlasím - Spíše nesouhlasím 

- Rozhodně nesouhlasím; 

 

Počet odpovědí: Jedna odpověď ke každé možnosti 

Typ otázky: Uzavřená, výběrová baterie otázek 

Příslušnost k hypotéze: Hypotéza č. 1 
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Shrnutí výsledků otázky: 

Dotazníkového šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek, kteří měli za úkol 

komparovat svůj postoj s vybranými společenskými stereotypy o bezdomovcích.  

Se stereotypem Za svou situaci si mohou sami souhlasí celkově 11 osob, tj. 15,3% 

(resp. odpovědi: Rozhodně souhlasím - 2 osoby, tj. 2,8% a Spíše souhlasím - 9 osob, tj. 12,5%), 

částečně souhlasí 46 osob, tj. 63,9% a nesouhlasí celkově 15 osob, tj. 20,9% (resp. odpovědi: 

Spíše nesouhlasím - 13 osob, tj. 18,1% a Rozhodně nesouhlasím - 2 osoby, tj. 2,8%). 

Se stereotypem Nechtějí pracovat souhlasí celkově 21 osob, tj. 29,1% (resp. odpovědi: 

Rozhodně souhlasím -  5 osob, tj. 6,9% a Spíše souhlasím -  16 osob, tj. 22,2%), částečně souhlasí 

35 osob, tj. 48,6% a nesouhlasí celkově 16 osob, tj. 22,3% (resp. odpovědi: Spíše nesouhlasím - 

12  osob, tj. 16,7% a Rozhodně nesouhlasím -  4 osoby, tj. 5,6%). 

Se stereotypem Jsou závislí. (drogy, alkohol, apod.) souhlasí celkově 35 osob, tj. 48,6% 

(resp. odpovědi: Rozhodně souhlasím -  10 osob, tj. 13,9% a Spíše souhlasím -  25 osob, tj. 34,7%), 

částečně souhlasí 28 osob, tj. 38,9% a nesouhlasí celkově 9 osob, tj. 12,5% (resp. odpovědi: Spíše 

nesouhlasím -  6 osob, tj. 8,3% a Rozhodně nesouhlasím -  3 osoby, tj. 4,2%). 

Se stereotypem Mají vyhovující styl života souhlasí celkově 10 osob, tj. 13,9% 

(resp. odpovědi: Rozhodně souhlasím -  3 osoby, tj. 4,2% a Spíše souhlasím -  7 osob, tj. 9,7%), 

částečně souhlasí 22 osob, tj. 30,6% a nesouhlasí celkově 40 osob, tj. 55,6% (resp. odpovědi: 

Spíše nesouhlasím -  22 osob, tj. 30,6% a Rozhodně nesouhlasím -  18 osob, tj. 25%). 

Se stereotypem Zneužívají pomoci občanů souhlasí celkově 10 osob, tj. 13,9% 

(resp. odpovědi: Rozhodně souhlasím - 2 osoby, tj. 2,8% a Spíše souhlasím -  8 osob, tj. 11,1%), 

částečně souhlasí 25 osob, tj. 34,7% a nesouhlasí celkově 37 osob, tj. 51,4% (resp. odpovědi: 

Spíše nesouhlasím -  27 osob, tj. 37,5% a Rozhodně nesouhlasím -  10 osob, tj. 13,9%). 

Se stereotypem Ohrožují bezpečí veřejnosti souhlasí celkově 12 osob, tj. 16,7% 

(resp. odpovědi: Rozhodně souhlasím -  3 osoby, tj. 4,2% a Spíše souhlasím -  9 osob, tj. 12,5%), 

částečně souhlasí 24 osob, tj. 33,3% a nesouhlasí celkově 36 osob, tj. 50,4% (resp. odpovědi: 

Spíše nesouhlasím -  27 osob, tj. 37,5% a Rozhodně nesouhlasím -  9 osob, tj. 12,5%). 

Se stereotypem Nemají hygienické návyky, zapáchají souhlasí celkově 41 osob, tj. 57% 

(resp. odpovědi: Rozhodně souhlasím -  21 osob, tj. 29,2% a Spíše souhlasím -  20 osob, tj. 27,8%), 

částečně souhlasí 23 osob, tj. 31,9% a nesouhlasí celkově 8 osob, tj. 11,1% (resp. odpovědi: Spíše 

nesouhlasím -  6 osob, tj. 8,3% a Rozhodně nesouhlasím -  2 osoby, tj. 2,8%). 
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Se stereotypem Jsou přenašeči nemocí souhlasí celkově 20 osob, tj. 27,8% (resp. odpovědi: 

Rozhodně souhlasím -  11 osob, tj. 15,3% a Spíše souhlasím -  9 osob, tj. 12,5%), částečně souhlasí 

29 osob, tj. 40,3% a nesouhlasí celkově 23 osob, tj. 32% (resp. odpovědi: Spíše nesouhlasím -  

19 osob, tj. 26,4% a Rozhodně nesouhlasím - 4 osoby, tj. 5,6%). 

Se stereotypem Jsou kriminálníky (krádeže.) souhlasí celkově 10 osob, tj. 13,9% 

(resp. odpovědi: Rozhodně souhlasím -  3 osoby, tj. 4,2% a Spíše souhlasím -  7 osob, tj. 9,7%), 

částečně souhlasí 30 osob, tj. 41,7% a nesouhlasí celkově 32 osob, tj. 44,4% (resp. odpovědi: 

Spíše nesouhlasím -  27 osob, tj. 37,5% a Rozhodně nesouhlasím -  5 osob, tj. 6,9%). 

Se stereotypem Mají psychiatrickou diagnózu souhlasí celkově 15 osob, tj. 20,8% 

(resp. odpovědi: Rozhodně souhlasím -  5 osob, tj. 6,9% a Spíše souhlasím -  10 osob, tj. 13,9%), 

částečně souhlasí 29 osob, tj. 40,3% a nesouhlasí celkově 28 osob, tj. 38,9% (resp. odpovědi: 

Spíše nesouhlasím -  22 osob, tj. 30,6% a Rozhodně nesouhlasím -  6 osob, tj. 8,3%). 

Se stereotypem Obtěžují občany souhlasí celkově 17 osob, tj. 30,6% (resp. odpovědi: 

Rozhodně souhlasím -  4 osoby, tj. 12,5% a Spíše souhlasím -  13 osob, tj. 18,1%), částečně souhlasí  

29 osob, tj. 40,3% a nesouhlasí celkově 21 osob, tj. 29,2% (resp. odpovědi: Spíše nesouhlasím -  

17 osob, tj. 23,6% a Rozhodně nesouhlasím -  4 osoby, tj. 5,6%).  
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Grafické shrnutí: 

 
Graf 9: Stereotypy 
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Celkové shrnutí výsledků otázky: 

Z celkových výsledků této otázky vyplývá, že v průměru 19 osob (tj. 26%) souhlasí, 28 

osob (tj. 39%) souhlasí částečně a 25 osob (tj. 35%) nesouhlasí s uvedenými stereotypy 

o bezdomovcích. 

 

 
Graf 10: Stereotypy (kvantifikace) 
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DEVÁTÁ OTÁZKA 

 

Znění otázky: Jaký zaujímáte postoj k bezdomovcům? 

Možnosti odpovědi: Negativní; Pozitivní; Smíšený (dle okolností); Litující; Neutrální 

 

Počet odpovědí: Jedna možná odpověď 

Typ otázky: Uzavřená, polytomická, výběrová 

Příslušnost k hypotéze: Hypotéza č. 1 

 

Shrnutí výsledků otázky: 

Dotazníkové šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek. Ti zhodnotili svůj postoj 

k bezdomovcům následovně: 9 osob (12%) se k bezdomovcům staví negativně, 5 osob (6,9%) 

pozitivně, se smíšenými postoji se staví 37 osob (51,4%), litující postoj zaujímá 5 osob (6,9%) a 

neutrální postoj 16 osob (22,2%). 

 

Grafické shrnutí: 

 
Graf 11: Postoj k bezdomovcům 

16 

5 

37 

5 

9 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

Neutráln í  

Litu j íc í  

Smíšený (d le okolnost í )  

Pozit ivní  

Negat ivní  



 

  

58 

 

 

DESÁTÁ OTÁZKA 

 

Znění otázky: Setkání s bezdomovcem/bezdomovkyní je pro Vás zážitkem: 

Možnosti odpovědi: Pozitivním; Negativním; Nikterak mě to neovlivňuje 

 

Počet odpovědí: Jedna možná odpověď 

Typ otázky: Uzavřená, trichotomická, výběrová 

Příslušnost k hypotéze: Hypotéza č. 1 

 

Shrnutí výsledků otázky: 

Dotazníkového šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek. Úkolem bylo zhodnotit 

svoje setkání s bezdomovce/bezdomovkyní. Jako pozitivní zážitek vnímá setkání s bezdomovci 11 

osob (15,3%) a jako negativní zážitek 27 osob (37,5%). Počet osob, které toto setkání neovlivňuje 

je 34 (47,2%). 

 

Grafické shrnutí: 

 
Graf 12: Zážitek ze setkání s bezdomovcem 
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JEDENÁCTÁ OTÁZKA 

 
Znění otázky: Jste pro to, aby se bezdomovci soustřeďovali mimo centrum (náměstí, obchody) 

hlavního společenského dění? (institucionalizace v azylových domech, léčebnách, okraje obcí, 

měst, apod.) 

Možnosti odpovědi: Rozhodně ano; Spíše ano; Ve vybraných případech; Spíše ne; Rozhodně ne; 

Osoby bez domova mi v centrech hlavního společenského dění nevadí 

 

Počet odpovědí: Jedna možná odpověď 

Typ otázky: Uzavřená, polytomická, výběrová 

Příslušnost k hypotéze: Hypotéza č. 1 

 

Shrnutí výsledků otázky: 

Dotazníkového šetření se účastnilo 71 respondentů a respondentek. Cílem otázky bylo zjistit 

postoj respondentů a respondentek k pobývání osob bez domova v centech hlavního společenského 

dění, resp. to, zda by chtěli tyto osoby přemístit mimo tato místa, popř. institucionalizovat. Pro 

přemístění bezdomovců z center hlavního společenského dění je celkem 21 osob, tj. 29,1% (resp. 

odpovědi: Rozhodně ano - 7 osob, tj. 9,7% a Spíše ano - 14 osob, tj. 19,4%). Pouze ve vybraných 

případech souhlasí pro přemístění 28 osob, tj. 38,9%. Proti přemístění bezdomovců z center 

hlavního společenského dění je celkem 23 osob, tj. 31,9% (resp. odpovědi: Spíše ne - 5 osob, tj. 

6,9%; Rozhodně ne - 2 osoby, tj. 2,8% a Osoby bez domova mi v centrech hlavního společenského 

dění nevadí - 16 osob, tj. 22,2%). 

Celkově lze říci, že většina respondentů je pro přemisťování bezdomovců ve vybraných 

případech. Vybrané případy mohou být především konfliktní situace, které jsou spojené 

s následky konzumace alkoholu a jiných omamných látek, znečišťování či obtěžování. Nemusí 

tomu tak být vždy, část těchto osob tvoří i nekonfliktní jedinci, kteří se chovají uspořádaně. 

Tuto situaci můžeme promítnout do jakékoliv jiné marginální, minoritní, nicméně také do 

majoritní společnosti každé země. 
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Grafické shrnutí: 

 
Graf 13: Postoj k přemístění bezdomovců 
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DVANÁCTÁ OTÁZKA 

 
Znění otázky: Které z níže uvedených problematik považujete za závažné (ohrožující Vaši 

bezpečnost)? 

Možnosti odpovědi:  

Drogy. Rozhodně závažný problém - Spíše závažný problém - Částečně závažný problém - Spíše 

závažný problém - Rozhodně závažný problém 

Alkoholismus. Rozhodně závažný problém - Spíše závažný problém - Částečně závažný problém - 

Spíše závažný problém - Rozhodně závažný problém 

Vandalismus. Rozhodně závažný problém - Spíše závažný problém - Částečně závažný problém - 

Spíše závažný problém - Rozhodně závažný problém 

Pouliční kriminalita. Rozhodně závažný problém - Spíše závažný problém - Částečně závažný 

problém - Spíše závažný problém - Rozhodně závažný problém 

Bezdomovectví. Rozhodně závažný problém - Spíše závažný problém - Částečně závažný problém 

- Spíše závažný problém - Rozhodně závažný problém 

Agresivita lidí. Rozhodně závažný problém - Spíše závažný problém - Částečně závažný problém - 

Spíše závažný problém - Rozhodně závažný problém 

Kriminalita v MHD. Rozhodně závažný problém - Spíše závažný problém - Částečně závažný 

problém - Spíše závažný problém - Rozhodně závažný problém 

Migranti. Rozhodně závažný problém - Spíše závažný problém - Částečně závažný problém - Spíše 

závažný problém - Rozhodně závažný problém 

Výherní automaty. Rozhodně závažný problém - Spíše závažný problém - Částečně závažný 

problém - Spíše závažný problém - Rozhodně závažný problém 

Terorismus. Rozhodně závažný problém - Spíše závažný problém - Částečně závažný problém - 

Spíše závažný problém - Rozhodně závažný problém 

Davové násilí. Rozhodně závažný problém - Spíše závažný problém - Částečně závažný problém - 

Spíše závažný problém - Rozhodně závažný problém 

Rasismus. Rozhodně závažný problém - Spíše závažný problém - Částečně závažný problém - Spíše 

závažný problém - Rozhodně závažný problém 

Grafity. Rozhodně závažný problém - Spíše závažný problém - Částečně závažný problém - Spíše 

závažný problém - Rozhodně závažný problém 
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Pašování, černý trh. Rozhodně závažný problém - Spíše závažný problém - Částečně závažný 

problém - Spíše závažný problém - Rozhodně závažný problém 

Pouliční prostituce. Rozhodně závažný problém - Spíše závažný problém - Částečně závažný 

problém - Spíše závažný problém - Rozhodně závažný problém 

Taxislužba. Rozhodně závažný problém - Spíše závažný problém - Částečně závažný problém - 

Spíše závažný problém - Rozhodně závažný problém 

Squaterství. Rozhodně závažný problém - Spíše závažný problém - Částečně závažný problém - 

Spíše závažný problém - Rozhodně závažný problém 

 

Počet odpovědí: Jedna možná odpověď ke každé možnosti 

Typ otázky: Uzavřená, výběrová baterie otázek 

Příslušnost k hypotéze: Hypotéza č. 1 

 

Shrnutí výsledků otázek: 

Dotazníkového šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek. Cílem otázky bylo zjistit 

osobní zhodnocení uvedených problematik, resp. zhodnocení závažnosti uvedených problematik 

respondenty. 

Problematiku Drogy považuje za závažnou celkem 46 osob, tj. 63,9% (resp. odpovědi 

Rozhodně závažný problém - 35 osob, tj. 48,6% a Spíše závažný problém - 11 osob, tj. 15,3%), za 

částečně závažný problém 11 osob, tj. 15,3% a nezávažný problém celkem 15 osob, tj. 20,8% 

(resp. odpovědi Spíše nezávažný problém - 9 osob, tj. 12,5% a Rozhodně nezávažný problém - 6 

osob, tj. 8,3%). 

Problematiku Alkoholismus považuje za závažnou celkem 48 osob, tj. 66,2% (resp. odpovědi 

Rozhodně závažný problém - 25 osob, tj. 34,8% a Spíše závažný problém - 23 osob, tj. 31,7%), za 

částečně závažný problém 15 osob, tj. 20,7% a nezávažný problém celkem 9 osob, tj. 12,4% 

(resp. odpovědi Spíše nezávažný problém - 5 osob, tj. 6,9% a Rozhodně nezávažný problém - 

4 osoby, tj. 5,5%). 

Problematiku Vandalismus považuje za závažnou celkem 38 osob, tj. 52,7% (resp. odpovědi 

Rozhodně závažný problém - 15 osob, tj. 20,8% a Spíše závažný problém - 23 osob, tj. 31,9%), za 

částečně závažný problém 17 osob, tj. 23,6% a nezávažný problém celkem 17 osob, tj. 23,6% 
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(resp. odpovědi Spíše nezávažný problém - 10 osob, tj. 13,9% a Rozhodně nezávažný problém - 

7 osob, tj. 9,7%). 

Problematiku Pouliční kriminalita považuje za závažnou celkem 51 osob, tj. 70,8% 

(resp. odpovědi Rozhodně závažný problém - 26 osob, tj. 36,1% a Spíše závažný problém - 25 osob, 

tj. 34,7%), za částečně závažný problém 11 osob, tj. 15,3% a nezávažný problém celkem 10 osob, 

tj. 13,9% (resp. odpovědi Spíše nezávažný problém - 6 osob, tj. 8,3% a Rozhodně nezávažný 

problém - 4 osob, tj. 5,6%). 

Problematiku Bezdomovectví považuje za závažnou celkem 7 osob, tj. 9,7% (resp. 

odpovědi Rozhodně závažný problém - 2 osoby, tj. 2,8% a Spíše závažný problém - 5 osob, tj. 

6,9%), za částečně závažný problém 24 osob, tj. 33,3% a nezávažný problém celkem 41 osob, tj. 

56,9% (resp. odpovědi Spíše nezávažný problém - 26 osob, tj. 36,1% a Rozhodně nezávažný 

problém - 15 osob, tj. 20,8%). 

Problematiku Agresivita lidí považuje za závažnou celkem 49 osob, tj. 68,1% (resp. 

odpovědi Rozhodně závažný problém - 29 osob, tj. 40,3% a Spíše závažný problém - 20 osob, tj. 

27,8%), za částečně závažný problém 13 osob, tj. 18,1% a nezávažný problém celkem 10 osob, tj. 

13,9% (resp. odpovědi Spíše nezávažný problém - 6 osob, tj. 8,3% a Rozhodně nezávažný problém - 

4 osoby, tj. 5,6%). 

Problematiku Kriminalita v MHD považuje za závažnou celkem 39 osob, tj. 54,2% (resp. 

odpovědi Rozhodně závažný problém - 21 osob, tj. 29,2% a Spíše závažný problém - 18 osob, tj. 

25%), za částečně závažný problém 14 osob, tj. 19,4% a nezávažný problém celkem 19 osob, tj. 

26,3% (resp. odpovědi Spíše nezávažný problém - 14 osob, tj. 19,4% a Rozhodně nezávažný 

problém - 5 osob, tj. 6,9%). 

Problematiku Migranti považuje za závažnou celkem 16 osob, tj. 22,2% (resp. odpovědi 

Rozhodně závažný problém - 10 osob, tj. 13,9% a Spíše závažný problém - 6 osob, tj. 8,3%), za 

částečně závažný problém 21 osob, tj. 29,2% a nezávažný problém celkem 35 osob, tj. 48,6% 

(resp. odpovědi Spíše nezávažný problém - 20 osob, tj. 27,8% a Rozhodně nezávažný problém - 

15 osob, tj. 20,8%). 
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Problematiku Výherní automaty považuje za závažnou celkem 23 osob, tj. 32% (resp. 

odpovědi Rozhodně závažný problém - 10 osob, tj. 13,9% a Spíše závažný problém - 13 osob, tj. 

18,1%), za částečně závažný problém 16 osob, tj. 22,2% a nezávažný problém celkem 33 osob, tj. 

45,9% (resp. odpovědi Spíše nezávažný problém - 22 osob, tj. 30,6% a Rozhodně nezávažný 

problém - 11 osob, tj. 15,3%). 

Problematiku Terorismus považuje za závažnou celkem 41 osob, tj. 57% (resp. odpovědi 

Rozhodně závažný problém - 28 osob, tj. 38,9% a Spíše závažný problém - 13 osob, tj. 18,1%), za 

částečně závažný problém 14 osob, tj. 19,4% a nezávažný problém celkem 17 osob, tj. 23,6% 

(resp. odpovědi Spíše nezávažný problém - 12 osob, tj. 16,7% a Rozhodně nezávažný problém - 

5 osob, tj. 6,9%). 

Problematiku Davové násilí považuje za závažnou celkem 42 osob, tj. 58,4% (resp. odpovědi 

Rozhodně závažný problém - 22 osob, tj. 30,6% a Spíše závažný problém - 20 osob, tj. 27,8%), 

za částečně závažný problém 14 osob, tj. 19,4% a nezávažný problém celkem 17 osob, tj. 23,6% 

(resp. odpovědi Spíše nezávažný problém - 10 osob, tj. 13,9% a Rozhodně nezávažný problém - 

7 osob, tj. 9,7%). 

Problematiku Grafity považuje za závažnou celkem 12 osob, tj. 16,6% (resp. odpovědi 

Rozhodně závažný problém - 5 osob, tj. 6,9% a Spíše závažný problém - 7 osob, tj. 9,7%), za 

částečně závažný problém 7 osob, tj. 9,7% a nezávažný problém celkem 53 osob, tj. 73,6% (resp. 

odpovědi Spíše nezávažný problém - 20 osob, tj. 27,8% a Rozhodně nezávažný problém - 33 osob, 

tj. 45,8%). 

Problematiku Rasismus považuje za závažnou celkem 40 osob, tj. 55,5% (resp. odpovědi 

Rozhodně závažný problém - 25 osob, tj. 34,7% a Spíše závažný problém - 15 osob, tj. 20,8%), za 

částečně závažný problém 15 osob, tj. 20,8% a nezávažný problém celkem 17 osob, tj. 23,6% 

(resp. odpovědi Spíše nezávažný problém - 7 osob, tj. 9,7% a Rozhodně nezávažný problém - 

10 osob, tj. 13,9%). 

Problematiku Pašování, černý trh považuje za závažnou celkem 35 osob, tj. 48,6% (resp. 

odpovědi Rozhodně závažný problém - 16 osob, tj. 22,2% a Spíše závažný problém - 19 osob, tj. 

26,4%), za částečně závažný problém 14 osob, tj. 19,4% a nezávažný problém celkem 23 osob, tj. 
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32% (resp. odpovědi Spíše nezávažný problém - 11 osob, tj. 15,3% a Rozhodně nezávažný problém 

- 12 osob, tj. 16,7%). 

Problematiku Pouliční prostituce považuje za závažnou celkem 27 osob, tj. 37,5% (resp. 

odpovědi Rozhodně závažný problém - 14 osob, tj. 19,4% a Spíše závažný problém - 13 osob, tj. 

18,1%), za částečně závažný problém 14 osob, tj. 19,4% a nezávažný problém celkem 31 osob, tj. 

43,1% (resp. odpovědi Spíše nezávažný problém - 18 osob, tj. 25% a Rozhodně nezávažný problém 

- 13 osob, tj. 18,1%). 

Problematiku Taxislužba považuje za závažnou celkem 6 osob, tj. 8,3% (resp. odpovědi 

Rozhodně závažný problém - 1 osoba, tj. 1,4% a Spíše závažný problém - 5 osob, tj. 6,9%), za 

částečně závažný problém 10 osob, tj. 13,9% a nezávažný problém celkem 56 osob, tj. 77,7% 

(resp. odpovědi Spíše nezávažný problém - 23 osob, tj. 31,9% a Rozhodně nezávažný problém - 

33 osob, tj. 45,8%). 

Problematiku Squaterství považuje za závažnou celkem 10 osob, tj. 13,9% (resp. odpovědi 

Rozhodně závažný problém - 2 osoby, tj. 2,8% a Spíše závažný problém - 8 osob, tj. 11,1%), 

za částečně závažný problém 15 osob, tj. 20,8% a nezávažný problém celkem 47 osob, tj. 65,3% 

(resp. odpovědi Spíše nezávažný problém - 21 osob, tj. 29,2% a Rozhodně nezávažný problém - 

26 osob, tj. 36,1%). 

Z celkových výsledků vyplývá následující pořadí uvedených problematik dle závažnosti: 

1. Pouliční kriminalita; 2. Agresivita lidí; 3. Alkoholismus; 4. Drogy; 5. Davové násilí; 6. 

Terorismus; 7. Rasismus; 8. Kriminalita v MHD; 9. Vandalismus; 10. Pašování, černý trh; 11. 

Pouliční prostituce; 12. Výherní automaty; 13. Migranti; 14. Grafity; 15. Squaterství; 16. 

Bezdomovectví; 17. Taxislužba 
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Grafické shrnutí: 

 
Graf 14: Závažnost problematik 
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Komentář k výběru otázky: 

Tuto otázku jsem převzal z výzkumu Analýza pocitu bezpečí 2015 agentury IPSOS pro 

Magistrát hlavního města Prahy. Cílem tohoto kroku bylo komparování dvou výzkumů, ačkoliv na 

jiných úrovních (výzkum IPSOS staví na vzorku 1011 respondentů, zatímco výzkum bc. práce na 

75 respondentech) a rozdílných demografických působností, a proto budou při komparaci používané 

procentní hodnoty odpovědí z obou výzkumů. 

Výsledkem jsou poměrně překvapující skutečnosti. 

 

Komparace výzkumů: 
Tabulka 3: Komparace výzkumů 

Výzkum IPSOS 

n=1011 

Výzkum bc. práce 

n=75 

Problematika Rozdíl 

(rozdíl bc. práce 

oproti IPOS) Umístění Počet Umístění Počet 

1. 73% 4. 64% Drogy -9% 

2. 70% 9. 53% Vandalismus -17% 

3. 68% 1. 71% Pouliční kriminalita +3% 

4. 62% 16. 10% Bezdomovectví -52% 

5. 61% 2. 68% Agresivita lidí +7% 

6. 57% 8. 54% Kriminalita v MHD -3% 

7. 51% 3. 66% Alkoholismus +15% 

8. 51% 13. 22% Migranti -29% 

9. 50% 12. 32% Výherní automaty -18% 

10. 42% 6. 57% Terorismus +15% 

11. 38% 5. 58% Davové násilí +20% 

12. 38% 14. 17% Grafity -21% 

13. 36% 7. 56% Rasismus +20% 

14. 36% 10. 49% Pašování, černý trh +13% 

15. 28% 11. 37% Pouliční prostituce +9% 

16. 26% 17. 8% Taxislužba -18% 

17. 25% 15. 14% Squaterství -11% 

 

Překvapivě nejvyšší procentní propad má problematika bezdomovectví, tj. o 52%. Zdá se, že 

bezdomovectví vnímají občané z Prahy za poněkud větší ohrožení než občané na zbytku území 

České republiky.  
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TŘINÁCTÁ OTÁZKA 

 

Znění otázky: Jaký stupeň nebezpečí pro Vás osobně představují bezdomovci? 

Možnosti odpovědi: 1; 2; 3; 4; 5 (1=nízký stupeň nebezpečí ... 5=vysoký stupeň nebezpečí) 

 

Počet odpovědí: Jedna možná odpověď 

Typ otázky: Uzavřená, polytomická, výběrová 

Příslušnost k hypotéze: Hypotéza č. 1 

 

Shrnutí výsledků otázky: 

Dotazníkového šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek. Jejich úkolem bylo 

zhodnotit potencionální i reálné nebezpečí pro svou osobu ze strany bezdomovců. Z výsledků 

vyplývá, že 31 osob (43,1%) považuje bezdomovce za nízko nebezpečné (stupeň 1), stupeň 2 

označilo 23 osob (32%), stupeň 3 označilo 14 osob (19,5%), stupeň 4 označily 3 osoby (4,2%). 

Naopak vysoký stupeň nebezpečí ze strany bezdomovců označila 1 osoba (1,4%). 

 

Grafické shrnutí: 

 
Graf 15: Zhodnocení stupně nebezpečí 
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Komentáře k výsledkům: 

Ad 1: Lze předpokládat, resp. bylo vycházeno z předpokladu, že názory (v tomto případě 

hodnocení stupně nebezpečí) budou generalizovány, to znamená jakousi neindividuální sumarizaci 

k celé bezdomovecké komunitě (bez ohledu na typologii bezdomovectví, apod.) Výsledky mohou 

ovlivňovat současné individuální naladění respondentů a respondentek. 

Ad 2: Lze předpokládat, že přidáním odpovědi Stupeň 0 (žádné nebezpečí) by měly výsledky 

otázky zajímavé vypovídající hodnoty, za předpokladu stávajících výsledků můžeme tento 

nezmíněný stupeň zahrnout současně pod Stupeň 1. 
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ČTRNÁCTÁ OTÁZKA 

 

Zadání otázky: Co si myslíte, že zpravidla udělá bezdomovec, když dostane finance? 

Možnosti odpovědi: asociace (text) 

 

Počet odpovědí: Jedna volná odpověď 

Typ otázky: Otevřená, textová 

Příslušnost k hypotéze: Hypotéza č. 1 

  

Shrnutí výsledků otázky: 

Dotazníkového šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek. Cílem otázky bylo zjistit 

názor respondentů na situaci osoby bez domova, když dostane nějaké finance, co s nimi udělá. Pro 

účely shrnutí jsou výsledky této otázky kvantifikovány, resp. rozděleny do tří skupin, a to 

následovně: POSTOJE POZIVNÍ (zahrnuje odpovědi typu: nakoupí si jídlo... zaplatí si ubytování, 

přespání.... zaplatí si své dluhy, apod.), druhou skupinou jsou POSTOJE NEGATIVNÍ (postoje, 

které potvrzují společenské stereotypy o bezdomovcích; tato skupina zahrnují odpovědi typu: koupí 

si alkohol... koupí si drogy.... koupí si cigarety, apod.) a třetí skupinu tvoří POSTOJE NEUTRÁLNÍ, 

SITUAČNÍ (tyto postoje obsahují buď kombinaci pozitivních a negativních postojů a/nebo odpovědi 

typu: dle situace). 

Postoji pozitivními se prezentuje 11 osob, tj. 15,2%, postoji negativními 29 osob, tj. 40,6% a 

postoji neutrálními, situačními celkem 32 osob, tj. 44,2%. 

 

Grafické shrnutí: 

 
Graf 16: Asociace k využití financí 
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Tabulka odpovědí respondentů: 

V následující tabulce jsou k dispozici odpovědi respondentů a respondentek. Jedná se o přepis 

bez transkripce textu, odpovědi tak zůstávají nezkreslené. 

 

Legenda k tabulce: 

R01 Pořadí respondenta 

 Pozitivní postoj 

 Neutrální, situační postoj 

 Negativní postoj 

 

Tabulka 4: Asociace k využití financí 

R01 

 

Zachová se dle situace - koupí si 

potraviny, zaplatí noclehárnu nebo je 

propije.. 

R37 

 

koupí si alkohol 

 

R02 Jídlo i alkohol R38 Koupí si něco k jídlu a pití. 

R03 

 

Jak kdo, patrně si obstará jídlo a pití, příp. 

cigarety 

 

R39 

 

Nakoupí jídlo nebo to, na čem je závislý 

(drogy, alkohol), pokud nemá vůli a 

motivaci s tím skončit 

R04 Koupií si alkohol R40 opije se 

R05 Zaplacení noclehárny, jídlo R41 Koupi si za ně alkohol, nebo drogy 

R06 

 

 

Tím, že žije ze dne na den, použije peněz 

na uspokojení aktuálních potřeb, ke 

kterým mnohdy patří i alkohol a drogy. 

 

R42 

 

 

Myslím, že některé otázky jsou položeny 

špatně. Jaké finance? Dávky, které 

dostává každý měsíc? Nebo zdědí zámek? 

.... Utratí je, tak jako většina z nás. 

R07 

 

 

Utratí je za alkohol 

 

 

R43 

 

 

Záleží na jednotlivci, jsou tací, kteří si 

jsou koupit hned krabičák nebo kuřivo, 

ale věřím, že jsou i tací, kteří to využijí 

lépe...:-) 

R08 

 

 

Utratí je za alkohol. 

 

 

R44 

 

 

Podle toho jaký obnos...při menším 

obnose je dost možné že si koupí 

krabicáka, jídlo, tabák... 

 

R09 

 

 

Koupi si jidlo, zajde se umyt do 

nizkoprahu 

 

R45 

 

 

Nevyužije je k lepšímu prospěchu, 

prohlubuje jen svou psychiku alkoholem 

atp. 

R10 Koupí si za ně jídlo, alkohol R46 Jde si koupit alkohol. 

R11 Koupí alkohol R47 koupí si alkohol a cigarety 

R12 Propije je R48 Utrati je za alkohol 

R13 Nakoupí jídlo, nápoje a jiné výrobky a R49 finance utratí, jak o každý jiný občan 
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 udělá si s ostatními kamarády párty.   

R14 

 

utratí je nebo je někomu půjčí případně 

daruje 

R50 

 

Utratí je 

 

R15 

 

Zaopatří se podle situace. 

 

R51 

 

Většina si za ně koupí alkohol, ne to, co 

by mu opravdu pomohlo. 

R16 Jídlo, noclehárna, alkohol R52 Jde si koupit jídlo 

R17 

 

koupí chlast 

 

R53 

 

utratí je - nedokážu ale říct za co - 

pravděpodobně za jídlo nebo návykové 

látky 

R18 

 

 

Koupí si za ně, co si myslí, že potřebuje 

(jídlo, pití, alkohol, tabák) 

 

R54 

 

 

Doufám v to, že si za ně koupí něco 

potřebného (jídlo apod.), ale zároveň 

mám obavy, že to bude alkohol či 

cigarety případně něco horšího. 

R19 koupí si alkohol a cigarety R55 Koupí si alkohol 

R20 

 

 

 

 

Záleží na povaze, míře finanční 

odpovědnosti a stavu psychiky. Zajistí se 

dle situace - noclehárna nebo ušetření 

nebo nákup potřebných věcí (jídlo, pití, 

hygienické pomůcky,...) nebo alkohol a 

pod. produkty. 

R56 

 

 

 

 

Nákup potravin, alkoholu 

 

 

 

 

R21 

 

 

propije je 

 

 

R57 

 

 

Jak který, některý si opravdu koupí to 

krabicové víno. Co vy považujete za 

typického bezdomovce, evidentně je 

nerozlišujete. 

R22 

 

 

 

 

 

 

Koupí si alkohol nebo drogy 

 

 

 

 

 

 

R58 

 

 

 

 

 

 

Bezdomovec je moc široký pojem, pokud 

to vezmeme v užším slova smyslu - na ty 

zjevné - spící na lavičkách starší pány - ti 

si koupí pivo, popř krabicové víno, 

cigarety nebo tabák a když zbude tak 

rohlík, kousek salámu. Mladší to dají 

přednostně za drogy. A ti, které nevidíme, 

zřejmě za to, aby nemuseli spát na té 

lavičce 

R23 Půjde si koupit alkohol. R59 Bohužel je nejčastěji propije. 

R24 

 

Utratí je za alkohol či jiné návykové látky 

 

R60 

 

Zajistí si alkohol, cigarety, jídlo, přespání, 

sprchu (podle preferencí) 

R25 

 

Koupí si cigarety 

 

R61 

 

Jde si koupit chlast, aby to vůbec nějak 

přežil... 

R26 

 

 

 

 

 

 

Koupí si krabicové víno 

 

 

 

 

 

 

R62 

 

 

 

 

 

 

asi všichni napíšou - koupí si krabici vína. 

Asi většina jo. Možná si někdo koupí 

rohlík, ale často je ani do normálního 

obchodu nepustí. Někteří jsou v pohodě - 

třeba bezdomovec s konvalinkami na 

Dejvické, nebo ty co prodávají Nový 

prostor - jenže ty už jsou v nějakým 

programu - to znamená, potřebují pomoc, 
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ale musí ji sami chtít. 

R27 Koupí si jídlo nebo alkohol. R63 nelze paušalizovat 

R28 

 

Půjde do obchodu a koupí si alkohol. 

 

R64 

 

koupí si jídlo, cigára nebo nějakou 

flašku... dle potřeby 

R29 

 

 

 

 

Zaplatí si pobyt v azylovém domě. 

 

 

 

 

R65 

 

 

 

 

To je výhradně individuální záležitost. 

Jeden si koupí víno, druhý jídlo, třetí 

něco, co chce a čtvrtý nic. Mám pocit, že 

cílem této otázky je zjistit, zda si 

bezdomovci "dle respondentů" kupují 

pouze alkohol a drogy - s tím já 

nesouhlasím. 

R30 koupí si fet R66 Nakoupí si potřebné věci 

R31 Koupí si drogy R67 zaplatí si ubytování v azyláku 

R32 Koupí si jídlo R68 utratí je za potřebné věci 

R33 

 

Zaplatí si pobyt v azylovém domě. 

 

R69 

 

přespí na noclehárně, nakoupí si zásoby 

jídla 

R34 

 

 

Je to individualni!!!  Nektery koupi jidlo, 

jiny zajde nekam kde se za par korun bude 

moc umyt, dalsi si koupi alkohol... 

R70 

 

 

utratí je za jídlo 

 

 

R35 

 

 

Buď je použije na možnost přespání v 

zarizeni pro ně, kde se plati treba 20 kc za 

den/noc, nebo je utratí za alkohol, jídlo. 

R71 

 

 

koupí drogy 

 

 

R36 

 

 

Zpravidla to samé co já. Využije je k 

ukojení určitých potřeb které se velmi 

často různí. 

R72 

 

 

propije je. 
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PATNÁCTÁ OTÁZKA 

 

Znění otázky: Které z médií využíváte k informovanosti nejčastěji? 

Možnosti odpovědi: Televizní média; Rozhlasová média; Tištěná média; Internet 

 

Počet odpovědí: Jedna možná odpověď 

Typ otázky: Uzavřená, polytomická výběrová 

Příslušnost k hypotéze: Informační otázka k Hypotéze č. 2 

  

Shrnutí výsledků otázky: 

Dotazníkového šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek. Cílem otázky bylo zjistit, 

které z médií využívají respondenti k informovanosti. Nejvíce frekventovanou odpovědí byl 

internet, který primárně využívá 49 osob, tj. 68,1%, dále pak televizní média 10 osob, tj. 13,9%, 

tištěná média 9 osob, tj. 12,5% a rozhlasová média zvolily 4 osoby, tj. 5,6%. 

 

Grafické shrnutí: 

 
Graf 17: Využívání médií k informovanosti 
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ŠESTNÁCTÁ OTÁZKA 

 

Znění otázky: Jaký druh zpravodajských témat nejčastěji preferujete? 

Možnosti odpovědi: S prvky napětí (kriminalita, násilí, mezilidské konflikty); S prvky kuriosit 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.) 

 

Počet odpovědí: Jedna možná odpověď 

Typ otázky: Uzavřená, polytomická, výběrová  

Příslušnost k hypotéze: Informační otázka k Hypotéze č. 2 

 

Shrnutí výsledků otázky: 

Dotazníkového šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek. Cílem této otázky bylo 

zjištění preference zpravodajských témat v médiích. Zpravodajská témata s prvky napětí preferuje 

19 osob, tj. 26,4%, s prvky kuriozit a zábavy 13 osob, tj. 18,1% a s prvky společenského dění 10 

osob, tj. 13,9%. Nejvíce respondentů preferuje zpravodajství s prvky investigativní žurnalistiky, a 

to 30 osob, tj. 41,7%. 

  

Grafické shrnutí: 

 

Graf 18: Preference zpravodajských témat 
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SEDMNÁCTÁ OTÁZKA 

 

Znění otázky: Domníváte se, že média (televizní, rozhlasová, tištěná, internetová) Vám 

dodávají relevantní a nezkreslené informace o bezdomovcích? 

Možnosti odpovědi: Rozhodně ano; Spíše ano; Nevím, nedokážu posoudit; Spíše ne; Rozhodně ne; 

O problematiku bezdomovectví se nezajímám 

 

Počet odpovědí: Jedná možná odpověď 

Typ otázky: Uzavřená, polytomická, výběrová 

Příslušnost k hypotéze: Hypotéza č. 2 

 

Shrnutí výsledků otázky: 

Dotazníkového šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek. Cílem otázky bylo zjistit 

vnímání mediální prezentace bezdomovectví, resp. jejich objektivitu pro diváka. O relevantních a 

nezkreslených informacích o bezdomovcích je přesvědčeno celkem 10 osob, tj. 13,9% (resp. 

odpovědi: Rozhodně ano - 1 osoba, tj. 1,4% a Spíše ano - 9 osob, tj. 12,5%). 17 osob, tj. 23,6% neví 

či nedokáže posoudit. Dle 44 osob, tj. 61,5%, média nepřináší o bezdomovcích relevantní a 

nezkreslené informace (resp. odpovědi:  Spíše ne - 21 osob, tj. 29,2% a Rozhodně ne - 23 osob, 

31,9%). O problematiku bezdomovectví v souvislosti s mediální prezentací nezajímá 1 osoba, tj. 

1,4%. 

 

Grafické shrnutí: 

 
Graf 19: Relevantnost mediální prezentace bezdomovectví 
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OSMNÁCTÁ OTÁZKA 

 

Znění otázky: Při sledování mediálních prostředků se o bezdomovcích dozvídáte především 

informace: 

Možnosti odpovědi: Pozitivní; Negativní; Vyvážené; Žádné - média nesleduji/ nezajímám se o tuto 

problematiku 

 

Počet odpovědí: Jedna možná odpověď 

Typ otázky: Uzavřená, polytomická, výběrová 

Příslušnost k hypotéze: Hypotéza č. 2 

 

Shrnutí výsledků otázky: 

Dotazníkového šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek. Ti měli za úkol zhodnotit 

prezentaci problematiky bezdomovectví, které jim poskytují současné mediální prostředky. Žádný 

z dotazovaných neuvedl pozitivní prezentaci. Negativní mediální prezentaci bezdomovectví naopak 

uvedlo 47 osob (65,3%). Podle 17 osob (23,6%) média poskytují vyvážené informace o zmíněné 

problematice a 8 osob (11,1%) uvedlo, že neví a/nebo se o problematiku bezdomovectví nezajímá. 

 

Grafické shrnutí: 

 
Graf 20: Mediální prezentace bezdomovectví 
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DEVATENÁCTÁ OTÁZKA 

 

Znění otázky: Kdo by se měl podle Vás primárně starat o bezdomovce? Určete pořadí 

následujících subjektů: 

Možnosti odpovědi:  

Rodina bezdomovce. 1.-2.-3.-4.-5.-6. 

Bezdomovecká komunita. 1.-2.-3.-4.-5.-6. 

Neziskové a charitativní organizace. 1.-2.-3.-4.-5.-6. 

Občané. 1.-2.-3.-4.-5.-6. 

Státní instituce, obce, města. 1.-2.-3.-4.-5.-6. 

Bezdomovec sám. 1.-2.-3.-4.-5.-6. 

 

Počet odpovědí: Všechny odpovědi - přiřazování hodnoty 

Typ otázky: Uzavřená, polytomická, výčtová 

Příslušnost  hypotéze: Žádná 

 

Shrnutí výsledků otázky: 

Dotazníkového šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek. Cílem této otázky bylo 

zjistit smýšlení respondentů o principu subsidiarity při řešení problematiky bezdomovectví. 

Respondenti měli za úkol přiřadit ke každému uvedenému subjektu pomoci jeho pořadí, resp. 

obodovat jej. Mešní hodnota má v tomto případě důležitější umístění.  

Z výsledků vyplývá následující pořadí: primárně by měl svoji situaci řešit sám bezdomovec 

(162 bodů), dále rodina bezdomovce (185 bodů), státní instituce, obce, města (245 bodů), neziskové 

a charitativní organizace (265 bodů), bezdomovecká komunita (299 bodů) a na posledním místě pak 

občané (356 bodů). 
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Grafické shrnutí: 

 
Graf 21: Subsidiarita v řešení bezdomovectví 

 

Poznámka ke grafu:  
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DVACÁTÁ OTÁZKA 

 
Znění otázky: Se kterou věkovou skupinou bezdomovců byste spíše pracovali? 

Možnosti odpovědi: 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); Žádné z uvedených skupin 

 

Počet odpovědí: Jedna možná odpověď 

Typ otázky: Uzavřená, polytomická, výběrová 

Příslušnost k hypotéze: Hypotéza č. 3 

 

Shrnutí výsledků otázky: 

Dotazníkového šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek. Úkolem otázky bylo 

zjistit, se kterou skupinou bezdomovců by respondenti chtěli primárně pracovat (myšlena prevence, 

navrácení se z ulice). S dětmi a mladistvými, popř. celými bezdomoveckými rodinami by pracovalo 

16 osob (22,2%), s mladými bezdomovci 24 osob (33,3%), s dospělými bezdomovci 13 osob 

(18,1%) a s bezdomovci v seniorském věku 13 osob (18,1%). Práci se žádnou z uvedených 

(bezdomoveckých) skupin označilo 6 osob (8,3%). 

Celkově se jedná o 66 osob, resp. 91,7%, které by byly ochotny pracovat s některou 

z uvedených skupin osob bez domova. 

 

Grafické shrnutí: 

 
Graf 22: Preference práce s věkovými skupinami bezdomovců 
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DVACÁTÁ PRVNÍ OTÁZKA 

 
Znění otázky: Jste ochoten/ochotna se jakýmkoliv způsobem zapojit k pomoci lidem bez 

domova? (individuálně, popř. společně s institucemi) 

Možnosti odpovědi: Rozhodně ano; Spíše ano; Nevím; Spíše ne; Rozhodně ne 

 

Počet odpovědí: Jedna možná odpověď 

Typ otázky: Uzavřená, polytomická, výběrová 

Příslušnost k hypotéze: Hypotéza č. 3 

 

Shrnutí výsledků otázky: 

Dotazníkového šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek. Měli za úkol zhodnotit 

svůj přístup, resp. ochotu k pomoci lidem bez domova, a to jak individuálně, tak spoluprací 

s institucemi. Ochotno k pomoci je 33 osob, tj. 45,8% (resp. odpovědi: Rozhodně ano - 9 osob, tj. 

12,5% a Spíše ano - 24 osob, tj. 33,3%). Neochotno k pomoci je 19 osob, tj. 26,3% (resp. 

odpovědi: Spíše ne - 14 osob, tj. 19,4% a Rozhodně ne - 5 osob, tj. 6,9%). Rozhodnuto (Nevím) není 

20 osob, tj. 27,8%. 

 

Grafické shrnutí: 

 
Graf 23: Ochota zapojení se do pomoci 
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DVACÁTÁ DRUHÁ OTÁZKA 

 
Znění otázky: Jakým způsobem jste ochotný/á pomoci konkrétnímu bezdomovci/ 

bezdomovkyni? 

Možnosti odpovědi: 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 

 

Počet odpovědí: Více možných odpovědí 

Typ otázky: Polouzavřená, výčtová otázka s textovou odpovědí 

Příslušnost k hypotéze: Hypotéza č. 3 

 

Shrnutí výsledků otázky:  

Dotazníkového šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek. Cílem otázky bylo zjistit, 

jakým způsobem jsou respondenti ochotni pomoci konkrétnímu bezdomovci či bezdomovkyni. 

Z výsledků vyplývá, že 20 ze 72 osob je ochotno pomoci finančně, 52 ze 72 osob je ochotno 

darovat potraviny a 48 ze 72 osob je ochotno podarovat konkrétního potřebného materiálně, a to 

např. dekou či oblečením. Odkoupit předměty, jako jsou různé charitativní předměty či tiskoviny 

(např. Nový Prostor) je ochotno 31 ze 72 osob. Pomocí či asistencí v institucích, např. na úřadech či 

u lékaře, by se angažovalo 20 ze 72 osob. Možnost přivýdělku za jídlo či peníze nabízí 19 ze 72 

osob. 6 osob ze 72 není ochotno přispět ani pomoci jiným způsobem. Jinou (další) možnou pomoc 

nabízí 2 ze 72 osob. 

Jinou pomocí konkrétnímu bezdomovci či bezdomovkyni mají respondenti a respondentky na 

mysli: komunikaci, intervenci a popovídání si. 
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Grafické shrnutí: 

 
Graf 24: Způsoby individuální pomoci 

 

  

2 

6 

19 

20 

31 

48 

52 

20 

0 10 20 30 40 50 60 

J iná pomoc  

Žádným způsobem  

Umožnění  př ivýdělku (za  peníze č i  j íd lo)  

Pomoc,  asistence v inst itucích (úřady,  
lékař,  apod.)  

Odkup předmětů (char itat ivní  předměty,  
t iskoviny -  např.  Nový prostor)  

Materiá ln í  zaopatření  (deka,  oblečení ,  
apod.)  

Potraviny  

Finanční  částka  



 

  

84 

 

 

DVACÁTÁ TŘETÍ OTÁZKA 

 
Znění otázky: Jakou finanční částkou byste byli ochotni reálně přispět na pomoc při řešení 

bezdomovectví? 

Možnosti odpovědi: 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 

 

Počet odpovědí: Jedna možná odpověď 

Typ otázky: Uzavřená, polytomická, výběrová 

Příslušnost k hypotéze: Hypotéza č. 3 

 

Shrnutí výsledků otázky: 

Dotazníkového šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek. Cílem otázky bylo zjištění 

solidarity a angažovanosti respondentů ve finanční otázce příspěvku na řešení problematiky 

bezdomovectví. Neochotno přispět je 25 osob, tj. 34,7%. Naopak štědrých respondentů bylo více, 

resp. celkem 47 osob, tj. 65,3 by při řešení problematiky bezdomovectví reálně přispělo v řádu 

stovek až tisíci korun ročně (resp. odpovědi: V řádu stovek korun ročně - 39 osob, tj. 54,2% a 

V řádu tisíci korun ročně - 8 osob, tj. 11,1%). 

 

Grafické shrnutí: 

 
Graf 25: Finanční angažovanost v pomoci 
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DVACÁTÁ ČTVRTÁ OTÁZKA 
 

Znění otázky: Poskytl/a byste bezdomovci první pomoc? 

Možnosti odpovědi: 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 

 

Počet odpovědí: Jedna možná odpověď 

Typ otázky: Uzavřená, trichotomická, výběrová 

Příslušnost k hypotéze: Hypotéza č. 3 

 

Shrnutí výsledků otázky:  

Dotazníkové šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek. Cílem této otázky bylo 

zjistit, zda jsou respondenti ochotni poskytnout první pomoc lidem bez domova. Aktivní první 

pomoc by poskytlo 34 osob (43,1%). První pomoc by neposkytlo a nechalo to na někom jiném 

7 osob (9,7%). Pouze sanitku by zavolalo 31 osob (47,2%). 

 

Grafické shrnutí: 

 
Graf 26: Poskytnutí první pomoci 
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DVACÁTÁ PÁTÁ OTÁZKA 

 
Znění otázky: Myslíte si, že existuje možnost trvalého odstranění bezdomovectví? 

Možnosti odpovědi: Rozhodně ano; Spíše ano; Nevím; Spíše ne; Rozhodně ne 

 

Počet odpovědí: Jedna možná odpověď 

Typ otázky: Uzavřená, polytomická, výběrová 

Příslušnost k hypotéze: Žádná 

 

Shrnutí výsledků otázky: 

Dotazníkového šetření se účastnilo 72 respondentů a respondentek. Cílem této otázky bylo 

zjistit smýšlení o problematice bezdomovectví, a to, zda si respondenti myslí, že existuje reálná 

možnost trvalého odstranění bezdomovectví.  O možném odstranění bezdomovectví je přesvědčeno 

celkem 11 osob, tj. 15,3% (resp. odpovědi: Rozhodně ano - 7 osob, tj. 9,7% a Spíše ano - 4 osoby, 

tj. 5,6%). 6 osob, tj. 8,3% uvedlo odpověď Nevím. O tom, že neexistuje možnost odstranění 

bezdomovectví, je přesvědčeno celkem 55 osob, tj. 76,9% (resp. odpovědi: Spíše ne - 32 osob, tj. 

44,4% a Rozhodně ne - 23 osob, tj. 31,9%). 

 

Grafické shrnutí: 

 
Graf 27: Odstranění bezdomovectví 
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6. VYHODNOCENÍ VÝZKUMU 

Dotazníkového šetření, které bylo realizováno v termínu od 6. června 2016 do 12. června 

2016, se účastnilo celkem 72 respondentů a respondentek ze všech uvedených věkových skupin 

z celého území České republiky s výraznou dominancí Středočeského kraje a Hlavního města 

Prahy. 

Hlavní cíle dotazníkového šetření byly: zjištění postoje, resp. míry stereotypičnosti 

problematiky bezdomovectví a osob bez domova samotných ze strany respondentů a respondentek, 

vnímání mediální prezentace bezdomovectví a ochotu angažovanosti respondentů a respondentek 

v řešení problematiky bezdomovectví na úrovni sociálně-zdravotní pomoci. Celkově lze říci, že 

většina respondentů a respondentek je velmi ochotna pomoci lidem bez domova a zároveň neužívá 

nebo minimálně užívá zaběhlých společenských stereotypů a postojů, a proto na základě 

stanovených hypotéz v kombinaci s výsledky otázek vznikly následující shrnující výstupy: 

 Hypotéza č. 1: Česká společnost zaujímá k problematice bezdomovectví neutrální postoj. - 

SE POTVRZUJE. 

Na základě dílčích otázek byla tato hypotéza potvrzena. Dílčími otázkami byly otázky 

č. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14. 

 

Shrnutí: Otázka č. 7: 47,6% respondentů asociuje bezdomovectví neutrálními pojmy. - dílčí 

potvrzení hypotézy 

Otázka č. 8: 39% respondentů částečně souhlasí s uvedenými stereotypy o bezdomovcích 

(částečná předsudečnost). - dílčí potvrzení hypotézy 

Otázka č. 9: 73,6% respondentů zaujímá k bezdomovcům smíšený a neutrální postoj. - dílčí 

potvrzení hypotézy 

Otázka č. 10: 47,2% respondentů neovlivňuje setkání s osobou bez domova. - dílčí potvrzení 

hypotézy 

Otázka č. 11: 38,9% respondentů souhlasí s přemisťování bezdomovců ve vybraných 

případech mimo centra hlavního společenského dění. - dílčí potvrzení hypotézy 

Otázka č. 12: 56,9% respondentů považuje problematiku bezdomovectví za nezávažný 

problém pro svoji osobní bezpečnost v porovnání s ostatní problematikami. - dílčí potvrzení 

hypotézy 
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Otázka č. 13: 43,1% respondentů hodnotí ohrožení osobní bezpečnosti bezdomovci nízkým 

stupněm (stupeň 1). - dílčí potvrzení hypotézy 

Otázka č. 14: 44,2% respondentů asociuje v otázce přístupu bezdomovců a financí neutrálními 

postoji. - dílčí potvrzení hypotézy 

 

 Hypotéza č. 2: České mediální prostředky prezentují divákům negativní a zkreslené informace 

o problematice bezdomovectví. - SE POTVRZUJE. 

Na základě dílčích otázek (ot. č. 17 a 18) byla tato hypotéza potvrzena.  

 

Shrnutí: Otázka č. 17: 61,5% respondentů se domnívá, že média nepřináší relevantní a 

nezkreslené informace o problematice bezdomovectví. - dílčí potvrzení hypotézy 

Otázka č. 18: 65,3% respondentů vnímá mediální prezentaci bezdomovectví jako negativní. - 

dílčí potvrzení hypotézy 

 

 Hypotéza č. 3: Česká společnost je ochotna participovat na řešení problematiky 

bezdomovectví na sociálně-zdravotní úrovni. - SE POTVRZUJE. 

Na základě dílčích otázek byla tato hypotéza potvrzena. Dílčími otázkami byly otázky 

č. 20, 21, 22, 23 a 24. 

 

Shrnutí: Otázka č. 20: 91,7% respondentů je ochotno pracovat s některou z uvedených skupin 

osob bez domova - dílčí potvrzení hypotézy 

Otázka č. 21: 45,8% respondentů je ochotno participovat na řešení problematiky 

bezdomovectví. - dílčí potvrzení hypotézy 

Otázka č. 22: 91,7% respondentů je ochotno pomoci konkrétnímu bezdomovci/bezdomovkyni 

prostřednictvím uvedených možností. - dílčí potvrzení hypotézy 

Otázka č. 23: 65,3% respondentů je ochotno finančně přispět na řešení problematiky 

bezdomovectví. - dílčí potvrzení hypotézy 

 Otázka č. 24: 90,3% respondentů je ochotno aktivně či pasivně poskytnout 

bezdomovci/bezdomovkyni první pomoc. - dílčí potvrzení hypotézy 
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ZÁVĚR 

Cílem první kapitoly bylo seznámení se základními pojmy problematiky, resp. s pojmy, jako 

je klíčové slovo domov, termín, který je velmi podstatný v našem každodenním životě a hraje 

klíčovou roli v uspokojování našich životních potřeb. Dalšími termíny této kapitoly jsou pojmy: 

bezdomovectví a bezdomovec, resp. bezdomovkyně.  

Druhá kapitola předložila čtenáři aktuální statistiku bezdomovectví v České republice. Počet 

osob bez domova se v posledních letech zdvojnásobil, proto neziskové organizace navyšují své 

kapacity. V současné době existuje mnoho organizací a institucí, a to jak na úrovni státní veřejné 

správy, tak na úrovni neziskových organizace ve formě spolků, dobrovolnických organizací a 

obecně prospěšných společností. 

Cílem třetí kapitoly bylo poukázat na legislativní prezentaci bezdomovectví. Problematiku 

bezdomovectví vnímá i soudobá česká legislativa. Ovšem neexistuje jeden univerzální termín pro 

tyto osoby, a tak se dozvídáme různé pojmy. Možná tím nejužívanějším termínem, podle zákona o 

sociálních službách, je osoba bez přístřeší, který je nejblíže.  

Dalším cílem, ve čtvrté kapitole, bylo informování o podobách bezdomovectví. Je nutné říci, 

že bezdomovec není pouze osoba, která přespává na lavičce v parku, pod mostem či v lese. 

Bezdomovcem je nazývána i soba, která je bezdomovectvím bezprostředně ohrožena, a to např. při 

ztrátě zaměstnání, neschopnosti plnit finanční závazky vůči nájemnému či dluhům, ale také při 

ztrátě partnera (např. v případě seniorů). Ovšem existují i lidé, kteří nemají svoje zázemí, svůj 

domov a přebývají u svých přátel či v azylových domech.  

Pátá kapitola si kladla za cíl informování o příčinách bezdomovectví. Přesněji šlo o dvě 

roviny příčin, a to vycházející z nitra člověka (psychika, gramotnost, apod.) a vnější rovina, která je 

ovlivněna společností či nastavením příslušné politiky (politika bydlení, nízkonákladové bydlení, 

apod. 

O tom, jak si lidé bez domova zvykají na život na ulici, čím prochází a jak se adaptují, 

informovala šestá kapitola. Resp. cílem této kapitoly bylo zvýšení informovanosti o adaptačních 

mechanismech a subkultuře.  
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Sedmá kapitola informovala o specificích bezdomoveckých skupin z hlediska věku a genderu. 

V této kapitole jde o uchopení problematiky bezdomovectví v rámci jednotlivých věkových skupin, 

a to, jak se tyto skupiny dostávají zpravidla na ulici a jaké je možné podchycení této problematiky. 

Neméně důležitou otázkou bezdomovectví je genderová problematika, která pojedná o postavení 

ženské a mužské role ve společnosti. 

Poslední, osmá kapitola zobrazila společenskou akceptaci bezdomovectví. Prezentovala 

nejznámější stereotypy o bezdomovcích a především poukazuje na soudobou mediální prezentaci 

bezdomovectví v médiích. 

Cílem praktické části bylo zjišťování postojů společnosti k lidem bez domova, vnímání 

mediální prezentace bezdomovectví a zjišťování míry solidarity a angažovanosti společnosti při 

pomoci lidem bez domova. Praktická část je zpracována prostřednictvím elektronického 

dotazníkového šetření, které má za úkol potvrdit či vyvrátit stanovené hypotézy. 

Výsledkem dotazníkového šetření bylo potvrzení všech stanovených hypotéz a zjištění 

poměrně vysoké míry solidarity většinové společnost, resp. respondentů, s osobami bez domova. 

Celkově byly všechny stanovené cíle bakalářské práce pro základní znalost problematiky 

bezdomovectví splněny.  
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SUMMARY 

 

This Bachelor thesis in theoretical part aquianted the reader with the issue of homelessness in 

the context of the function of the Czech society. It introduced the basic concepts that must be 

known before the excursion to this issue. It mapped the current situation in numbers and especially 

in the legislation. The focus of thesis were questions of typology and causes of homelessness. The 

thesis were focused on the integration and adaptation of individuals to the homeless community. 

Another chapter the reader acquainted with the issue of homelessness in the context of age and 

gender. In the final theoretical part the reader was acquainted with major society and massmedia's 

views and stereotypes. 

The practical part was conducted through a questionnaire. The aim of the survey was to 

determine the attitudes and perceptions of homelessness Czech society. All the hypotheses were 

confirmed. The outcome of survey is very important finding - most majority society is very 

solidarity to people without shelter.  



 

  

95 

 

 

SEZNAM TABULEK 

TABULKA 1: ODHAD POČTU OSOB BEZ DOMOVA ................................................................ 17 

TABULKA 2: ASOCIACE ................................................................................................................ 50 

TABULKA 3: KOMPARACE VÝZKUMŮ ..................................................................................... 67 

TABULKA 4: ASOCIACE K VYUŽITÍ FINANCÍ ......................................................................... 71 

 

SEZNAM GRAFŮ 

GRAF 1: POHLAVÍ RESPONDENTŮ ............................................................................................. 40 

GRAF 2: VĚKOVÉ ROZLOŽENÍ RESPONDENTŮ ...................................................................... 41 

GRAF 3: NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ RESPONDENTŮ ................................................ 43 

GRAF 4: DEMOGRAFICKÁ PŘÍSLUŠNOST RESPONDENTŮ ................................................... 45 

GRAF 5: INFORMOVANOST O PROBLEMATICE BEZDOMOVECTVÍ .................................. 46 

GRAF 6: ZNALOST INSTITUCÍ ..................................................................................................... 47 

GRAF 7: VYJMENOVANÉ INSTITUCE ........................................................................................ 48 

GRAF 8: ASOCIACE ........................................................................................................................ 49 

GRAF 9: STEREOTYPY ................................................................................................................... 55 

GRAF 10: STEREOTYPY (KVANTIFIKACE) ............................................................................... 56 

GRAF 11: POSTOJ K BEZDOMOVCŮM ....................................................................................... 57 

GRAF 12: ZÁŽITEK ZE SETKÁNÍ S BEZDOMOVCEM .............................................................. 58 

GRAF 13: POSTOJ K PŘEMÍSTĚNÍ BEZDOMOVCŮ .................................................................. 60 

GRAF 14: ZÁVAŽNOST PROBLEMATIK ..................................................................................... 66 

GRAF 15: ZHODNOCENÍ STUPNĚ NEBEZPEČÍ ......................................................................... 68 

GRAF 16: ASOCIACE K VYUŽITÍ FINANCÍ ................................................................................ 70 

GRAF 17: VYUŽÍVÁNÍ MÉDIÍ K INFORMOVANOSTI .............................................................. 74 

GRAF 18: PREFERENCE ZPRAVODAJSKÝCH TÉMAT ............................................................ 75 

GRAF 19: RELEVANTNOST MEDIÁLNÍ PREZENTACE BEZDOMOVECTVÍ ........................ 76 

GRAF 20: MEDIÁLNÍ PREZENTACE BEZDOMOVECTVÍ ........................................................ 77 

GRAF 21: SUBSIDIARITA V ŘEŠENÍ BEZDOMOVECTVÍ ........................................................ 79 

GRAF 22: PREFERENCE PRÁCE S VĚKOVÝMI SKUPINAMI BEZDOMOVCŮ ..................... 80 

GRAF 23: OCHOTA ZAPOJENÍ SE DO POMOCI ......................................................................... 81 

GRAF 24: ZPŮSOBY INDIVIDUÁLNÍ POMOCI .......................................................................... 83 

GRAF 25: FINANČNÍ ANGAŽOVANOST V POMOCI ................................................................ 84 

GRAF 26: POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI ................................................................................... 85 

GRAF 27: ODSTRANĚNÍ BEZDOMOVECTVÍ ............................................................................. 86 

 


