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Ú vod 

Lide  bez domová jsou exkludovánou, márginálizovánou á stigmátizovánou skupinou. 

I pr es multikáuzálitu bezdomovectví  pr evlá dá  pohled ná osoby bez domová jáko 

ná viní ky sve  vlástní  situáce. 80 % dotázovány ch potvrdilo toto tvrzení  ve vy zkumu 

(viz Márek, Strnád, Hotovcová , 2012). V souc ásne  dobe  je v Č eske  republice 

216 ázylovy ch domu . V roce 2015 odes lo z ázylovy ch domu  v Č R 11 646 klientu  

á klientek, z toho jen 53,7 % (6 252 klientu  á klientek) do pr irozene ho sociá lní ho 

prostr edí  á 15 % (1 738 klientu  á klientek) odchá zelo z ázylove ho domu do jiny ch 

ázylovy ch domu  nebo do jiny ch pobytovy ch sluz eb sociá lní  prevence (MPSV, 2016). 

Lux á Mikeszová  (2013) pr itom poukázují  ná to, z e dlouhodoby  pobyt v ázylove m dome  

sniz uje právde podobnost u spe s ne  reintegráce do trvály ch forem bydlení . Žkválitne ní  

sluz eb pro osoby bez domová mu z e ovlivnit rychlost á stábilitu reintegráce osob bez 

domová do stábilní ho bydlení  (podobne  viz nápr . Busch-Geertsemá, Sáhlin, 2007). 

Trádic ní  vy zkumy u populáce osob bez domová jsou záme r eny ná ánály zu pr í c in situáce 

bezdomovectví  nebo ná ánály zu potr eb. Vy zkumy orientováne  ná budoucnost, motiváci 

á z ivotní  áspiráce v Č eske  republice ábsentují  (Lux, Mikeszová , 2013) á v záhránic í  jsou 

spí s e vy jimkou (McNáughton, 2007). V souc ásne  dobe  existuje ne kolik vy zkumny ch 

projektu  záby vájí cí ch se reintegrácí  (Kidd, Dávidson, 2007; Lux, Mikeszová , 2013, 

Groundswell, 2015), pr í stupy k bezdomovectví  (Lindovská , 2016), vylouc ení m z bydlení  

(Hrus ká á kol., 2012; Jediná ková , Pischová , 2013), strátegiemi zvlá dá ní  chudoby (Gojová  

á kol., 2014), potr ebámi v oblásti bydlení  (McNáughton, 2007; Meádows-Oliver, 2003; 

Tischler, 2007; Wright, Tomkins, 2006; Wálsh, Rutherford, Kuzmák, 2009; Bássuk á kol., 

2010), potr ebámi ve vztáhu k sociá lní m sluz bá m (Milburn, Rosenthál, Rotherám-Borus, 

2005), konceptem recovery (Pádgett á kol., 2006), párticipátivní m hodnocení m klientu  

zár í zení  (Killáspy á kol., 2012; Burns, MácKeith, Gráhám, 2008; Hárris, Andrews, 2013), 

konceptuálizácí  á strátegiemi náde je u osob bez domová (Pártis, 2003; Čonner, 2016).  

V záhránic í  áktuá lne  dochá zí  ke zme ná m pr í stupu sociá lní ch sluz eb k osobá m bez 

domová, ktere  reflektují  jejich individuálitu, zplnomocn ují  je v rá mci procesu jejich 

zotávení  („recovery“), umoz n ují  zme nu jejich sebe-ná hledu, prácují  s jejich zdroji 

á záme r ují  se ná jejich orientáci ná budoucnost (McNáughton, 2007). Nápr . Márek 

(2013) r ádí  pohled do budoucnosti jáko jednu ze souc á stí  procesu reintegráce osob bez 

domová do trvále ho bydlení . Ž á doucí  budoucnost je stáv spojeny  se souc ásnou z ivotní  

situácí , od ní z  se odví jí  v podobe  cí lu  á áspirácí  vztáz eny ch k budoucnosti. Ž á doucí  

budoucnost je spojená s náde jí  v podobe  její ho zdroje. Náde je mu z e slouz it jáko 
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pozitivní  motivác ní  sí lá pro posun k z á doucí  budoucnosti (Máguire á kol., 2012). Máthis 

á kol. (2009) popisuje dve  pojetí  chá pá ní  náde je u osob bez domová. První m je vní má ní  

náde je jáko jedná ní  orientováne ho ná cí l. Druhy m je vní má ní  náde je jáko schopnosti 

definovát/vytvor it á plá novát cestu k cí li. Máthis á kol. (2009) pr itom poukázují  ná to, 

z e pr i porovná ní  strátegií  v rá mci procesu reintegráce má  strátegie vní májí cí  náde ji jáko 

jedná ní , ve ts í  protektivní  u c inek vu c i pu sobení  negátivní ch fáktoru  (jáko nápr . zá vislosti 

ná drogá ch).  

Ve vztáhu k z á doucí  budoucnosti á souvisejí cí m fáktoru m zme ny jáko ná stroju  uplátne ní  

konceptu recovery u obyvátel á obyvátelek ázylovy ch domu  lze pouká zát ná genderove  

rozdí ly v situáci bezdomovectví . Situáce bezdomovectví  se u muz u  á z en lis í  pr í c inámi 

vzniku situáce bezdomovectví , kdy u z en pr etrvá vájí  vztáhove  fáktory á u muz u  fáktory 

máteriá lní  á osobní  (Tichy , 2007). Ú z en bez domová je táke  c áste js í  vy skyt zkus eností  

s tráumátem ve spojitosti se zkus eností  s domá cí m ná silí m, která  je uvá de ná áz  u 90 % 

z en bez domová (Hetmá nková , 2014). V rá mci popisu genderove  odlis ny ch zkus enosti 

s bezdomovectví m lze pouká zát táke  ná to, z e z eny bez domová májí  ve ts í  zkus enost 

se skryty m bezdomovectví m, ktere  je spojeno s pr echodny mi pobyty u pr á tel (tzv. „sofá 

surfing“) (Fitzpátrick, Kemp, Klinker, 2000). Háásová  (2005) ve vztáhu k vy s e 

zmí ne ne mu poukázuje ná to, z e v rá mci genderove  stereotypní ho rozde lení  je sfe rá z en, 

domá cí , skrytou sfe rou. Moz ná  proto, z eny, ktere  pr is ly o bydlení , oddálují  z ivot ná ulici 

á s ní m vznikle  stigmá setrvá vá ní m v ná silny ch vztází ch c i nevyhovují cí ch podmí nká ch 

(Hetmá nková , 2014). V pr í páde , z e z eny, ktere  pr is ly o domov, májí  de ti, mu z e známenát 

ztrá tá státusu bydlí cí  i ztrá tu de tí  (Hetmá nková , 2014). Vy s e zmí ne ne  ovlivn uje i pr í stup 

k sociá lní m sluz bá m á jejich vyuz í vá ní . 

Čí lem pr edklá dáne  metáánály zy je shrnout vy sledky empiricky ch vy zkumu , ktere  

se záby vájí  te mátem z á doucí  budoucnosti á uplátne ní m konceptu recovery v rá mci 

individuá lní ho plá nová ní  u obyvátel á obyvátelek ázylovy ch domu . Autorky se pokous í  

o systemáticke  shrnutí , ktere  posouvá  á prohlubuje pozná ní  dáne ho te mátu. Poznátky 

z vy zkumny ch prácí  á studií  jsou integrová ny do strukturováne ho celku, ktery  obsáhuje 

deve t zá kládní ch te mát: future orientátion, self-efficácy, desiráble future, náde je, 

dus evní  pohodá á s te stí , identitá á sebepojetí , recovery, fáktory zme ny á individuá lní  

plá nová ní .   
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Metodologie 

Metáánály zá vy zkumu  reálizovány ch ná te má z á doucí  budoucnost á souvisejí cí  fáktory 

zme ny jáko ná stroje uplátne ní  konceptu recovery bylá cí lená ná publikováne  vy zkumy 

v ánglicke m á ne mecke m jázyce. Žáhrnuty byly i nepoc etne  c eske  studie. Publikovány  

vy zkum jsme v tomto kontextu chá pály jáko vy zkum uver ejne ny  v odborne m c ásopise 

(tedy v recenzováne m c ásopise, ktery  má  ideá lne  impákt fáktor) nebo v odborne  

(recenzováne ) publikáci c i vy zkumne  zprá ve . Vzhledem k relevántnosti publikácí  

vyuz ity ch v metáánály ze jsme zprávidlá volily texty ne stárs í  nez  z roku 2000. Res ers e 

probí hálá v online kátálozí ch knihoven, ná internetu á v elektronicky ch dátábá zí ch. 

Konkre tne  byly vyuz ity dátábá ze PROQÚEST, WISO, SAGE, EBSČO á SpringerLink. 

Metáánály zá bylá provedená technikou ánály zy dokumentu . Anály zá dokumentu  

je kválitátivne -interpretátivní  ánály zá dát, mu z e by t ovs em záme r ená 

i ná kvántifikovátelne  ukázátele (Pátton, 2002). Vy be rovy m krite riem pro pouz ite  

dokumenty je pro ná s jejich intencionálitá k te mátu: z á doucí  budoucnost á souvisejí cí  

fáktory zme ny jáko ná stroj uplátne ní  konceptu recovery do individuá lní ho plá nová ní  

u obyvátel á obyvátelek ázylovy ch domu . Vy hodou ánály zy dát je, z e jsou pouz ity 

dokumenty nereáktivní , nepodle hájí  ták silne mu „znehodnocení  c ásem“ á nejsou 

ovlivnitelne  vy zkumní kem (existují  objektivne ) (Miovsky , 2006).  

V rá mci metáánly zy jsme hledály klí c ová  slová: budoucnost, ázylovy  du m, náde je u osob 

bez domová, identitá á sebepojetí , recovery, fáktory zme ny, individuá lní  plá nová ní ; 

á jejich ekviválenty v ánglicke m á ne mecke m jázyce. V ánglicky psáne  literátur e je tr ebá 

rozlis ovát pojmy shelter / resettlement shelter / ásylum house (ázylovy  du m), hostel 

(ubytovná) á lodging house (ubytovná, noclehá rná). Jednotlive  pojmy jsou pr itom 

v ánglicky psáne  literátur e c ásto záme n ová ny á je tr ebá vychá zet z popisu dáne ho 

zár í zení  uvedene ho v konkre tní ch textech. V ne mecke  literátur e jsme rozlis ovály mezi 

pojmy „Wohnungslose“, tedy osobámi, ktere  nedisponují  z á dny m smluvní m bydlení m, 

z ijí  v nouzove m ubytová ní , ázylovy ch domech, noclehá rná ch á „Obdáchlose“, kter í  

nevyuz í vájí  z á dnou moz nost ubytová ní  c i pr espá ní , z ijí  ná ulici, pod mostem ápod.  

Ží skáná  dátá bylá dá le ánályzová ná pomocí  temáticke  ánály zy. Temátická  ánály zá 

probí há  pomocí  hledá ní  urc ite ho obsáhu (te mátu) v ánályzovány ch dátech, dáne mu 

te mátu pr itom pr edchá zí  ználost urc ite  teorie (z literátury, z vy zkumu sámotne ho). 

V rá mci temáticke  ánály zy vy zkumní k hledá  i nove  pohledy á porozume ní  textu m 

(Riessmán, 2008). 
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Future orientátion 

Abychom zjistili, ják lide  bez domová náhlí z ejí  ná svou budoucnost, je potr ebá vymezit 

zá kládní  pojmy, jáko je nápr . c ásová  perspektivá nebo future orientátion. Č ásová  

perspektivá (time perspective) mu z e by t definová ná jáko kognice jednotlivce, pokud jde 

o obsáh, umí ste ní  á odhálení  du lez ity ch udá lostí  v jeho minulosti, souc ásnosti nebo 

budoucnosti (Lámm, Schmidt, Trommsdorff, 1976). Jední m z áspektu  c ásove  

perspektivy (time perspective) je „futur orientátion“ (Trommsdorff, Burger, Fu chsle, 

1982). Seijts (1998) rozlis uje mezi pojmy future orientátion á „future time perspective“, 

kdy future orientátion chá pe v souládu s Nuttin (1985) jáko preferovány  zpu sob mys lení  

á chová ní  c love ká. Pojmem „future time perspective“ pák rozumí  kognitivní  chá pá ní  

vztáhu mezi velky mi c ásovy mi u seky á minuly mi udá lostmi nebo oc eká vánou 

budoucností , tákz e jde o schopnost plá novát á orgánizovát áktivity mimo souc ásny  

okámz ik. 

Vy známem future orientátion se mezi první mi záby vál Kurt Lewin (1939, 1948). Lewin 

(1948) uvá dí , z e jedinci schopní  rozví jet svou future orientátion posuzují  nepr í znive  

situáce pozitivne ji, á proto se le pe vyrovná vájí  s proble my1. future orientátion záhrnuje 

mys lenky, plá ny, motiváce, náde je á pocity ty kájí cí  se budoucnosti. Steinberg á kol. 

(2009) definují  future orientátion jáko mí ru, ve ktere  jedinec pr emy s lí  o budoucnosti, 

pr edjí má  budoucí  ná sledky á plá nuje, nez  zác ne jednát. Seginer (2008) definuje future 

orientátion jáko obráz jedince o sve  budoucnosti, kontinuá lne  reprezentováne  

á reportováne . Konceptuálizáce future orientátion pros lá pr echodem od pr í stupu 

záme r ene ho ná to, ják jednotlivci kognitivne  reprezentují  svou budoucnost 

z perspektivy z ivotní ch dome n (temáticky  pr í stup) k pr í stupu, ktery  se orientuje 

ná budoucí  orientáci jáko multidimenzioná lní  proces (tr í c lenny  pr í stup) ktery  

se vztáhuje ke klí c ovy m perspektivní m dome ná m (Seginer, 2008).  

První  „multi-dimensionál multiple-step future orientátion model“ vyvinul Nurmi (1991) 

á sklá dá  se ze tr í  sloz ek: motivace, plánování a hodnocení. Motiváce se ty ká  zá jmu  

vyjá dr eny ch cí li, ktere  si jednotlivci stánovili; plá nová ní  se ty ká  plá nu  á c inností , ktere  

jednotlivec pouz ije k dosáz ení  svy ch cí lu ; á hodnocení  se ty ká  oc eká vá ní  jednotlivce 

u spe s ne  splnit tyto cí le (nápr . optimismus). Model Nurmise (1991) se záme r uje 

primá rne  ná kognitivní  reprezentáci oc eká vány ch udá lostí , lze jej tedy obecne  áplikovát 

ná vs echny oblásti jáko je nápr . vzde lá ní , prá ce á kárie rní  cí le ápod.  

                                                                    
1 „(R)egárdless of whether the individuál’s picture of the future is correct or incorrect at a given time, 
this picture deeply áffects the mood ánd áction of the individuál át thát time” (Lewin, 1948, 103-104). 
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Dáls í  model vyvinuli Seginer, Nurmi á Poole (1991). Tento model se táke  obecne  

vztáhuje ná ru zne  oblásti z ivotá á záhrnuje tr i sloz ky budoucí  orientáce: motivační, 

kognitivní a behaviorální. Autor i uvá de jí  tr i prome nne , ktere  ovlivn ují  motiváci: 

hodnotá2 (válue), oc eká vá ní 3 (expectánce) á kontrolá4 (control). Kognitivní  sloz ká 

záhrnuje náde je á obávy, jez  se vztáhují  k jednotlivy m dome ná m (nápr . vzde lá ní , prá ci 

á kárie r e). Beháviorá lní  sloz ká záhrnuje exploráci budoucí ch moz ností , porádenství , 

shromáz ďová ní  informácí  á hodnocení  vhodnosti cí lu  ná zá kláde  osobní ch á z ivotní ch 

okolností , á dá le záhrnuje zá vázek (commitment), jez  se ty ká  rozsáhu, v jáke m se c love k 

rozhodl á usiluje o konkre tní  cí l.  

Dosud poslední  koncepc ní  rá mec vyvinuli Johnson, Blum á Čheng (2014), jenz  záhrnuje 

komplexní  pr í stup k popisu future orientátion, vc etne  vy vojovy ch á environmentá lní ch 

fáktoru . Model záhrnuje sloz ky: očekávání, aspirace a plánování. Oc eká vá ní  záhrnuje 

mys lenky c love ká ná budoucnost (nápr . optimismus), zátí mco áspiráce záchycuje 

zá me ry á touhy osoby do budoucnosti (nápr . possible selves). Plá nová ní  záhrnuje 

pove domí  á schopnost c love ká vytvá r et ákc ní  plá n pro dosáz ení  svy ch cí lu  (nápr . time 

perspective ánd deláy discounting). Tento model se záme r uje ná budoucí  orientáci 

v kontextu z ivotní  historie á sociokulturní ch vlivu . Model obsáhuje horizontá lní  osu, 

která  ilustruje, z e future orientátion se rozví jí  po celou dobu z ivotá á je ovlivne ná rány mi 

zkus enostmi. Žáhrnuje táke  vertiká lní  osu, která  ná zá kláde  teorie vy vojovy ch syste mu  

demonstruje, z e budoucí  orientáce je ovlivne ná individuá lní mi átributy (oznác eny mi 

jáko kompetence), stejne  jáko environmentá lní mi fáktory (oznác eny mi jáko pr í lez itosti 

á omezení ). 

Poskytová ní  sluz eb jáko modelu budoucnosti nábí zí  prostor pro stánovová ní  cí lu , 

plá nová ní , zkoumá ní  moz ností  á tvorbu zá vázku , jenz  ukázují  sme r vy voje (Nurmi, 1991; 

Bándurá, 2001; Seginer, 2005). Táto vlástnost je du lez itá  zvlá s te  u vy vojovy ch, osobní ch 

á kulturní ch pr echodu  (Seginer, 2008). Seginer (2009) uvá dí , z e jedinci, kter í  májí  „cleár 

sense of self“, me ne  c ásto bojují  s depresí  nebo u zkostí . Tito jedinci májí  táke  tendenci 

mí t pozitivní  mys lenky o sve  budoucnosti á by t ví ce sebeve domí . Environmentá lní  

fáktory jáko ná silí  á chudobá brá ní  schopnosti c love ká pr emy s let o budoucnosti 

á omezuje náde ji ná budoucnost (Čhen, Vázsonyi, 2011). Čhudobá mu z e negátivne  

ovlivnit schopnost pr emy s let o budoucnosti á vyvolát pocity beznáde je (Stoddárd, 

Žimmermán, Báuermeister, 2011). 

                                                                    
2 Předstávuje význám á relevánci domén (nápř. vzdělání, rodinného životá). 
3 Očekávání známená důvěru v náděje, cíle á plány i optimismus. 
4 Vnitřní kontrolá je mírá, v níž se jednotlivec domnívá, že má moc ovládát, co se s ním stáne. 



METAANALÝZA 

Strá nká 6 

Jiz  dr í ve js í  vy zkumy (nápr . Mischel, 1973; Nowotny, 1975) poukázují  ná to, z e sociá lní  

á kulturní  podmí nky ovlivn ují  c ásovou perspektivu c love ká á jeho spolec enske  chová ní . 

V oblásti future orientátion ták hrájí  roli táke  otá zky tr í dy nebo genderu. Ne kter í  áutor i 

se domní vájí , z e dí vky májí  silne js í  budoucí  orientáci nez  chlápci, májí  tendenci by t 

reálistic te js í  á májí  ve ts í  motivác ní  á plá novácí  dovednosti (nápr . Johnson, Blum, Čheng, 

2014). Ne ktere  teorie pr edpoví dájí , z e dospí vájí cí  dí vky budou pr i rozví jení  sve  budoucí  

orientáce ve novát ví ce c ásu relátivní m oblástem, jáko je mánz elství  á rodiná, 

á dospí vájí cí  chlápci budou ví ce investovát do instrumentá lní ch dome n, jáko je prá ce 

á kárie rá (Seginer, 2009). Vliv genderu á tr í dy ná future orientátion zkoumáli 

v Mánnheimu Lámm, Schmidt á Trommsdorff (1976) ná 100 dí vká ch á chlápcí ch ve ve ku 

14 áz  16 let. future orientátion bylá me r ená v ru zny ch oblástech z ivotá. Adolescenti 

ze str ední  tr í dy ve srovná ní  s ádolescenty z niz s í  tr í dy uvá de li ví ce náde jí  á obáv 

ty kájí cí ch se ver ejne ho z ivotá á me ne  v privá tní  sfe r e á projevili ve ts í  furure orientátion, 

pr ic emz  vzdá lene js í  budoucnost posuzováli ví ce optimisticky. Dí vky z niz s í  tr í dy byly 

ví ce optimisticke  nez  dí vky ze str ední  tr í dy v oblásti prá ce. Čhlápci z niz s í  tr í dy vyjá dr ili 

v profesní  oblásti ví ce náde jí  á obáv á projevováli ví ce future orientátion nez  dí vky niz s í  

tr í dy. Ná druhou stránu, dí vky obou tr í d vyjá dr ily v soukrome  sfe r e ví ce náde jí  á obáv 

nez  chlápci obou tr í d. Krome  vlivu sociá lní  tr í dy poukázují  Trommsdorff, Burger, Fu chsle 

(1982) jes te  nápr . ná vliv sociá lní  role, vy chovy rodic u  nebo institucionálizáce v oblásti 

future orientátion. 

Podle Johnson, Blum á Čheng (2014) multidiscipliná rní  vy zkum potvrdil vztáh mezi 

future orientátion (schopnosti stánovit si budoucí  cí le á plá ny) u ádolescentu  á oblástí  

jejich zdráví  á vy voje. future orientátion je du lez itou souc á stí  rozvoje identity. Žáme r ení  

ná komponent c ásu mu z e by t ve vy voji identity podstátny  (Erickson, 1968). Schopnost 

pr edstávit si budoucí  já  je vyvrcholení m procesu porozume ní  c ásu, ktery  zác í ná  od 

nárození  á pokrác uje áz  do dospí vá ní  (Piáget,1971). Adolescenti si pr edstávují  ne kolik 

áspektu  sve ho budoucí ho já : vzde lá vácí  cí le, rodinnou chárákteristiku, profesní  áspiráce, 

zdrávotní  stáv á z ivotní  drá hu (nápr . ná kup domu). Vys s í  future orientátion náznác uje, 

z e dospí vájí cí  má  jásne js í  cí le, leps í  plá novácí  schopnosti á silne js í  schopnost pr ekonát 

pr eká z ky v jejich budoucnosti. Sí lá future orientátion je záloz ená ná teorii oc eká váne  

hodnoty (expectáncy-válue theory), která  tvrdí , z e jedinci uprávují  souc ásne  chová ní  

ná zá kláde  sve ho u sudku o budoucí ch vy sledcí ch. Konkre tne , ják hodnotí  vy sledek 

á právde podobnost, z e k ne mu dojde. Vy zkum potvrzuje vys s í  future orientátion á leps í  

zdrávotní  á vzde lá vácí  vy sledek, jáko je sní z ene  uz í vá ní  drog, me ne  sexuá lne  riskántní ho 

chová ní , niz s í  párticipáce ná ná silí  á leps í  s kolní  vy sledky (Johnson, Jones, Čheng, 2015). 
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Nápr í klád Borowsky á kol. (2009) ná reprezentátivní m vzorku zjistili, z e c ástá  u mrtnost 

ádolescentu  souvisí  s policejní m zátc ení m á diágno zou HIV v pe tilete m období . Future 

orientátion bylá náví c identifiková ná jáko du lez itá  predikce pro schopnost ádolescentu  

pr ekonát nepr í znive  prostr edí . Ne ktere  vy zkumy táke  ukázují , z e pozitivní  vy hled 

do budoucnosti mu z e zleps it u c innost intervence u vysoce rizikove  mlá dez e. 

Nurmi (1991) uvá dí , z e future orientátion je komplexní  á ví cestupn ovy  proces, ktery  

musí  by t konceptuálizová n v relác ní ch termí nech, jez  souc ásne  odkázují  ná osoby 

á souvisejí cí  kontextove  vlástnosti. Bohuz el te me r  o dve  desetiletí  pozde ji, kdy existuje 

pokroc ile  chá pá ní  moz ny ch du sledku  budoucí  orientáce v rá mci te mátu zdráví  

á bláhobytu (welbeing), bylo reálizová no me ne  prá ce ná pochopení  ru zny ch 

mechánismu , jáko jsou individuá lní  á environmentá lní  determinánty budoucí  orientáce, 

ktere  májí  tákte z  vliv ná zdráví  jedince. Toto chá pá ní  je rozhodují cí  pro návrhová ní  

intervencí , ktere  by pomohly mlády m lidem zvy s it jejich orientáci ná budoucnost.  

Autor i Lens, Páixá o, Herrerá, Grobler (2012) diskutují  o konceptu “Future time 

perspective“ (dá le FTP) jáko o kognitivne -motivác ní  konstrukci. Stánovení m cí lu  

v pome rne  blí zke  nebo vzdá lene js í  budoucnosti rozví jí  lidske  bytosti svu j individuá lní  

FTP, ktery  mu z e by t chárákterizová n jeho obsáhem (tj. to, o co se lide  snáz í ) á rozs í r ení m 

nebo hloubkou (tj. ják dáleko do budoucnosti si jednotlivci stánovují  sve  cí le). 

Individuá lní  rozdí ly v obsáhu FTP mohou mí t motivác ní  du sledky. V druhe  c á sti 

se záby vá me vlástní mi empiricky mi studiemi, ktere  ukázují , z e zá lez í  nejen ná poc tu 

budoucí ch cí lu , ále i ná motivác ní m obsáhu. Autor i uvá de jí  táke  empirická  dátá 

o korelá tech souc ásne  á budoucí  c ásove  orientáci mezi dospí vájí cí mi á dospe ly mi 

v Evrope , Jiz ní  Africe á Látinske  Americe. Tyto empiricke  studie vychá zejí  z teorie 

budoucí ho c ásove ho vy hledu, oc eká vá ní  (teorie hodnot á teorie sebeurc ení ).  

Studium FTP souvisí  s obsáhem budoucí ch cí lu , á je proto velmi uz itec ne . Nejen proto, 

z e motiváce á du sledky stánoveny ch cí lu  zá visí  ná jejich obsáhu (vnitr ní ch á vne js í ch 

cí lech), ále táke  proto, z e se FTP mu z e lis it v ru zny ch oblástech z ivotá (Nuttin, Lens, 

1985; Peetsmá, 2000; Lens, Herrerá, Herrerá, 2002; Lácánte, 2004; Seginer, 2009; 

Peetsmá, Ván der Veen, 2011). Herrerá (2010) ánályzoválá obsáh FTP studentu  

z ru zny ch vzde lá vácí ch institucí  (vysoke  s koly, technicke  instituce á ákádemie) v Peru. 

Čí le studentu  byly sesbí rá ny pomocí  metody motivác ní  indukce (MIM; Nuttin, Lens, 

1985). Žjistilo se, z e nejc áste ji vyjá dr ene  cí le byly obecne  o sebereálizáci (mezi 23 

á 30 %). Vzhledem k tomu, z e ve ts iná u c ástní ku  bylá mládistvy ch nebo dospí vájí cí ch, 

tyto vy sledky byly pr edpoklá dá ny. Ve ts iná ostátní ch cí lu  se ty kálá vzde lá vácí  oblásti.  
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Ják jiz  bylo r ec eno, lide  z ijí  v pr í tomnosti, ále jejich souc ásny  z ivotní  prostor záhrnuje 

prvky z jejich minulosti á oc eká váne  budoucnosti. Pro ne ktere  lidi je jejich minulost 

nejdu lez ite js í  souc á stí  jejich z ivotní ho prostoru. Lide  orientování  ná minulost se definují  

podle toho, kdo byli á co de láli v minulosti. Pro jine  lidi je nejdu lez ite js í  tády á teď. Jsou 

orientová ni ná souc ásnost. Jejich minulost á budoucnost jsou pome rne  málou c á stí  jejich 

souc ásne ho z ivotní ho prostoru. Lide  orientování  ná budoucnost z ijí  v pr í tomnosti, 

ále souc ásnost je proz í vá ná jáko sluz bá budoucnosti. Žimbárdo á Boyd (1999) 

vyprácováli dotázní k záme r eny  ná c ásovou orientáci lidí . Pu vodní  inventá r  c ásove  

perspektivy „Žimbárdo“ (Žimbárdo, Boyd, 1999) má  pe t podskupin: minulost-pozitivní , 

minulost-negátivní , souc ásnost-fátálistická , souc ásnost-hedonická  á budoucnost. Boyd 

á Žimbárdo (1997) vyvinuli me r í tko pro me r ení  tránscendentá lní  FTP. Me r í , do jáke  

mí ry jsou lide  obecne  orientová ni ná budoucnost, ániz  by upr esn ováli jáky koli obsáh 

nebo rozs í r ení  te to budoucnosti. V minulosti me r í , do jáke  mí ry lide  záz í vájí  svou 

minulost jáko pozitivní  nebo negátivní . V pr í tomnosti me r í , do jáke  mí ry jsou lide  

he donic tí  nebo fátálistic tí  ohledne  jejich vlivu ná budoucnost. Keough, Žimbárdo á Boyd 

(1999) studováli u lohu c ásove  orientáce jáko prediktor nezdráve ho chová ní , jáko 

je kour ení  á zneuz í vá ní  ná vykovy ch lá tek. Dle oc eká vá ní  me li lide  orientování  

ná souc ásnost ve ts í  mí ru predikce uz í vá ní  ná vykovy ch lá tek á lide  orientová ní  

ná budoucnost predikci mens í ho uz í vá ní  te chto lá tek. 

Future orientátion, mu z e mí t vy známne  motivác ní  á beháviorá lní  du sledky. Empiricke  

studie vs ák ukázují , z e nestác í  me r it mí ru future orientátion á srovná vát ji s minulostí  

(pozitivní  á negátivní ) á souc ásnou orientácí , ják je tomu ve ve ts ine  studií  zá pouz ití  ŽTPI 

(Žimbárdo, Boyd, 1999). Probí hájí cí  vy zkum ŽTPI jde o krok dá le nez  jen me r it minulost, 

souc ásnost á budoucnost, hledá  clustery lidí , kter í  se lis í  tí m, ják spojují  ru zne  c ásove  

orientáce. Du lez ite  je vs ák, z e de lká nebo hloubká jednotlivy ch FTP je motivác ne  

relevántní . Čhceme-li ve de t to, do jáke  mí ry jsou lide  orientová ni ná budoucnost, me r í me 

táke , do jáke  mí ry do budoucnosti dosá hnou jejich cí le á obávy. Č í m dels í  je FTP, tí m 

kráts í  je psychologická  vzdá lenost k ví ce c i me ne  vzdá leny m momentu m v budoucnosti, 

á tí m snádne js í  je pr edví dát budoucí  ná sledky souc ásne ho chová ní . Je zcelá zr ejme , 

z e neumoz ne ní  pr edví dá ní  á zohledne ní  budoucnosti c love ká je pozitivne  spojeno 

s máládáptivní m chová ní m, jáko je kriminálitá, rizikovy  sex, zneuz í vá ní  ná vykovy ch 

lá tek á jine  rizikove  chová ní . 

Ve ts iná vy zkumu o du sledcí ch individuá lní ch rozdí lu  v obsáhu á de lce FTP 

se uskutec nilá v zá pádní ch kulturá ch á jeho u c ástní ci byli studenti str ední  s koly nebo 

univerzity. Teorie FTP je ták záloz ená ná zá pádní  konceptuálizáci c ásu, ále me lá by by t 

zprácová ná s pr ihle dnutí m k dáls í m kulturní m konceptuálizácí m c ásu. Je zápotr ebí  
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dáls í ho vy zkumu v nezá pádní ch kulturá ch á s irs í m spektru u c ástní ku  s ohledem ná ve k 

á u roven  vzde lá ní  nebo povolá ní . Viz nápr . studie provedene  v jiny ch kulturá ch jáko 

Jáponsko (Shirái, 1996), Jiz ní  Afriká (Kritzás, Grobler, 2007) nebo Peru á Kostáriká 

(Herrerá, Lens, 2009). Ve ts í  pozornost by me lá by t ve nová ná táke  vlivu FTP v ru zny ch 

z ivotní ch oblástech nebo z ivotní m kontextu. Lide  nejen studují , prácují  nebo sportují . 

Č ásto se velmi ángáz ují  v jiny ch oblástech z ivotá, jáko je volny  c ás, spolec ensky  z ivot, 

rodinny  z ivot átd. Nápr í klád future orientátion á dlouhodobá  FTP mohou mí t me ne  

vy známne  du sledky pro volny  c ás á spolec ensky  z ivot nez  pro vzde lá vácí  á odborne  

áktivity. Vy zkumy Páixá o á kol. (Páixá o, Silvá, 2001) nebo Herrerá (2002) dokázují , 

z e potr ebujeme ví ce vy zkumu o u loze FTP v pr echodny ch kriticky ch období ch v z ivote  

i v porovná ní  s jeho rolí  be hem me ne  kriticky ch á stábilne js í ch z ivotní ch období . 

Nápr í klád, ják du lez itá  je FTP be hem dospí vá ní  á dospe losti, kdyz  musí  by t pr ijátá 

du lez itá  rozhodnutí  ty kájí cí  se vzde lá vácí ho á profesní ho rozvoje c i dokonce rodinne ho 

z ivotá? Jsou rozdí ly ve FTP du lez ite js í  pro lidi, kter í  se rozhodují  velmi áutonomne  

á individuá lne  nez  pro lidi, kter í  to de lájí  normátivní m zpu sobem (tj. de lájí  to, co r í kájí  

jejich rodic e nebo jine  du lez ite  osoby). Stejny  typ vy zkumu, ktery  rozs ir uje ekologickou 

plátnost teorie FTP, lze prove st, kdyz  lide  uváz ují  o odchodu do du chodu nebo kdyz  

pr emy s lejí  o tom, z e se pr este hují  z domu nebo bytu nebo pec ovátelske ho domu. Dáls í m 

du lez ity m pr echodny m momentem v z ivote , kdy FTP mu z e mí t vy známny  vliv 

ná motiváci á bláhobyt, je to, kdyz  c love k ovdoví  á bude muset zme nit du lez ite  z ivotní  

plá ny.  

Pouz ití m Žimbárdo Time Perspective Inventory (Žimbárdo, Boyd, 1999) áutor i zjistili, 

z e lide  bez domová májí  ve srovná ní  s kontrolní  skupinou vy rázne  negátivne js í  pohled 

ná svou minulost á souc ásnost. Avs ák osoby bez domová byly te me r  nesrovnátelne  

od respondentu  kontrolní  skupiny á jejich pohledu á budoucí ho mys lení . Osoby bez 

domová me ly vy rázne  vys s í  u roven  deprese. Žjis te ní  vs ák nesouviselo s jejich átypickou 

c ásovou perspektivou. Neexistoválá vy známná  souvislost mezi nesprá vny m pouz ití m 

á c ásovou perspektivou. Návzdory jejich souc ásny m obtí z í m, vc etne  deprese 

á zneuz í vá ní  drog, si lide  bez domová udrz ováli sklon k budoucí mu mys lení  

chárákterizováne mu snáhou o dosáz ení  svy ch cí lu . 

Žimbárdo á Boyd (1999) vybráli vzorek 50 lidí  bez domová z ru zny ch sluz eb bez domová 

v okolí  me stá Sheffield v severní  Anglii. 24 (48 %) u c ástní ku  spálo v noclehá rná ch 

orgánizáce Čháritá, 7 (14 %) spálo venku á 3 (6 %) doc ásne  spáli u pr á tel nebo rodiny. 

Žby vájí cí ch 16 (32 %) spálo v ru zny ch doc ásny ch sluz bá ch poskytovány ch stá tem. 

26 (52 %) u c ástní ku  popsálo uz í vá ní  álkoholu nebo zneuz í vá ní  drog jáko primá rní ho 

du vodu, proc  se stáli lidmi bez domová; 25 (50 %) u c ástní ku  popsálo právidelne  uz í vá ní  
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drog zá poslední  me sí c, obvykle heroin nebo cráck c i kokáin (14 z 25, 56 % podskupiny). 

Kontrolní  skupiná o poc tu 50 lidí , bylá vybrá ná áz  pote , co se ánályzovály dotázní ky lidí  

bez domová ták, áby skupiná odpoví dálá co nejle pe demográficky skupine  lidí  bez 

domová. Ú c ástní ci, byli tá zá ni, zdá by se chte li zápojit do vy zkumne ho projektu. 

Kontrolní  skupiná bylá sloz ená vy hrádne  z bí ly ch u c ástní ku . Stejne  ták skupiná lidí  bez 

domová bylá sloz ená pr evá z ne  z bí ly ch u c ástní ku , ác koli 2 (4 %) byli tmávs í  pleti.  

 

 

Ždroj: Žimbárdo á Boyd (1999) 

 

Tábulká c . 1 zobrázuje demográficke  u dáje (porovná ní  lidí  bez domová á kontrolní  

skupiny) á odhádovánou stupnici IQ, c ásovou perspektivu á sko re deprese. Skupiny byly 

hodnoceny podle ve ku á pohláví . Podle oc eká vá ní  me li u c ástní ci bez domová vy známne  

me ne  let vzde lá vá ní , á niz s í  odhádováne  sko re nez  u c ástní ci kontrolní  supiny. 

Ve srovná ní  kontrolní  skupiny s respondenty bez domová me li vy známne  vys s í  sko re 

deprese.  
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Ždroj: Žimbárdo á Boyd (1999) 

 

Tábulká 2 ukázuje koreláci mezi sko re deprese á sko re c ásove  perspektivy. Mezi lidmi 

bez domová nebylá koreláce s c ásovou perspektivou záznámená ná coz  náznác uje, 

z e je nezá vislá  ná depresi. Mezi kontrolní mi u c ástní ky bylá vy známná  pouze mí rá "Pást-

Negátive" spojená  se sko re deprese.  

Pluck á kol. (2008) chte li prozkoumát moz ny  vliv zneuz í vá ní  lá tek v c ásove  perspektive , 

proto rozde lili vzorek respondentu  bez domová do tr í  skupin: 

á) te ch, kter í  nikdy nebyli be z ní  uz ivátele  drog (n=12); 

b) ti, kter í  uz í váli ne ktere  drogy v minulosti, ále v uplynule m roce právidelne  

neuz í váli heroin áni cráck (n=20); 

c) ti, kter í  v minulosti právidelne  uz í váli heroin nebo cráck.  

 

Nenálezli z á dne  vy rázne  rozdí ly. Vs echná zby vájí cí  srovná ní  neme lá vy známne  hodnoty. 

Návzdory vy sledku m, z e lide  bez domová záz í vájí  vysokou mí ru deprese á uz í vájí  

ná vykove  lá tky, se objevily pozitivní  pohledy ná buducnost, plá nová ní  budoucnosti 

á dlouhodobe  leps í  vyhlí dky oproti souc ásne  situáci. Ú c ástní ci bez domová vs ák byli 

chárákteristic tí  vy rázne  vys s í mi vy sledky v oblásti souc ásne  orientáce, pocitu 

bezmocnosti á ví ry, z e vne js í  sí ly ovlá dájí  jejich z ivot. Dá le jsou znác ne  negátivne  

orientová ní  ke sve  minulosti.  
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Self-efficácy 

Studie Epel, Bándury á Žimbárdá (1999) zkoumálá, zdá self-efficácy (vní má ní  vlástní  

u c innosti) á c ásová  perspektivá dospe ly ch lidí  bez domová (N=82), z ijí cí ch v ázylovy ch 

domech, ovlivnilá jejich strátegie zvlá dá ní  spojene  se zí ská ní m bydlení  á záme stná ní . 

Ú c ástní ci s vysokou self-efficácy vyhledá váli ví ce bydlení  á záme stná ní  á zu stá váli 

v ázylove m dome  kráts í  dobu, zátí mco u c ástní ci s ní zkou self-efficácy c áste ji z á dáli 

o prodlouz ení  pobytu v ázylove m dome . Osoby s vysokou future orientátion vykázovály 

kráts í  dobu v situáce bez domová, právde podobne ji volily zá pis do s koly á uvá de ly, 

z e zí skály pozitivní  pr í nosy z jejich situáce, zátí mco ti, kter í  byli silne ji orientová ni 

ná pr í tomnost vykázováli unikove  copingove  strátegie. Návzdory predikc ní  sí le self-

efficácy á záme r ení  ná budoucnost neexistovály z á dne  predikce zí ská ní  stábilní ho 

bydlení . Nicme ne  vysoke  záme r ení  ná pr í tomnost pr edpoklá dálá zí ská ní  doc ásne ho 

bydlení . Táto c ásová  perspektivá ták mu z e by t ádáptivní  pr i hledá ní  krá tkodoby ch r es ení  

nestábilní  situáce. Autor i dá le poukázují  ná to, z e lide  bez domová se lis í  tí m, 

ják se vyrovná vájí  s bezdomovectví m á jejich nejistou budoucností . Jeden osobní  fáktor, 

ktery  vyvolá vá , motivuje á udrz uje funkc ní  zvlá dá ní  zá nepr í znivy ch okolností  je self-

efficácy (Bándurá, 1997). Oc eká váne  vy sledky, motiváce á vy kon souvisejí cí  s u koly 

mohou by t vy rázne  ovlivne ny dáls í m kognitivní m sche mátem – c ásovou perspektivou 

(Lewin, 1951). Self-efficácy á c ásová  perspektivá hrájí  zá sádní  roli v motiváci chová ní . 

Žáme r ení  ná budoucnost i self-efficácy jsou nezbytny mi pr edpoklády pro dosáz ení  

motiváce. Autor i se domní vájí , z e lide , kter í  ve r í , z e mohou hrá t roli v dosáhová ní  

poz ádovány ch zme n, á ták vide t silne js í  vztáh mezi jejich c iny á budoucí mi du sledky, 

ukázují  silne js í  odhodlá ní  k prosázová ní  jejich z á doucí  budoucnosti (Locke, Láthám, 

1990; Bándurá, 1997). Náopák, ti, kter í  nedu ve r ují  sve  schopnosti ovlivn ovát pru be h 

udá lostí , májí  jen málou motiváci hlede t do budoucnosti, áby si stánovili vzdá lene  cí le. 

Právde podobne ji si zvyknou ná fátálisticke  vní má ní  pr í tomnosti jejich káz dodenní ho 

z ivotá.  

Epel, Bándurá á Žimbárdo (1999) zí skáli dátá od 82 obyvátel z ijí cí ch 

ve c tyr ech ázylovy ch domech pro rodiny. Dátá bylá sbí rá ná po dobu 6 me sí cu . S etr ení  

se zu c ástnili vs ichni obyvátele , krome  2, kter í  odmí tli u c ást. Azylove  domy se náchá zely 

v severní  oblásti Kálifornie, kde je velká  poptá vká, ále nedostátek bydlení  s ní zky mi 

ná klády. Poz ádávky ná u c ástní ky záhrnovály álespon  jedno dí te , dodrz ová ní  r á du 

zár í zení  (která  zákázoválá álkohol, drogy nebo ná vs te vy) á u c ást ná ty denní ch 

schu zká ch. Pr edtí m, nez  u c ástní ci trvále opustili ázylovy  du m, vyplnili dotázní k 
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á oznác ili jej pouze jejich identifikác ní mi c í sly. Tento formulá r  obsáhovál informáce 

o tom, kám jdou á jejich plá ny.  

Ží skáná  dátá se sklá dálá z poc á tec ní  báterie, vc etne  sociodemográficke ho dotázní ku5, 

c ásove  perspektivy inventá rní ch me r í tek (time perspective inventory scáles), ktere  me r í  

vní mánou self-efficácy pr i hledá ní  bydlení  á záme stná ní , á dotázní k pro vyplne ní  pr ed 

odchodem z ázylove ho domu. Č ásová  perspektivá bylá me r ená prostr ednictví m 

Žimbárdo Time Perspective Inventory6. Tento ná stroj se sklá dál z 32 poloz ek, ktere  

me r ily, zdá je dotyc ny  orientovány  pr evá z ne  ná minulost, pr í tomnost nebo budoucnost. 

Autor i dá le zjis ťováli pr esve dc ení  u c ástní ku , o tom, z e mohou vykoná vát c innosti 

nezbytne  k zí ská ní  bydlení  á záme stná ní , á táke  oc eká vá ní  u spe chu ve stánoveny ch 

c ásovy ch interválech. Vy zkumní ci diskutováli s obyváteli ázylovy ch domu  o pr eká z ká ch, 

se ktery mi se poty káli v souvislosti s jejich pokusy o zí ská ní  záme stná ní  á bydlení . 

Vy sledky te to studie jásne  náznác ují , z e silny  smysl pro self-efficácy umoz n uje c love ku 

prove st sloz ity  soubor chová ní , ktery  by teoreticky me l pomoci zmí rnit bezdomovectví . 

Ti s vys s í  mí rou self-efficácy strá vili ví ce c ásu hledá ní m bydlení  á záme stná ní , zu stáli 

v ázylove m dome  kráts í  dobu á me ne  inklinováli k tomu, nechát c ás plynout jen ták 

v dobe , kdy poby váli v ázylove m dome . Náproti tomu lide  s ní zkou self-efficácy, 

právde podobne ji hledájí  du vody, áby mohli v ázylove m dome  zu stát dels í  dobu. Autor i 

návrhují  struc ne  posouzení  self-efficácy v dobe  vstupu do ázylove ho domu, áby bylo 

moz no identifikovát ty, kter í  potr ebují  dáls í  vedení  á podporu k obnovení  sebeurc ení  

á posí lení  svy ch dovedností , áby zvy s ili jejich vyhlí dky ná nálezení  stábilní ho bydlení  

á záme stná ní . 

 

                                                                    
5 Tento background socio – demográphic questionnáire přizpůsobený podle Winkleby á White (1992) byl 
vytvořen zá účelem zhodnocení historie bezdomovectví, jáko je nápříklád první epizodá bezdomovectví, 
počet epizod, délká součásné epizody á důvody pro součásnou epizodu. Dotázník táké zhodnotil zákládní 
sociodemográfické informáce, jáko je věk, rásá, úroveň vzdělání, rodinný stáv á historie záměstnání. 
Dotázník se skládál ze 17 položek týkájících se pokroku, který účástníci učinili při zájišťování bydlení 
a zaměstnání. 
6 http://www.thetimeparadox.com/zimbardo-time-perspective-inventory/ 
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Desiráble future 

Č lá nek áutorky Foster á áutorá Spencerá (2011) vychá zí  ze se rie rozhovoru  s pr í jemci 

sociá lní  pomoci ve ve ku 16 áz  24 let. Nábí zí  kriticke  posouzení  zpu sobu, ják mluví me 

o mlády ch lidech v sociá lne -ve dní m vy zkumu á politice v poslední ch 25 letech. 

Ná mlá dez  je v sociá lní ch ve dá ch náhlí z eno jáko ná delikventní  áz  ná silnickou, dnes 

hlávne  tzv. „rizikovou“. Autor i v souládu s existují cí mi kritikámi (Kelly, 2000; Fránce, 

2007) árgumentují , z e áni „riziko“ áni „resilience“ nejsou vhodny m zpu sobem, ják 

porozume t minule mu, souc ásne mu c i budoucí mu z ivotu mlády ch lidí , náví c evokují  

pr edstávu „te ch s pátny ch“ (Máson á kol., 2000; Úngár, 2004, 2008; Fergus, Žimmermán, 

2005). Ve vy zkumu proble mu  mlády ch lidí  se zác álá pouz í vát „ánály zá rizikovy ch 

fáktoru “, tedy metodá be z ne  spojová ná s epidemiologií . Anály zá rizikovy ch fáktoru  

státisticky identifikuje chárákteristiky, udá losti á prome nne  ná pozádí  v ráne  e r e z ivotá, 

jez  jsou spojeny s pozde js í m "proble movy m" chová ní m nebo "negátivní mi vy sledky". 

Rizikove  fáktory jsou nápr . chudobá, upus te ní  str ední  s koly, sámoz ivitelství  nebo z ivot 

v mens ine . Autor i poukázují  ná to, z e jázyk riziká á resilience zává dí  urc itou formu 

"symbolicke ho ná silí " vu c i mlády m lidem, jejichz  z ivoty jsou záchyceny á finálizová ny 

tí mto koncepc ní m jázykem. Mí sto toho áutor i poukázují  ná to, z e kdyz  se záby vá me 

mlády mi lidmi á jejich budoucností , je du lez ite  záme r it se ná nárátivní  á „z á doucí  

budoucnost“ informántu , coz  je humá nne js í  á v mnohá ohledech plodne js í  zpu sob, ják 

se pr iblí z it studiu mlády ch lidí . Ná zá kláde  pr í be hu  50 z en á muz u , kter í  návs te vováli 

drop-in centrum v Otáve , áutor i pr edklá dájí  álternátivní  zpu sob, ják ánályzovát 

á porozume t z ivotu m mlády ch lidí . 

Jejich vy zkum s mlády mi lidmi zác í ná  pr í be hy o jejich minulosti, pr í tomnosti 

á budoucnosti s ohledem ná vy zvy á kontrádikce, ktere  tyto pr í be hy tvor í . Nárátivní  

pr í stup pouz ity  v te to studii (viz Fránk, 2002), usiluje o shromá z de ní  frágmentu  

individuá lní ch áktu  reenchántmentu, loká lní ch á kontingentní ch r es ení , ktere  lidí  

náchá zejí  v souvislosti s otá zkou, ják májí  z í t á zdá jejich kolektivní  vzorce nábí zejí  

odpove di ná otá zku, ják bychom me li z í t. Dotázováli se ták ná poz ádovánou á z á doucí  

budoucnost (desired á desiráble futures).  

Informánti návs te vováli prográm, ktery  byl koncipová n jáko prostr edek k povzbuzení  

u c ástní ku  k nálezení  prá ce, pr ic emz  je táto pomoc vní má ná jáko nedostátec ná . 

Od u c ástní ku  se oc eká vá , z e budou hledát prá ci á prográm náví c omezuje podporu ná 

krá tkou dobu. Čely  prográm je záme r en ná zleps ení  záme stnátelnosti nezáme stnány ch 
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(Lightmán á kol., 2006) á u c ástní ci studie byli á jsou si ve domi oc eká vá ní , z e jejich vlástní  

záme stná ní  á záme stnátelnost budou pro ne  prioritní . 

Vy zkumní ci provedli rozhovory se 17 z enámi á 28 muz i. Pokud jde o rodinne  zá zemí , 

ve ts inou byl udrz ová n ne jáky  kontákt s rodic i, i kdyz  ve ts iná popsálá nápjáte  vztáhy 

s álespon  jední m rodic em. Jejich souc ásne  z ivotní  situáce se znác ne  lis ily, ále nejc áste ji 

z ili v jednom z Otávsky ch ázylovy ch domu . V hloubkovy ch rozhovorech se vy zkumní ci 

záme r ováli ná te mátá, jáko jsou zkus enosti u c ástní ku  se záme stná vá ní m, 

nezáme stnáností , vzde lá vá ní m á sociá lní mi sluz bámi. Dá le se ptáli ná sociá lní  sí te , 

du lez ite  osoby, zápojení  do komunity á strávovácí  ná vyky. Otá zky byly záme r eny táke  

ná zkus enosti s exkluzí  á diskriminácí .  

Pr í be hy o z ivote  me ly u informántu  dvojí  podobu. Ne kter í  pec live  zváz ováli sve  

perspektivy, logicky je spojováli s konkre tní mi kroky, jáko je nápr í klád zá pis do kurzu zá 

u c elem zí ská ní  vytouz ene  kárie ry. Jiní  párticipánti tyto kroky neuvá de li, ále spojováli 

jejich pr edstávy s minuly mi sny á touhámi. Ú c ástní ci, kter í  neformulováli sve  odpove di 

ve forme  vyprá ve ní , kládli du ráz ná budoucí  nezá vislost, u spe ch, stábilitu á produktivitu. 

Nejc áste ji uvá de li, co nechte jí  de lát nebo by t v budoucnosti. Jiní  sde lili sve  fántásticke  

plá ny s mály m nárátivní m nápojení m ná jejich souc ásny  z ivot; ne kter í  z nich uvá de li 

extrávágántní  budoucí  plá ny se zr ejmy m á c ásto srozumitelny m sárkásmem 

á cynismem. 

To, co bylo spolec ne  vs em rozhovoru m, bylá žádoucí budoucnost (desiráble future), 

v ní z  si jedinec mohl dovolit koupit á vlástnit hmotne  ve ci, zá z itky á stábilitu. Pr esny  

vy znám "stábility" se lis il. Ne kdo si pod stábilitou pr edstávovál du m s hypote kou 

á funkc ní  nukleá rní  rodinu, jiny  záse jen dostátec ny  pr í jem, ktery  by mu umoz nil 

ukonc ení  bezdomovectví . Táke  máteriá lní  ve ci, po ktery ch touz ili, se lis ily. S lo nápr . 

o cenove  dostupnou elektroniku c i moderní  oblec ení  nebo kárton mle ká. Prostr edky 

pro zájis te ní  zdroju  se pohybovály od dobr e plá novány ch kárie rní ch trájektorií  

áz  po sekvence udá lostí , ktere  se objevují  ve sci-fi romá nech. Ale byly te me r  vz dy 

zákor ene ne  v ekonomicke  nezá vislosti. 

Autor i o z á doucí  budoucnosti pí s í  jáko o: 

- prá ci ná pokroku, 

- budoucnosti, ktere  je tr ebá se vyhnout, 

- nepoznátelne  budoucnosti. 
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Pouze hrstká u c ástní ku  studie spojilá sve  vize budoucností  s jejich souc ásny mi 

áktivitámi, schopnostmi, zá jmy á zdroji. Ják bylo zmí ne no, jedná podskupiná te chto lidí  

popsálá kroky, ktere  podnikli k reálizáci svy ch áspirácí  – práce na pokroku. Dokonce i ti, 

jejichz  z á doucí  budoucnost bylá hypotetická  nebo ví cená sobná , byli schopni s lehkostí , 

jednoznác ností  á urc itostí  ártikulovát tákovou budoucnost, kterou nechtěli. Žnác ná  c á st 

u c ástní ku  bylá schopná mluvit o jejich budoucnosti pouze v hypoteticke  rovine , vide li 

mnoho ru zny ch neprávde podobny ch moz ností . Ne kter í  z nich byli velmi optimistic tí  

ohledne  te chto neurc ite  smys leny ch budoucností , á vide li sebe sámá dosti ámbicio zne  – 

nepoznatelná budoucnost. 
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Náde je 

Lide  bez domová jsou c ásto ver ejností  vní má ni jáko „beznáde jne  pr í pády“ (Brink, 2004). 

Náde je pr itom hráje pr i procesu zotávení  á reintegráce do stábilní ch forem bydlení  

zá sádní  roli (nápr . Mátsuoká, 2015). Náde je je vy známnou dimenzí  future orientátion. 

Mu z eme ji definovát jáko: "celkové vnímání toho, jaké cíle mohou být splněny" (Snyder 

á kol., 1997). Náde je se me r í  pr edevs í m s odkázem ná cí le (Schmid, Lopez, 2011). 

Ve ts iná me r ení  náde je zá roven  z á dá  o posouzení  wellbeingu (Wymán á kol., 1993, 

Schmid, Lopez, 2011). Vys s í  u roven  náde je u dospí vájí cí ch bylá spojená  s mens í  

právde podobností  ná silí  (Válle, Huebner, Suldo, 2004; Stoddárd, McMorris, Sieving, 

2011). Vys s í  u roven  záme r ení  ná budoucnost bylá spojená s vys s í  u rovni orientáce 

ve vzde lá vá ní  (Adelábu, 2008). Optimismus, pr estoz e souvisí  s náde jí , by vá  

konceptuálizová n v s irs í m u hlu pohledu á není  pováz ová n zá kontextovy  (Snyder á kol., 

2000). Optimismus je obvykle me r eny  spolu s jeho prote js kem (pesimismismem) 

á s poloz kámi obecne ho oc eká vá ní  budoucná. Optimismus je pováz ová n zá znák 

s vysokou u rovní  stábility v pru be hu c ásu (Čárver, Scheier, Segerstrom, 2010). 

Optimismus dospí vájí cí ch byl spojen se s irokou s ká lou vy sledku  vc etne  zleps ene ho 

chová ní  pr i hledá ní  zdrávotní  pe c e á niz s í ch u rovní  uz í vá ní  drog, obezity, á deprese 

(Khuller á kol., 2011; Pátton á kol., 2011) 

Studie Pártise (2003) je záloz ená ná kválitátivní  vy zkumne  strátegii, kdy sedm osob bez 

domová vysve tluje ná zá kláde  sve  z ite  zkus enosti, co je to náde je á popisují  strátegie, 

ktere  jim pomá hájí  náde ji udrz et. Dátá jsou ánályzová ná pomocí  fenomenologicke  

ánály zy. V rá mci náde je je objeveno pe t zá kládní ch te mát. Pártis (2003) hovor í  

o 5 te mátech vztáz eny ch ke strátegií m udrz ení  si náde je u osob bez domová, jedná  

se o náde je v budoucnu (oc eká vá ní ), zisk domová jáko vní mánou cestu ze vs ech 

souc ásny ch potí z í , vztáhove  udrz ovác e náde je (propojení  vní má ní  s ostátní mi, tedy mezi 

vlástní m já  á rodinou, pr á teli á ázylovy m domem, ktere  udrz uje náde ji), c tvrty  vy znám 

je pohled zí skány  ná zá kláde  z ivotá ná ulici vní mány  jáko dichotomie mezi náde jí  

á rádostí  á bezdomovectví m á beznáde jí  á pá ty  je spojen s vyjá dr ení m emoce, ktere  

oscilují  mezi náde jí  á beznáde jí , mezi energií  á její  ztrá tou v du sledku z ivotá ná ulici 

(zlomenost x pr ez ivs í ). Henwood (2015) poukázuje ná to, z e náde je ve vztáhu 

k budoucnosti je u osob bez domová procesem. Autor vyuz í vá  ve sve m konceptu náde je 

u osob bez domová áplikáci Máslowovy pyrámidy potr eb, kdy pr edpoklá dá , z e je pro 

sebe-áktuálizují cí  tendenci nutne  zájistit náplne ní  zá kládní ch potr eb. Náde je ták vzniká  

v procesu zotávení  (recovery). Čonner (2016) pr itom kátegorizuje zdroje náde je 
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vztáz ene  k budoucnosti do dvou zá kládní ch dimenzí , jedná  se o hmotne  á nehmotne  

zdroje. 

Náde je je inherentní  souc á stí  vy zkumu, ktery  je záme r en primá rne  ná interpretác ní  

vzorce á z ivotní  situáce u muz u  v bytove  nouzi. Fichtner (2005) provedl kválitátivní  

vy zkum mezi tr iceti pe ti muz i bez domová ze sedmi ru zny ch me st v Ne mecku. Ve vzorku 

jsou zástoupeny ru zne  ve kove  skupiny muz u  s ru zny m rodinny m zá zemí m á z ru zny ch 

nouzovy ch forem bydlení . Prostr ednictví m polostrukturovány ch rozhovoru  cí lil áutor 

u muz u  ná jejich dr í ve js í  zkus enosti se situácí  bez domová, áktuá lní  situáci bytove  nouze, 

be z nou denní  pe c i, zdráví , ná silí , prá ci ápod. V zá ve ru rozhovoru se koncentruje 

ná pohled do budoucná. Žájí má  ho, jáky  proble m v souc ásnosti muz i pováz ují  zá nejve ts í  

á jáke  je jejich nejve ts í  pr á ní , c eho litují , kdyz  se podí vájí  názpe t, á co by ude láli jinák, 

zdá jsou spokojeni nebo ják by mohli by t spokojeni ápod. Pr á ní  komunikác ní ch pártneru  

byly c ásto sme r ová ny k pene zu m á májetku. Du lez itost pene z á vlástnictví  je u muz u  bez 

domová c ásto omezená ná touhu mí t zdroje ná z ivobytí , coz  ostátne  záhrnuje táke  

„trochu s te stí “ á bázá lní  finánc ní  jistotu. Komunikác ní  pártner i pr i tom zdu rázn ováli 

distánci vu c i máteriálisticke mu pr í stupu. Žá roven  vyjádr ováli i pochyby nád splne ní m 

svy ch pr á ní . Jejich pr á ní  ták u zce souvisí  s náde jí . Náde je je muz i bez domová 

verbálizová ná hlávne  v souvislosti s ábsencí  osob, ktere  by jim dály ne jákou náde ji 

ná cestu z proble move  situáce. Podporá druhy ch se ták jeví  jáko zá sádní . Sve  náde je 

ne kter í  muz i spojováli s obrázem ideá lní  z eny. Jejich „cestu ven“ ták spojováli s náde jí  

v rodinne  s te stí . Lutz (1987, in Fichtner, 2005) se domní vá , z e pu vod te chto 

málome s ťá cky ch pr edstáv tkví  v tom, z e dotázování  záz í vájí  svou situáci jáko jednotlivci 

á nezáz í vájí  ji jáko souc á st kolektivu. 
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Dus evní  pohodá á s te stí  

Studie áutoru  Biswás-Diener á Diene (2006) se záme r uje ná subjektivní  pocit dus evní  

pohody u s iroke ho spektrá osob bez domová. 186 osob bez domová z Kálkáty, Kálifornie 

á Portlándu bylo dotázová no, á byl u nich me r en subjektivní  pocit jejich dus evní  pohody. 

Žjis ťováne  dome ny z ivotní  spokojenosti: máteriá lní  (jí dlo, máteriá lní  zdroje, pr í jem, 

bydlení , zdráví ), sociá lní  (sociá lní  vztáhy, románticke  vztáhy, pr á telství , soukromí , 

rodiny) á oblást sebehodnocení  (já , morá lnost, fyzicky  vzhled, inteligence). Pocit 

dus evní  pohody byl lehce negátivní  u vs ech skupin dotázovány ch. Spokojenost ve vztáhu 

k máteriá lní  oblásti bylá vs eobecne  hodnocená negátivne . Spokojenost se sociá lní mi 

vztáhy bylá pr edme tem velky ch váriácí . Bylá proká zá ná souvislost mezi subjektivní m 

pocitem pohody v oblásti sebehodnocení  á v oblásti sociá lní  á máteriá lní  (Biswás-

Diener, Diene, 2006). 

Táke  spokojenost se sluz bámi, ktere  jsou lidem bez domová poskytová ny, mu z e 

nápomoci rychlejs í  reintegráci. V roce 2016 provedl Sociá lní  fond ve Ví dni (FSW, 2016) 

s etr ení  u 844 uz ivátelu  á uz ivátelek sluz eb. Bylo provedeno ják u stní , ták pí semne  

dotázová ní  u obyvátel á obyvátelek podporováne ho bydlení , ázylovy ch domu  pro mátky 

s de tmi, domu  ná pu li cesty nebo v bytech Housing First. Lide  se zde nejc áste ji ocitli 

z du vodu, z e byli vyhození  z bytu nebo byt opustili dobrovolne , 18 procent z nich pr is lo 

pr í mo z ulice. Dotázování  uvá de li, z e jsou spokojeni pr edevs í m s pe c i sociá lní ch 

prácovnic á prácovní ku . Pr itom lide , kter í  z ijí  v bytech Housing First jsou obecne  

spokojene js í . Hodnotí  svou z ivotní  spokojenost á kválitu z ivotá signifikántne  pozitivne ji. 

Studie dá le uvá dí , z e 69 procent dotá zány ch chce bydlet ve sve m byte  á pr ibliz ne  

75 procent respondentu  má  plá ny do budoucná. Muz i pováz ují  kválitu z ivotá zá hors í  

nez  z eny, ále jsou ví ce spokojeni s le kár skou pe c í  v zár í zení ch. Ž eny chte jí  c áste ji bydlet 

sámostátne  ve vlástní m byte  á májí  ví ce plá nu  do budoucná. Pokud jde o dopády 

poskytovány ch sluz eb u z en, uvá de jí  c áste ji zleps ení  vztáhu  s rodinou, á z e umí  le pe r es it 

proble my á stánovovát si cí le. Mláds í  lide  ve ve ku od 18 do 29 let májí  vy rázne  kritic te js í  

ná zor, pokud jde o spokojenost s pokojem/bytem, c istotou á hygienou, bezpec nosti 

v dome , bydlení  s ostátní mi obyváteli nebo plácení  uz ivátelske ho poplátku nebo 

proná jmu. Lide  ve ve ku 60 á ví ce let uvá de li signifikántne  vys s í  spokojenost s kválitou 

z ivotá á jejich bydlení m nez  mláds í  lide . (FSW, 2016) 
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Identitá á sebepojetí  

V rá mci situáce bezdomovectví  lze vní mát sociá lní  á zdrávotní  proble my jáko propojene  

se vzá jemnou interákcí  zdroju  v oblástech: osobní ch, sociá lní ch, ekonomicky ch zdroju  

á zdroju  v oblásti syste mu sociá lní ch sluz eb. Studie Boydell á kol. (2000) je záloz ená 

ná kválitátivní  vy zkumne  strátegii, v rá mci ní z , prezentuje sve  zkus enosti 29 osob bez 

domová. Vy zkumní ci reálizováli individuá lní  hloubkove  rozhovory z káz dy m 

ze zápojeny ch párticipántu  studie. Anály zá poukázuje ná to, z e je self procesem, ktery  se 

kontinuá lne  vyví jí . Párticipánti jednoznác ne  lokálizováli jejich self v minulosti, 

souc ásnosti á budoucnosti. Skrze toto ukotvení  v c áse reflektováli lide  bez domová 

formu á obsáh sve ho já . Lide  bez domová v tomto kontextu hovor ili o náde ji, snech, 

pr esve dc ení ch á porozume ní  sve mu já  (Boydell á kol., 2000).  

Studie Shier á kol. (2010) ákcentuje, z e existuje mnoho fáktoru  vedoucí ch 

k bezdomovectví . Studie je záloz ená ná perspektive  65 osob bez domová v Čálgáry 

(Kánádá), kter í  me li záme stná ní . Studie zjistilá, z e je du vod bezdomovectví  velmi silny m 

fáktorem ovlivn ují cí m i cestu osob bez domová ze situáce bezdomovectví .  Studie uvá dí , 

z e jsou s bezdomovectví m á cestou z ne j u zce spojená c tyr i te mátá: vní má ní  vlástní ho 

já  á situáce, dopád situáce bezdomovectví  ná sebe-reflexi, áspekty náde je á vy hledy 

ná moz nost mí t sve  vlástní  bydlení  (Shier á kol., 2010). 
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Recovery 

„Recovery“ je koncept, skrze ne jz  jedinci nebo rodiny obnovují  prá vá, role 

á zodpove dnosti ztrácene  skrze nemoc, zneschopne ní  nebo sociá lní  proble my. Tento 

koncept je záloz en ná náde ji á zplnomocne ní , ktere  je podporová no toleráncí  k jinákosti. 

Káz de  „recovery“ je pr itom jedinec ny m procesem, ktery  prostupuje nápr í c  jednotlivy mi 

teoriemi sociá lní  prá ce. Koncept „recovery“ je záloz en ná pr enesení  moci ná stránu 

klientá, klient je vní má n jáko jedinec nesoucí  sebe-urc ení ; záklá dá  se tedy ná jeho well-

beingu, ná du ve r e ve vlástní  schopnosti, ná posí lení  klientovy ch pr irozeny ch 

copingovy ch strátegií  á ná zdu rázne ní  environmentá lní ch fáktoru  (v podobe  posí lení  

sociá lní ch sí tí ). Koncept se opí rá  o posí lení  náde je, z ivotní ho smyslu, vy známu á cí le 

u klientá (Webber, Jourbet, 2015). V rá mci vy zkumne ho designu byl vyuz it smí s eny  

vy zkum á jáko opticke  sklo pro ánály zu potr eb osob bez domová bylá vyuz itá Máslowová 

hierárchie potr eb. Vy zkum byl proveden s 63 klienty prográmu Housing First 

pro dospe le , u ktery ch bylo diágnostiková no dus evní  onemocne ní . Žjis ťová ny byly 

ná sledují cí  oblásti potr eb: zdráví , bydlení , vzde lá ní , záme stná ní , finánce á dáls í . Vy zkum 

pouká zál ná to, z e potr ebá sebeáktuálizáce se projevuje spí s e u te ch, kter í  nemájí  

náplne ny zá kládní  potr eby nez  u te ch, kter í  je náplne ny májí . Kválitátivní  vy zkum 

poukázuje ná komplexní  vztáh mezi zá kládní mi potr ebámi, stánovení m cí lu  

á vy známem sebeáktuálizáce. Od vy s e zmí ne ne ho se odví jí  doporuc ení  pro nástávení  

sociá lní  prá ce jáko ví ce orientováne  ná zotávení  (recovery) á pr í stupu  orientovány ch 

ná c love ká (Henwood á kol., 2015).  

Lide  bez domová uz í vájí cí  drogy á álkohol jsou popisová ni jáko jedná z nejví ce 

márginálizovány ch skupin spolec nosti. Studie Neále á Stevenson (2015) se záby vá  

vztáhem uz í vá ní  drog á álkoholu k procesu zotávení . Dátá bylá zí ská ná v letech 2013 

á 2014 ze tr í  ubytoven. Bylo provedeno polostrukturováne  interview s 21 muz i 

á 9 z enámi. Ná sledují cí  interview bylo provedeno s 22 komunikác ní mi pártnery 

(16 muz u  á 6 z en). Vs ichni uvá de li, z e májí  áktuá lní  proble my se zá vislostí  ná drogá ch 

á álkoholu. Hlávní  vztáhy párticipántu  tvor ily vztáhy s rodinou, profesioná ly, dáls í mi 

ubytovány mi ná ubytovne , souc ásny mi á by vály mi pártnery á nepr á teli. Sociá lní  vztáhy 

byly záloz eny ná ru zny ch formá ch, c ásto ve forme  reciproc ní , prákticke  á informác ní  

podpory, vc etne  ochrány, pr á telství  á lá sky. Mí rá podpory várioválá velmi c ásto v c áse. 

Ž eny me ly ve ts í  sociá lní  sí te  nez  muz i. Sociá lní  prá ce by se ve vztáhu k vy s e zmí ne ne mu 

me lá záme r ovát ná posilová ní  á rozs ir ová ní  podporují cí ch vztáhovy ch sí tí  u osob bez 

domová (Neále, Stevenson, 2015).  
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Studie Pátterson á kol. (2013) vyuz í vá  longitudiná lní  nárátivní  dátá k identifikáci 

trájektorií  zotávení  u osob bez domová s dus evní m onemocne ní m pode l fáktoru , ktere  

se podí lejí  ná pozitivní ch, negátivní ch, smí s eny ch á neutrá lní ch trájektorií ch. Dátá byly 

sbí rá ny pr i ná stupu á 18 me sí cu  po ubytová ní  v prográmu Housing First. Bylo provedeno 

52 rozhovoru  á 43 ná sledny ch interview. Trájektorie káz de ho byly klásifiková ny jáko 

pozitivní , negátivní , smí s ene  nebo neutrá lní . Ná sledne  bylá pouz itá temátická  ánály zá 

pro odhálení  jednotlivy ch fáktoru , ktere  tvor ily zá klád trájektorií .  Pozitivní  trájektorie 

byly chárákterizová ny s dobrou kválitou á stábilní m bydlení m (niz s í  uz í vá ní  drog, ve ts í  

sociá lní  podporá) á pozitivní m vní má ní m vlástní  identity á vu lí  k sebereflexi. Negátivní , 

neutrá lní  á smí s ene  trájektorie byly spojová ny s beznáde jí  („ve ci se nikdy nezleps í “), 

s pokrác ují cí m utrpení m (vyste hová ní , uz í vá ní  drog) á s vní mány m zklámá ní m á ztrá tou 

(Pátterson á kol., 2013). V rá mci Párticipátion Toolkit (Feántsá, 2013) bylá definová ná 

jáko techniká párticipáce – r í zení  sve ho vlástní ho procesu zotávení  („recovery“). Táto 

techniká není  záhrnutá v rá mci vy stupu  z prácovní  skupiny, jelikoz  bylá c leny prácovní  

skupiny pováz ová ná spí s e zá uceleny  pr í stup nez  zá jednotlivou techniku. Podstátou 

r í zení  vlástní ho zotávení  je zprostr edková ní  moz nosti klientu  r í dit, mí t moc nád 

procesem zme ny, která  se jim v z ivote  mu z e odehrá vát. Proces zotávení  mu z e by t 

podporová n r ádou párticipátivní ch technik. Žotávení  mu z e mí t v tomto procesu 4 fá ze:  

1. Párticipáce ná plá nová ní  le c by,  

2. Párticipáce ná vlástní m zotávení ,  

3. Peer-podporá ostátní ch v komunite  zotávení ,  

4. Párticipáce v práktiká ch á politiká ch zotávení .  

(1) Párticipáce ná plá nová ní  le c by: Táto párticipáce zájis ťuje, z e klient i sluz bá budou 

spoluprácovát ná identifiková ní  cí lu , áspirácí  á plá novány ch vy stupech le c by. Tyto 

informáce sluz bá vyuz í vá , áby náplá noválá prá ci s klientem dle jeho potr eb. 

(2) Párticipáce ná vlástní m zotávení : V rá mci te to párticipáce lze ope t vyuz í vát r ádu 

metod. Nápr . WRAP (Wellness Recovery Action Plán) je meziná rodne  uzná vány m 

plá nem zotávení , ktery  je záloz en ná ná sledují cí ch principech: zotávení  je moz ne ; c love k 

je zá sve  zotávení  osobne  odpove dny ; je du lez ite , áby c love k poznál sá m sebe; je du lez ite  

si ve r it á ume t by t sá m sobe  ádvoká tem (du ráz ná vlástní  áktivitu v komunite ); podporá 

druhy ch je du lez itá . Žotávení  funguje prostr ednictví m cí lu , ktere  si klient nástáví  

á ná ktery ch spoluprácuje se sociá lní m okolí m (rodiná, sociá lní  sluz by, komunitá…). 

(3) Peer podporá druhy ch v rá mci zotávení : Úkázuje se, z e moz nost podporovát druhe  

v jejich zotávení  má  pr í znivy  dopád, ják ná podporovátele, ták ná podporováne ho. 
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Peer mu z e by t ádvoká tem, mentorem nebo uc itelem/vzde lávátelem. (4) Párticipáce 

v práktiká ch á politiká ch zotávení . Párticipáce ná vlástní m zotávení  by me lá by t 

zábudová ná v kultur e orgánizácí , áby bylo zájis te no, z e sluz by budou reágovát 

ná potr eby klientu . Žápojení  klientu  do sluz eb je mu z e vymánit z negátivní ch stereotypu , 

v rá mci, nichz  mohou by t vní má ni. Žápojení  v rá mci tohoto kroku mu z e probí hát nápr . 

pomocí  u c ásti ná r í zení  orgánizáce. 

Situáce bezdomovectví  je u zce propojená s fyzicky m i psychicky m zdráví m (viz nápr . 

Dáiski, 2007). Osoby bez domová se mohou cí tit psychicky „ná dne “. Dávidson á kol. 

(2006) pr itom poukázují  ná to, z e zde existuje rostoucí  potr ebá, psychiátricke  le c by 

á rehábilitáce, která  by bylá silná  á bylá r í zená pr á ní mi á preferencemi osob s dus evní m 

onemocne ní m. Aby se zábrá nilo tomu, z e tyto áspekty budou zár ázeny do role 

nespecificky ch fáktoru , je potr ebá pochopit u lohu cí lovy ch skupin pr i jejich recovery. 

Žá tí mto u c elem áutor i pr ezkoumáli stá vájí cí  empiricke  vy zkumy ochránny ch 

á stresovy ch efektu  pozitivní ch z ivotní ch udá lostí  á kválitátivní ch u dáju  o vy známu hry 

á pote s ení  v z ivote  lidí  s dus evní m onemocne ní m. Autor i zkoumáli kválitátivní  dátá 

o roli hry á rádosti z ví ce nez  100 rozhovoru  s lidmi z ijí cí mi á zotávují cí mi se z vá z ny ch 

dus evní ch chorob v uver ejne ny ch studií ch. Tyto studie záhrnují  skupiny lidí  po ná vrátu 

do komunity po hospitálizáci, cyklu opákovány ch ákutní ch hospitálizácí , zátí mco 

se snáz í  vytvor it zá klád recovery v komunite , lidi, kter í  jsou pováz ová ni zá stábilní , 

ále návs te vují  ámbulántne  sociálizác ní  prográmy á longitudiná lní  studie ják v ÚSA, 

ták v ne koliká zá pádoevropsky ch zemí ch (Dávidson á kol., 2006). Vs echny Dávidsonem 

ánályzováne  studie májí  spolec ne  vyuz ití  fenomenologicke  metodologie, coz  záhrnoválo 

sbe r nárátivní ch dát prostr ednictví m otevr eny ch rozhovoru , ktere  byly pr epsá ny 

doslovne , ná sledne  ánályzová ny nezá visle ví ce vy zkumní ky. Vy zkumní ci v rozhovorech 

identifikováli te mátá, která  pote  spolec ne  kátegorizováli. Ná sledne  bylá dátá jes te  znovu 

ove r ená u u c ástní ku  vy zkumu, c í mz  bylá zájis te ná jejich zpe tná  vázbá á váliditá 

jednotlivy ch dát. 

Souc ásne  klinicke  pr í stupy k le c be  á rehábilitáci osob s vá z ny m dus evní m onemocne ní m 

záhrnují  ádministráci le ku  á dodrz ová ní  be z ny ch denní ch c inností  spojeny ch s bydlení m 

(nápr . vy z ivá, hygiená, prání  prá dlá) á u c ást ná dáls í  le c be  á rehábilitác ní ch prográmech 

(nápr . kluby, denní  prográmy, odborne  vzde lá vá ní ). Vlástní  role c love ká v tomto procesu 

zu stá vá  nejednoznác ná  nebo nejásná  pro mnoho lidí  á implicitní  oc eká vá ní , ze ktery ch 

vychá zejí  poskytovátele  zdrávotní  pe c e jsou c ásto pásivní  v oblásti dodrz ová ní  pr á ní  

nebo pokynu  klientu . Odborní ci v oblásti dus evní ho zdráví  jsou primá rne  vys koleni 

sní z it pr í znáky, zleps it utrpení  á moz ná  i odstránit dysfunkci u klientu . To bohuz el 

ponechá vá  jen mály  prostor pro záme r ení  ná osobní  u silí  á závedení  efektivní ho postupu 



METAANALÝZA 

Strá nká 24 

v boji s nemocí . Le c bá lidí  s dus evní m onemocne ní m by se me lá pohybovát ve sme ru 

povzbuzová ní  lidí , áby se snáz ili usilovát o vlástní  cí le, kultivováli sve  vlástní  zá jmy 

á identifikováli á stáve li ná nich vlástní  silne  strá nky jáko souc á st recovery párádigmátu. 

Je nutno rozví jet pr í lez itosti, áby lide  s dus evní m onemocne ní m záz ili pote s ení , dobry  

pocit á rádost z ru zny ch áktivit. Recovery umoz n uje zápojení  do spolec enske ho z ivotá 

prostr ednictví m vlástní ho u silí  á c innosti s podporou. Je jásne , z e se objeví  osoby 

pásivne  c ekájí cí  ná le c bu, coz  je pr irozene  v tomto procesu. Je vs ák nutne  mí t ná páme ti, 

z e vy sledkem procesu recovery není  dosáz ení  jen zmí rne ní  symptomu  c i minimálizáce 

dysfunkce nemoci, jde pr edevs í m o pocit u spe chu, zápojení m á u silí  jedincu  á skupin. 

Flánágán á Briggs (2016) zkoumáli zneuz í vá ní  drog mezi osobámi bez domová, jez  

má  pr í c iny ná ví ce u rovní ch. Tento c lá nek podrobne  popisuje klí c ove  vy sledky 

etnográfie v Atlánte  v letech 2011 á 2012 á záme r uje se ná to, ják se lide  bez domová 

zotávují  ze zá vislosti ná ná vykovy ch lá tká ch. Studie uká zálá, z e zneuz í vá ní  v de tství , 

c ásne  vystávení  drogá m á chronická  bolest vytvor ily cyklus uz í vá ní  drog, ktery  vedl 

k bezdomovectví  u c ástní ku . Recovery bylo záhá jeno v kontextu spolec ensky ch 

á mocensky ch hierárchií , zkus eností  se smrtí  nebo v rá mci hluboke  lá sky á podpory. 

Máteriá lní  stábilitá, pozitivní  sociá lní  podporá á zdrávotní  postupy udrz ují  recovery. 

Vy sledky informují  o ví ceu rovn ove m ná stroji proti drogá m, ktery  je áplikácí  Friedenová 

rá mce pyrámidove ho vlivu ná zdráví  s cí lem zleps it recovery u lidí  bez domová, kter í  trpí  

zneuz í vá ní m ná vykovy ch lá tek (2010 in Flánágán, Briggs, 2016). Ten obsáhuje pe t 

u rovní : (1) socioekonomicke  fáktory, (2) zme nu environmentá lní ho kontextu 

pro zvy s ení  hmotne  á sociá lní  stábility, (3) dlouhodobe  intervence, (4) klinicke  

intervence, (5) porádenství  á vy chovu ke zdráví . Pomoc osobá m bez pr í str es í , ktere  trpí  

zá vislostí  ná drogá ch, souvisí  s z ivotní m prostr edí m. Je nutne  zábrá nit ru stu negátivní ch 

sociá lní ch skupin á podpor it stábilizác ní  zdroje, ktere  stimulují  pozitivní  postupy, ktere  

usnádn ují  zme nu. Úvedeny  ná stroj slouz í  jáko zá klád pro rozs í r ení  sociá lní ch sluz eb 

á le kár sky ch sluz eb v oblásti bezdomovectví , ktere  poskytují  rá mec pro r es ení  

ví ceu rovn ovy ch proble mu , od individuá lní ch proble mu  klientu  áz  po velke  

socioekonomicke  nerovnosti. 

Etnográfická  studie bylá provedená u cí love  skupiny lidí  bez domová, kter í  uz í vájí  drogy. 

Ú dáje byly shromáz ďová ny rok á pu l, kdy be hem te to doby bylo provedeno pozorová ní , 

skryte  pozorová ní  á hloubkove  rozhovory. Tyto metody me ly induktivne  urc it, ják 

se mohou lidí  bez domová v procesu recovery zbávit zá vislosti. Flánágán á Briggs (2016) 

se právidelne  dobrovolne  vydá váli rok á pu l do dvou sociá lní ch sluz eb pro lidí  bez 

domová v Atlánte  á trá vili zde pru me rne  dvácet hodin zá me sí c. Byli táke  sve dkem 

uz í vá ní  drog á policejní ch zá sáhu . Be hem te to doby slouz ili dvákrá t ná noc ní  klinice 
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á u c ástnili se demonstrácí  zá obc ánská  prá vá i modlitební ch setká ní . Strá vili dlouhou 

dobu neformá lne  se vs emi párticipánty vy zkumu. Ná vy zkumu se podí lelo osm osob, 

ktere  me ly zkus enost s recovery á byli zá vislí  (c tyr i Afroámeric áne , tr i bí lí  muz i á jedná 

bí lá  z ená). Mezi dáls í  u c ástní ky vy zkumu pátr ili dvá le kár i, kter í  se stárájí  o osoby bez 

domová, dvá lí dr i ádvokác ní  skupiny lidí  bez domová, vy konny  r editel centrá 

á koordiná tor centrá.  Do vy zkumu byli zápojeni jen ti klienti, kter í  byli stábilizování  

á pr iprávení  o sve  zkus enosti mluvit. Žá ve ry ukázují , z e konstrukce recovery pro osoby, 

ktere  jsou bez domová mu z e záhrnovát stábilitu máteriá lná, sociá lní  zác lene ní  

á kontinuá lní  práxi. 

Stabilita materiálna 

Tento fáktor byl klí c ovy  v jedne  ze sluz eb, která  poskytuje zá kládní  máteriá lní  pomoc 

vy me nou zá prá ci. Komunitá táke  poskytuje pr í stup k internetu, teologicke  á ne-

teologicke  c tení , hudbu, hry á málá  me sí c ní  stipendiá. Tento fáktor se objevil i u dáls í ch 

dvou u c ástní ku , kter í  poby váli v pr echodne m bydlení . Pr echodne  bydlení  poskytuje 

soukromy  pokoj á spolec nou kuchyn . Úká zálo se, z e lide , kter í  byli bez jáke hokoliv 

hmotne ho pr í stupu, z ili v pr í str es cí ch á vyuz í váli obc ás sprchu c i potrávinovou pomoc, 

necí tili potr ebu zbávení  se zá vislosti. 

Sociální začlenění  

Podporá á pr ijetí  skupiny jsou du lez itou souc á stí  reintegráce. Sociá lní  podporá sociá lní  

sluz by nebo ánonymní ch álkoholiku  poskytuje c love ku prostr edí , kde mu z e c erpát smysl 

á mu z e svou „bolest umlc et“. Žá roven  se tito lide  poty kájí  se zá z itky z pocitu viny, 

stráchu, pochybností , bezvy známnosti á hne vu. Pozitivní  sociá lní  skupiny se stá vájí  

zodpove dne  zá sve  c iny á zác nou vytvá r et hodnotu. 

Kontinuální praxe 

Rutinní  postupy byly pro u c ástní ky recovery zá sádní . Vy buchy hne vu, sebeklámu nebo 

nená vist sebe sámá májí  sí lu vykolejit u silí  o recovery. Rutinní  á kontinuá lní  práxe 

poskytuje zá kládní  linii, která  funguje jáko podporá v c ásech obtí z í  á slouz í  

k tránsformáci á náhrázení  ná vykove ho chová ní  krok zá krokem. Du lez itá  je rutiná 

emocioná lní , psychologická  i duchovní . Recovery je silne  zá visle  ná osobní  historii, 

sociá lní m á environmentá lní m kontextu, genetice, fyziologicky ch stávech, (ne)existenci 

dus evní ch chorob á ekonomicke m státusu.  

Žá ve ry náznác ují , z e recovery je neustá le  vyjedná vá ní  o kulturní ch, spolec ensky ch 

á psychologicky ch prvcí ch sebe sámá. To je v souládu s ná zorem Hydená (1995 



METAANALÝZA 

Strá nká 26 

in Flánágán, Briggs, 2016), z e zkus enosti s procesy dus evní ho zdráví  jsou silne  svá zá ny 

s celkovy m z ivotní m pr í be hem á kontextem. Autor i dá le poukázují  ná to, z e porádenství  

á vzde lá vá ní  v zdrávotní  oblásti nebo finánc ní  grámotnosti jsou zvlá s te  du lez ite  

pro dlouhodobou stábilitu. Nedostátek ádekvá tní  odborne  pr í právy v te chto oblástech 

vede k ve ts í  zá vislosti ná ostátní ch á zvys uje právde podobnost relápsu. Žmí ne ná  studie 

náznác uje, z e intervence musí  sme r ovát k tomu, áby vyvolály du stojnost. 

Aby profesioná love  mohli pomoci lidem bez domová, budou se muset sezná mit 

s konceptem symbolicke  lá sky nebo posilují cí m pr í stupem utlác ovány ch osob. 

Podle Biringer á kol. (2016) lze recovery chá pát jáko subjektivní  proces r í zeny  osobní mi 

oc eká vá ní mi, cí li á náde jí . Čí lem studie bylo prozkoumát, ják byli uz ivátele  Čentrá 

komunitní ho dus evní ho zdráví  (ČMHČ) podporová ni odborní ky be hem le c ky á jáke  me li 

oc eká vá ní , cí le á náde je ná uzdrávení . Autor i vyuz ili hermeneuticke ho 

fenomenologicke ho pr í stupu u osmi uz ivátelu  ná poc á tku jejich le c by. O dvá roky pozde ji 

byli znovu tá zá ní  ohledne  svy ch zkus eností  s le c bou á podporou prácovní ku  pr i jejich 

prá ci ná cí lech á náde jí ch. Byl pouz it pr í stup záloz eny  ná spoluprá ci. Dátá bylá 

ánályzová ná v souládu s temátickou ánály zou. Autor i zjistili pe t te mát, která  odrá z ejí , 

ják bylo dosáz eno recovery:  

• rozví jení  sebeve domí ; 

• uc ení  se, ják zme nit pocity á chová ní ;  

• zápojení  do spolec nosti;  

• medikáce;  

• porádenství  v rodinny ch, prákticky ch á finánc ní ch otá zká ch. 

Aby bylo recovery dosáz eno, prácovní ci by me li uznát osobní  cí le uz ivátelu  sluz by 

á áplikovát komplexne js í  á dlouhodobe js í  pr í stup ve vztáhu k jejich potr ebá m á touhá m. 

Recovery je subjektivní  á komplexní  proces r í zeny  osobní mi cí li á pr á ní mi uz ivátele. 

Pomoc ČMHČ, kterou u c ástní ci shledáli zá nejuz itec ne js í , je:  

• pomoc pochopit sebe á sve  emocioná lní  proble my, reákce á "várovne  signá ly"; 

• doporuc ení , ják zme nit emoc ní  reákce á chová ní ;  

• pocit podpory á motiváce v ná roc ne m období , kdy se objevovály pocity u zkosti 

ze sociá lní  situáce v jejich káz dodenní m z ivote .  

Tyto pr í stupy jsou c ásto pouz í vány  zdrávotnicky mi prácovní ky v ČMHČ, kde bylá táto 

studie provedená. Respondenti te to studie vysve tlují , z e pochopení  á vysve tlová ní  

procesu uc ení , me ní cí  se vzory mys lení  á r es ení  stresu jsou velmi uz itec ne  v procesu 

recovery. 



METAANALÝZA 

Strá nká 27 

Osobní cíle a naděje jako hnací síla při recovery 

Biringer á kol. (2016) dá le uvá de jí , z e schopnost prácovní ku  inspirovát á udrz ovát náde ji 

je pováz ová ná zá hlávní  u lohu v motivác ní ch zdrojí ch potr ebny ch pro recovery. Mí t 

z ivotní  cí le zvys uje motiváci uz ivátelu  le c by. Tyto cí le pr ispí vájí  k zdráví  á pohode . Studie 

uká zálá, ják stánovení  cí lu  á jejich dosáz ení  posiluje náde ji u u c ástní ku , kter í  se poty kájí  

s proble my v oblásti dus evní ho zdráví . Du ve rá ve vztáhy s ostátní mi, zí ská vá ní  pomoci 

s prákticky mi proble my á vnesení  por á dku do finánc ní ho cháosu, inspiroválá náde ji pro 

budoucnost. Souc ásná  studie táke  zdu ráznilá osobní  cí le á náde je jáko hlávní  prvek 

recovery. Vní máná  uz itec nost pomoci á podpory, kterou uz ivátele  obdrz eli v ČMHČ, bylá 

hodnocená podle toho, zdá se uká zálá jáko uz itec ná  ve vlástní  prá ci uz ivátelu  sme rem 

k z ivotní m cí lu m (nápr . dokonc ení  vzde lá vá ní  nebo záme stná ní ) nebo leps í  roli 

fungová ní  (tj. fungová ní  v rodine  nebo v sociá lní m kontextu) podle toho, zdá poskytlá 

u levu od pr í znáku  á utrpení . Toto zjis te ní  ukázuje, z e spokojenost uz ivátelu  souvisí  

s vyr es ení m proble mu  se sebou sámy m, nez  s vyr es ení m symptomu  á funkcí  sekundá rní  

pe c e o dus evní ho zdráví . Dr í ve js í  studie táke  náznác ují , z e pro osoby, ktere  trpí  proble my 

s dus evní m zdráví m, se sociá lní mi vztáhy, produktivní  áktivity á obnovení  kontroly nád 

svy m z ivotem mohou by t stejne  du lez ity mi cí li jáko odstráne ní  symptomu . Úz ivátele  

sluz eb cí tili, z e jejich oc eká vá ní  ohledne  le c by je splne no tí m, z e jim prácovní ci pomohli 

le pe pochopit sebe sámá á sve  proble my, zme nit sve  pocity á chová ní , u zkost á nájí t 

u c inne  le ky. Bohuz el, jejich oc eká vá ní  ohledne  porádenství  á prákticke  pomoci s rodinou 

á finánc ní mi proble my se uká zály jáko nedostác ují cí . Čhceme-li podpor it recovery, me li 

bychom uznát individuá lní  náde je á cí le á pouz í vát komplexne js í  pr í stup k potr ebá m 

á touhá m. To zejme ná, známená  porádenství  s ohledem ná vzde lá vá ní , prá ci á finánc ní  

proble my á záhrnuje rodiny uz ivátelu  i sociá lní ch sí te , coz  jsou vs echny fáktory, ktere  

tvor í  zá klád pro recovery z dlouhodobe ho hlediská.  

Podle áutorky Mátsuoká (2015) se recovery stál klí c ovy m pojmem pro politiku i práxi 

v oblásti dus evní ho zdráví , pr esto vyhledá vá ní  v dátábá zí ch nepr ineslo z á dnou studii 

záme r enou ná recovery dus evní ho zdráví  u stárs í ch dospe ly ch etnicky ch/rásovy ch 

mens in. Č lá nek zkoumá , zdá prográm záloz eny  ná recovery Wellness ákc ní  plá n pro 

zotávení  (WRAP), funguje táke  pro etnicke  / rásove  mens iny stárs í ch dospe ly ch. Autorká 

provedlá studii s vyuz ití m kválitátivní ch dát z vy zkumu s jáponsky mi á kánádsky mi 

klienty. Prostr ednictví m pr í be hu  u c ástní ku  studie zkoumá  vy znám "recovery" z hlediská 

etnicke  / rásove  mens iny stárs í ch dospe ly ch á snáz í  se identifikovát krá tkodobe  

á dlouhodobe  vy sledky u c ástní ku . Jednotlivci ve ve ku s edesá ti pe ti let záhrnují  

nejrychleji rostoucí  segment populáce Kánády; v souc ásne  dobe  tvor í  15 procent 

obyvátel (pr ibliz ne  5,3 milionu ). Autorká uvá dí , z e se oc eká vá  zvy s ení  te to hodnoty do 
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roku 2051 ná 25 procent. V souc ásne  dobe  se 30 procent lidí  nád s edesá t pe t let sklá dá  

z pr iste hoválcu  ve srovná ní  se 17 procenty mláds í  populáce (Turcotte, Schellenberg, 

2007 in Mátsuoká, 2015). Ve ts iná novy ch stárs í ch pr iste hoválcu  dnes pochá zí  z Asie (75 

% v roce 2012) spí s e nez  z Evropá, ják bylo v minulosti be z ne  (Čitizenship ánd 

Immigrátion Čánádá, 2013 in Mátsuoká, 2015). Ve sve tle te chto demográficky ch zme n 

se musí  kánádsky  syste m zdrávotní  pe c e á sluz eb pr izpu sobit ták, áby vyhovovály 

potr ebá m stárs í  populáce, stárs í ch pr iste hoválcu . 

Ú dáje pro tuto studii byly shromá z de ny v rá mci hodnocení  dvou workshopu  WRAP 

v letech 2010-2012, ktere  byly nábí zeny jáponsko-kánádsky m stárs í m dospe ly m 

osobá m. Klí c ovou vy zkumnou otá zkou bylo "Pomáhá WRAP etnické / rasové menšině 

starších dospělých na cestě k recovery?" WRAP byl vybrá n pro tuto studii, protoz e 

obsáhuje r ádu silny ch strá nek. Je to prográm, ktery  c erpá  ze zkus eností  spotr ebitelu  / 

pozu stály ch / by vály ch pácientu . Vyvinulá jej Máry Ellen Čopelándová , lektorká 

se zkus enostmi v syste mu dus evní ho zdráví . WRAP podporuje recovery pomocí  

zdu rázne ní  dovedností  vlástní  pe c e á sámosprá vny ch plá nu . Podporá peeru  je hlávní m 

áspektem WRAP, ktery  je záloz en ná pochopení . Pomá hájí cí  vztáhy á le c ebne  strátegie 

nábí zene  vrstevní ky jsou kválitátivne  odlis ne  od te ch, ktere  se vyskytují  v jiny ch 

profesní ch interákcí ch (MácNeil, 2004 in Mátsuoká, 2015). Hodnoty, ktere  ovlivn ují  

tento prográm, jsou konzistentní  s chárákteristikámi definice recovery podle Allott á kol. 

(2002 in Mátsuoká, 2015): náde je, sebeurc ení , osobní  odpove dnost, vzá jemná  u ctá 

á bezpodmí nec ne  pr ijetí , neexistence omezení , coz  umoz n uje volbu, du ráz ná silne  

strá nky spí s e nez  ná deficity á podporuje vy znám spolec enství . Moderá tor vedl 

workshopy v jápons tine , áby odstránil jázykovou bárie ru. Skupiny byly uzávr ene  

– to známená , z e nebyli povoleni z á dní  noví  c lenove , jákmile zác ály sezení . Čertifikovány  

fácilitá tor, provedl WRAP formou seminá r e se s esti lidmi. Káz dy  u c ástní k obdrz el WRAP 

mánuá l v jápons tine . Obsáh relácí  je ná sledují cí :  

Sekce 1: Ú vod, hodnoty á etiká WRAP, klí c ove  pojmy dus evní ho obnovení  zdráví . 

Sekce 2: Odolnost, sí lá á náde je, fyzická  pe c e. 

Sekce 3: Sebeobhájobá, osobní  prá vá, diskrimináce, rozvoj zdráví  – pánel ná stroju .  

Sekce 4: Vyprácová ní  denní ho plá nu, rozpozná ní  spous te c u . 

Sekce 5: Žnáky vc ásne ho várová ní , sociá lní  podporá, podporá ostátní ch. 

Sekce 6: Plá nová ní  krizí , plá nová ní  po skonc ení  krize, uzávr ení . 

 

Ná te chto workshopech se iniciá tor i záme r ili ná ne kolik strátegií : (1) pochopení  filozofie 

recovery, (2) zdu rázne ní  klí c ovy ch ná pádu  recovery (3) dodrz ová ní  osobní ch prá v 
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se záme r ení m ná silne  strá nky. Káz de  sezení  trválo 3,5 hodiny, poc í náje check-in 

se vs emi u c ástní ky á u vodem do te mátu. Dá le se pokrác oválo ve cvic ení ch á diskusí ch. 

Ú c ástní ci diskutováli, co jim umoz n uje sdí let zkus enosti. Vy sledkem je "dohodá 

o komfortu", která  se stálá zá kládní m kámenem rozví jení  u cty á vztáhu ve skupine . Dá le 

sezení  záhrnoválo cvic ení  pro zkoumá ní  silny ch strá nek á náde je. Dá le WRAP pomohl 

u c ástní ku m reálizovát wellness prostr edky, oznác ováne  jáko "wellness toolbox". Be hem 

sezení  byl u c ástní ky vytvor en individuá lní  plá n k pr ekoná ní  fyzicky ch á emoc ní ch potí z í . 

Mezi klí c ove  kátegorie zde pátr í  náde je, by t sebereflexivní  á uve dome ly , podporá á sí te , 

sebeobhájová ní  (self ádvocácy). 

Naděje 

Ú c ástní ci popsáli, z e myslí  pozitivne , coz  identifikováli jáko zme nu zkus eností  

prostr ednictví m WRAP á spojováli to s recovery. Ne kter í  interpretováli recovery jáko 

proces, ve ktere m se stá vájí  stá le pozitivne js í  á jsou schopni vide t situáce nebo 

zkus enosti v pozitivní m sve tle. Jeden u c ástní k popisovál tákove  zme ny jáko postupne : 

"Můj způsob myšlení se mění kousek po kousku. Já jsem introvert a mám tendenci brát věci 

negativně. No, teď je beru více pozitivně.... přetvořím si vlastní myšlenky do pozitivního 

směru“. By t pozitivní  pomohlo u c ástní ku m ve r it v náde ji: "[WRAP] mi pomohl přemýšlet 

pozitivně a doufat, těším se; pomohl mi, abych přemýšlela, co bych chtěla dělat 

v budoucnu". Ve ts iná u c ástní ku  vs ák uvedlá, z e workshop jim pomohl znovu zvá z it jejich 

negátivní  ná zory ná stá rnutí . Potí z e se nezme nily, ále cí tili leps í  pocit kontroly nád jejich 

fyzicky m á dus evní m zdráví m. 

Být sebereflexivní a uvědomělý 

Dáls í m áspektem recovery, o ktere m diskutováli ne kter í  u c ástní ci bylo to, z e jsou 

sebereflexivne js í  á ohleduplne js í . Jeden u c ástní k to komentovál ták, z e to, co záz il be hem 

WRAP, mu pomohlo dostát se z depresivní  fá ze dr í ve nez  obvykle á zábrá nilo mu, áby 

se do toho dostál hloube ji, protoz e byl ví ce sebeve domy . By t sebereflexivní  á vní mávy  se 

zdá lo by t zdrojem pocitu pozitivní ho á potvrzují cí ho sebehodnocení  pro u c ástní ky. 

Nicme ne , ne vs ichni se tákto cí tili.  

Podpora / sítě 

Peer support je nezbytnou souc á stí  recovery (Čopelánd, Meád, 2004 in Mátsuoká, 2015). 

Ú c ástní ci nás li peer podporu ve WRAP. Ve ts iná u c ástní ku  se po první ch sezení ch chte lá 

schá zet i jinde á podporovát se. Rozhodli se setká vát me sí c ne  jáko podpu rná  skupiná. 

To byl nec ekány  vy sledek, ác koli to není  neobvykle .  
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Obhajování se (self advocacy) 

Rozvoj skupinove  podpory je vy sledkem spolec ne ho u silí  v oblásti obhájoby, coz  lze 

pováz ovát zá pozitivní  vy sledek probí hájí cí ho recovery. Dáls í  pozitivní  vy sledek sebe 

obhájová ní  bylá schopnost jedne  z u c ástnic konfrontovát odborní ká, ktery  ji tlác il, áby 

podepsálá informovány  souhlás k operáci, ániz  by ji plne  informovál o pováze operáce 

(která  ve skutec nosti, ják se uká zálo, bylá zbytec ná ). „Doktor a ostatní zaměstnanci 

lékařské ordinace si mysleli, že jsem příliš stará, abych to pochopila a snažili se mě přinutit, 

abych souhlasila s jejich postupem, ale já trvala na svém rozhodnutí“. Jiny  u c ástní k 

si uhá jil zme nu sve ho z ivotní ho prostr edí , á nákonec se pr este hovál ná vysne ne  mí sto. 

Sebeurc ení  je zá kládní  hodnotá recovery á sociá lní  prá ce.  

Klí c ová  te mátá te to studie – sebehodnocení , pozitivní  postoj á obhájobá – jsou u zce 

spjáty se syste movy m u tlákem, s ní mz  se jeho u c ástní ci setká vájí  v káz dodenní m z ivote . 

R es ení  tákovy ch otá zek je ná roc ne , ále kritic tí  sociá lní  prácovní ci mohou ták uc init tí m, 

z e prácují  s jednotlivci á zváz ováli r es ení  u tláku nejen jednotlivce, ále táke  ná syste move  

u rovni. Pouz ití  kriticke  perspektivy sociá lní  prá ce, která  zdu rázn uje ánály zu u tláku, 

moci á silny ch strá nek, mu z e r í dit nás i práxi, ábychom pr ekroc ili u roven  jednotlivce 

á r es ili syste movou pováhu kulturní ho imperiálismu v sociá lní  práxi, coz  je áspekt 

u tláku (Young, 2011 in Mátsuoká, 2015). Syste movy  u tlák je sloz ity , nicme ne , v te to 

studii vidí me, z e du ráz ná silne  strá nky á odolnost pomohly u c ástní ku m vide t sociá lní  

vztáhy á potvrdily jejich vlástní  hodnotu. Kritická  ánály zá záloz ená  ná sí le mocensky ch 

vztáhu  á u tláku chce ná jednotlivci ocenit silne  strá nky v konkre tní ch situácí ch, tyto 

situáce otevr ely moz nosti jednotlivcu m, áby si osvojili nove  perspektivy, i kdyz  

syste mová  pováhá u tláku se nezme nilá. Táková  ánály zá u tláku, sí ly á silny ch strá nek 

je zá kládem pro primá rní  cí l sociá lní  prá ce: sociá lní  správedlnost (Mátsuoká, 2015). 
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Fáktory zme ny 

Rodinná  situáce osob bez domová je c ásto spojová ná se vznikem á udrz ová ní m situáce 

bezdomovectví . Toto spojení  mu z e by t pozitivní  i negátivní . V souc ásny ch studií ch 

je podporá ze strány rodiny spojová ná s umoz ne ní m zme ny trájektorií  bydlení , 

á to zejme ná u mlády ch osob bez domová. Vy zkum Máyocká á kol. (2011) je záloz en 

ná longitudiá lní  studii trájektorií  bydlení  mlády ch osob bez domová v Dublinu (Irsko). 

Studie poukázuje ná silny  podporují cí  vliv rodiny u osob, ktere  jsou v situáci 

bezdomovectví . Tento vliv je posuzová n jáko zejme ná silny  u osob, ktere  uvá de li s pátnou 

rodinnou situáci jáko jeden z du lez ity ch fáktoru  vzniku situáce bezdomovectví . Studie 

poukázuje ná ne kolik rovin zme ny á nává zá ní  vztáhu s rodinou á dosáz ení “ dobre ho 

vztáhu”; jáko nejsilne js í  fáktory se pr itom jevily du ve rá á komunikáce. Dá le táke  pr ijetí  

zodpove dnosti zá vlástní  z ivot, její z  ábsence bylá dr í ve du vodem nárus ení  rodinny ch 

vztáhu  á odchodu mlády ch lidí  z domová. Pro sociá lní  prá ci bylá ná zá kláde  studie 

definová ná záká zká v podobe  prá ce s tenzí  á resistencí  formou podpory ádáptivní ch 

mechánismu  dosáz ení  zme ny (Máyock á kol., 2011).  

Vy zkum reálizovány  orgánizácí  Groundswell (2015) v ne mz  byl identifiková n tzv. 

„Escápe Plán“ („Ú nikovy  plá n“) byl záme r en ná identifikáci hlávní ch bárie r 

á ákcelerá toru  procesu u spe s ne  reintegráce. S etr ení  bylo reálizová no pomocí  rozhovoru  

s lidmi bez domová, ktery m se podár ilá reintegráce do trvále ho bydlení  á ná slednou 

focus group s tzv. vy známny mi druhy mi, tedy osobámi, ktere  sámi lide  bez domová urc ili 

jáko vy známne  pro u spe s nou reintegráci. „Escápe Plán“ identifikovál sedm zá kládní ch 

oblástí  du lez ity ch pro proces reintegráce. Jedná  se o: zápojení  do skupiny (pomocí  

vzde lá vá ní , dobrovolnictví  átd., ktere  vede ke zvy s ení  sebeve domí ), zme ny vlástní ho 

postoje k sobe  á k druhy m lidem (náuc it se du ve r ovát, poz á dát o pomoc, pr evzí t 

odpove dnost…), „dosáz ení  dná“ (mezní k v obrátu), vztáh se sluz bámi á prácovní ky 

te chto sluz eb (ktere mu je pr iklá dá n velky  vliv), peer perspektivá á pocit zápojení , 

rozpozná ní  du lez itosti podpu rne  sociá lní  sí te  á konec ne , moz nost sdí let zkus enosti 

s bezdomovectví m (moz nost pr erá movát je).  

Pátterson, Tweed (2009) sekundá rní  ánály zou dát z vy zkumu  urc ili sedm fáktoru , ktere  

mohou usnádnit „u nik“ ze situáce bezdomovectví . Mezi tyto fáktory pátr í  pr í stup 

k bydlení  á ekonomická  stábilitá, kontrolá uz í vá ní  ná vykovy ch lá tek, pr í stup k le c be  

(i dus evní ch chorob), sociá lní  oporá, rozpozná ní  vlástní ch schopností  á vlástní  hodnoty, 

vyrovná ní  se s vlástní  minulostí  á pr ijetí  odpove dnosti, rozpozná ní  negátivní ch áspektu  

z ivotá ná ulici á spirituálitá (Pátterson, Tweed, 2009).   
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V rá mci první ho fáktoru „pr í stup k bydlení  á ekonomická  stábilitá“ hráje dle vy zkumu  

roli zejme ná finánc ní  dostupnost bydlení , moz nost zí skát práxi v rá mci prácovní ch 

dovedností  á moz nost zí skát záme stná ní . Dáls í m zmí ne ny m fáktorem je le c bá dus evní ch 

chorob. Č ásty m dus evní m onemocne ní m u osob bez domová je pr itom deprese. Pr í stup 

k sociá lní  podpor e je rovne z  vní má n jáko vy známny  fáktor procesu reintegráce 

do trvále ho bydlení . Ne ktere  vy zkumy pr itom pr í mo poukázují  ná vztáh mezi 

psychickou pohodou á redukcí  stresu (ktery  je jiste  pr i procesu reintegráce do trvále  

formy bydlení  pr í tomny ) á sociá lní  podporou. Rozpozná ní  vlástní ch schopností  á vlástní  

hodnoty se ukázuje jáko velmi du lez ity  fáktor procesu reintegráce zejme ná proto, 

z e je sebeve domí /resp. ve domí  vlástní  hodnoty vztáz eno k vní máne  zvlá dnutelnosti 

situáce. Dáls í m fáktorem u niku ze situáce bezdomovectví  je rozpozná ní  negátivní ch 

du sledku  z ivotá ná ulici propojeno s uve dome ní m si moz ny ch budoucí ch pozitiv á vy hod 

opus te ní  z ivotá ná ulici, coz  mu z e ve st k ná ru stu motiváce ke zme ne . 

Pátterson á Tweed (2009) provedli dotázní kovy  vy zkum záby vájí cí  se fáktory 

reintegráce u osob bez domová. Oslovili dve  skupiny respondentu : respondenty bez 

domová á respondenty, kter í  se jiz  integrováli do trvály ch forem bydlení .  Respondenti 

identifikováli jáko zá kládní  fáktor „u niku“ z bezdomovectví  prá ve  pr í stup k bydlení . Jáko 

du lez itá  bylá vní má ná táke  zdrávotnická  pe c e á podporá ze strány sociá lní ch sluz eb. 

Mezi fáktory reintegráce bylá zár ázená i sociá lní  podporá á le c bá ze zá vislosti. Vy sledky 

vy zkumu uká zály, z e jsou lidmi bez domová, kter í  jsou jiz  integrová ni, vní má ny jáko 

du lez ite  i vnitr ní  (ve smyslu kognitivní ) udá losti jáko nápr . vní má ní  vlástní  hodnoty. 

(Vní má ní  vlástní  hodnoty bylo touto skupinou respondentu  vní má no jáko druhy  

nejdu lez ite js í  fáktor, hned po bydlení .)  

Fáktory reintegráce lidí  bez domová v Č eske  republice se ve sve m c lá nku záby vájí  Lux 

á Mikeszová  (2013). Lux s Mikeszovou reálizováli vy zkum fáktoru  reintegráce pomocí  

rozhovoru  á ohniskovy ch skupin se sociá lní mi prácovní ky (prácovní ky sociá lní ch 

odboru  i neziskovy ch orgánizácí ) i lidmi bez domová. Úniká tnost vy zkumu pr itom 

spoc í vá  v tom, z e vy zkum není  primá rne  záme r en ná pr í c iny vzniku situáce 

bezdomovectví , ále ná fáktory reintegráce. K situáci bezdomovectví  je pr itom 

pr istupová no jáko k existují cí mu fáktu. Mezi hlávní  bárie ry „znovuzí ská ní  á udrz ení  

si dlouhodobe ho bydlení “ pátr ily dluhy (respektive exekuce), nedostátek dostupny ch 

bytu  (zde ve smyslu finánc ní  nedostupnosti, nemoz nosti zisku ná jemní  smlouvy, á tí m 

vzniku ná roku ná dá vky hmotne  nouze á konec ne  ve smyslu nedu ve ry v klienty 

ázylovy ch domu  ze strány pronájí mátelu  bytu ), zá vislosti, ní zká  sebedu ve rá 

á diskrimináce. Diskrimináce bylá chá pá ná jáko diskrimináce kvu li bydlis ti v ázylove m 

dome , zá známu v trestní m rejstr í ku c i pr í slus nosti k etnicke  mens ine . Mezi fáktory 
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„znovuzí ská ní  á udrz ení  si dlouhodobe ho bydlení “ je r ázená osobní  motiváce (motivovát 

pr itom mu z e i negátivní  zkus enost ve smyslu „pá du ná dno“), finánc ní  grámotnost, 

nálezení  prá ce, zodpove dnost (ve smyslu vc ásne ho r es ení  proble mu  á spolehnutí  

se ná sebe), zdráví , rodinne  zá zemí , spoluprá ce se sociá lní mi prácovní ky, vhodny  

pártner, sociá lní  kápitá l (tedy sí te  kontáktu  á vztáhy s pr á teli), dobá pobytu v krizovy ch 

podmí nká ch („s rostoucí  dobou klesá  s ánce ná integráci“), osobnost „jedince“ á vzde lá ní .  

S kátegorií  zodpove dnost, respektive do ní  spádájí cí  vc ásne  r es ení  proble mu  je spojená 

neinformovánost o tom, jáke  jsou moz nosti pomoci pro osoby bez domová 

(Lux, Mikeszová , 2013).  

Reintegrácí  mlády ch osob bez domová do spolec nosti se v c eske m prostr edí  záby vál 

i Márek (2013), ktery  chá pál reintegráci jáko proces á záme r ovál se ná psychicke  

proz í vá ní  reintegrují cí ho se jedince. V rá mci popisu procesu reintegráce se áutor záby vá  

ná sledují cí mi fáktory (kátegoriemi): vyrovná ní  s minulostí  (vyrovná ní  se vztáhy s rodic i 

á proz ity mi tráumáty), vyrovná ní  se z ivotem ná ulici, vyrovná ní  se se sebou sámy m, 

hledá ní  smyslu z ivotá (demotivují cí  vliv ulice, zme ná potr eb jáko pr edpoklád 

reintegráce, hodnotá svobody, vy znám hrdosti), impulz ke zme ne  z ivotá (ohroz ení , smrt, 

vzor, lá ská, dí te , kontákt s lidmi, Bu h) á pohled do budoucnosti ve smyslu pr ekoná ní  

pr eká z ek v procesu reintegráce (dluhy, prácovní  proces, zisk bydlení …). 

Vzhledem k tomu, z e bezdomovectví  je extre mní  formou chudoby, reintegráce 

do stábilní ch forem bydlení  ták u zce souvisí  táke  s pr ekoná ní  situáce extre mní  chudoby. 

Rozsá hnou studii extre mní  chudoby provedl Neumánn á kol. (2003). Bylá pouz itá 

kválitátivní  i kvántitátivní  metodá. V rá mci kválitátivní  explorátivní  studie byly 

zkoumá ny extre mní  formy chudoby v Ne mecku. Já drem kválitátivní  c á sti 

je 107 biográficky ch rozhovoru  s lidmi, kter í  vyuz í vájí  sluz by pro zá visle  ná ná vykovy ch 

lá tká ch, pro lidi bez domová nebo mládistve , z nichz  bylo zá me rny m vy be rem zvoleno 

dvácet rozhovoru , ktere  byly hermeneuticky interpretová ny. V ná váznosti ná kválitátivní  

studii bylá provedená kvántitátivní  studie proveditelnosti. Tá me lá zá cí l zjistit, ják mu z e 

by t urc en celkovy  poc et extre mne  chudy ch osob ve Spolkove  republice Ne mecko pomocí  

stándárdizováne ho pru zkumu. Autor i ná zá kláde  zí skány ch dát vytvor ili definici 

extre mní  chudoby. Studie pák prácuje s koncepcí  chudoby, ve ktere  jsou rozhodují cí  ják 

"z ivotní  situáce", ták "zdroje" jednotlivce. Ždroje jsou zde definová ny s iroce jáko jme ní , 

kválifikáce á zkus enosti, pr í stup ke sluz bá m, sociá lní  sí te  ápod. Studie pr edstávuje dve  

klí c ove  typologie: "Krok do extre mní  chudoby á syste m sociá lní  pomoci" (pe t typu ) 

á "Extre mne  chudí  á jejich perspektivy" (c tyr i typy).  
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Typologie „Extre mne  chudí  á jejich perspektivy“ rozlis uje c tyr i podskupiny chudy ch lidí  

s ohledem ná jejich s ánce nájí t cestu z extre mní  chudoby: 

1 typ: Skupiná te ch, kter í  sve  z ivotní  proble my zvlá dnou ádekvá tne , u spe s ne , moz ná  

dokonce optimá lne  vzhledem k z ivotní  práxi, kterou prezentováli. 

2 typ: Skupiná te ch, kter í  sve  z ivotní  proble my nemohou zvlá dát u spe s ne  vzhledem 

k z ivotní  práxi, kterou prezentováli, jsou v nejiste  z ivotní  situáci, pr itom neexistují  z á dne  

syste move  pr eká z ky pomoci. 

3 typ: Skupiná te ch, kter í  sve  z ivotní  proble my nemohou zvlá dát u spe s ne  vzhledem 

k z ivotní  práxi, kterou prezentováli, ále jsou v stábilizováne  z ivotní  situáci, pr ic emz  zde 

existují  urc ite  pr eká z ky, ktere  mohou by t dr í ve c i pozde ji pr ekoná ny. Stábilizáce z ivotní  

situáce je ve sve m du sledku vy sledkem potenciá lu individuá lní ch fáktoru . 

4 typ: Skupiná te ch, kter í  sve  z ivotní  proble my nemohou zvlá dát u spe s ne  vzhledem 

k z ivotní  práxi, kterou prezentováli, ále jsou v stábilizováne  z ivotní  situáci, pr ic emz  zde 

existují  urc ite  pr eká z ky, ktere  mohou by t principiá lne  pr ekoná ny. Stábilizáce z ivotní  

situáce je ve sve m du sledku vy sledkem potenciá lu kontextovy ch fáktoru . 

Ná zá kláde  te to typologie lze vyvodit, jáky  druh podpory je nejvhodne js í  pro jejich 

zá stupce. Pro zjednodus ení  áutor i prácují  s dve má formámi pomoci: pomoc pr i pr ez ití  

á pomoc dostát se z extre mní  chudoby. Ú první ho typu lidí  v situáci extre mní  chudoby 

je du lez itá  pomoc k pr ez ití . Pomoc dostát se z extre mní  chudoby není  poz ádová ná, 

náopák, v extre mní ch pr í pádech mohou pokusy o intervenci z ivotní  situáci jes te  zhors it. 

Ú druhe ho typu je chárákteristicke , z e se náchá zí  ve zleps ují cí  se z ivotní  situáci, á proto 

nic nebrá ní  intervencí m nebo nábí dce pomoci. Žá stupci te to skupiny potr ebují  pomoc 

á jsou pr í stupní  pomoci dostát se z extre mní  chudoby. Žá stupci tr etí ho typu se táke  

náchá zejí  ve zleps ují cí  se situáci, ávs ák individuá lní  fáktory brá ní  u spe s ne  podpor e 

ze strány sociá lní ch sluz eb. Žá stupci te to skupiny potr ebují  pomoc, dostát se z extre mní  

chudoby je vs ák nereá lná  áz  do doby, nez  se dotyc ny  pro tuto pomoc sá m rozhodne. 

Poslední  typ je chárákteristicky  zleps ová ní m situáce, ávs ák kontextuá lní  fáktory brá ní  

zleps ení  situáce, proto potr ebují  pomoc, pomoc dostát se z chudoby c ásto zá visí  

ná ne jáke m ádministrátivní m nebo politicke m rozhodnutí  (Neumánn á kol., 2003). 
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Individuá lní  plá nová ní  

Metody The Stárs jsou záloz eny ná pr í stupu párticipátivní ho hodnocení  á me r ení  

(„Párticipátory ássessment ánd meásurement“). Metodá je záloz ená ná tr ech zá kládní ch 

hodnotá ch: zplnomocne ní , spoluprá ce á integráce poznátku . Prácuje s motivácí  

pr í jemcu  sociá lní  prá ce, kter í  ji vypln ují  á zá roven  se uc í  porozume t procesu zme ny. 

Pr í jemci sociá lní  prá ce se dí ky te to metode  cí tí  by t áktivne  zápojeni do procesu 

hodnocení  á zme ny, nejsou tedy jen pásivní mi pr í jemci hodnocení . Sámotny  proces 

eváluáce mu z e tedy pr í jemce sociá lní  prá ce podpor it v dosáz ení  zme ny. Vy zkumy 

proká zály, z e zme ná je u pr í jemcu  sociá lní  prá ce s vyuz ití m The Stárs signifikántne  

rychlejs í  (viz nápr . Burns, MácKeith, Gráhám, 2008; Killáspy á kol., 2012; Hárris, 

Andrews, 2013). Metodá The Stárs vychá zí  z koherentní  teorie zme ny prezentováne  

Procháskou á DiČlementhem. 

Homelessness Stár je originá lní  metodou The Stár. V souc ásne  dobe  se jedná  jiz  o tr etí  

áktuálizováne  vydá ní  metody. Jedná  se o inovátivní  ná stroj pro podporu á me r ení  zme n 

pr i prá ci s lidmi. Táto Stár bylá uzpu sobená pr í mo potr ebá m osob se zkus eností  

se ztrá tou bydlení  á pobytem v nejisty ch formá ch bydlení . S ká ly, ná ktere  se záme r uje 

Homelessness Stár: motiváce á pr evzetí  odpove dnosti, pe c e o sebe sámotne ho 

á dovednosti sámostátne  z í t, zvlá dá ní  hospodár ení , sociá lní  sí te  á vztáhy, uz í vá ní  drog 

á álkoholu, fyzicke  zdráví , emoc ní  á dus evní  zdráví , smysluplne  vyuz ití  volne ho c ásu, 

sprá vá ná jmu á ubytová ní , (pá chá ní ) trestne  c innosti. S ká ly, ná nichz  je me r ená dosáz ená  

zme ná: (1) „Žáseknutí “/ „Úví znutí “ (1, 2): Dosáz ení  cí le je dáleko, nevidí m proble m nebo 

nejsem pr ipráven diskutovát tento áspekt sve ho z ivotá (i tr ebá mluvit o stráchu 

á nedu ve r e), i kdyz  proble m mu z e by t pos kozují cí  pro me  i pro me  okolí . Jsem dáleko 

od dosáz ení  sve ho plne ho potenciá lu. Nechci hovor it s prácovní kem, nechci jeho 

podporu. (2) Pr ijetí  pomoci (3, 4): Pocit, z e se mi nelí bí , ják se ve ci májí  je silne js í  á teď 

oprávdu chci ve ci jinák. Žme ná pro me  mu z e by t de sivá  á nemusí m ve de t, co pr esne  chci, 

ále chci zme nu, nechci z í t dá l jáko doposud. Čhci pr ijmout pomoc pr i r es ení  nále hávy ch 

proble mu , i kdyz  má  ochotá ke spoluprá ci mu z e by t kolí sává . Čhci, áby zme nu r í dil 

hlávne  prácovní k, nechci pr ejí mát iniciátivu. (3) Ví rá (5, 6): Žác í ná m ve r it, z e se ve ci 

mohou oprávdu zme nit. Žác í ná m si uve domovát konkre tní  obrysy zme ny, kterou bych 

chte l. Žác í ná m chá pát, z e se zme ná nestáne bez me ho pr ic ine ní . Žác í ná m 

experimentovát, svou ví ru ve zme nu pomálu pr evá dí m do práxe. Experimenty se ne kdy 

podár í  á ne kdy ne, potr ebuji podporu, ábych udrz el náde ji, z e zme ny dosá hnu. (4) Úc ení  

se (7, 8): V te to fá zi si uve domuji, co mi pomá há  k dosáz ení  cí le, je to motivují cí  á pomá há  

mi to zí skát sebedu ve ru. Mu j pr í stup k tomu, co mi pomá há  dostát se k cí li 
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je konzistentne js í . Por á d se ále uc í m á potr ebuji oporu. Úz  jsem ne c eho dosá hl, 

ále potr ebuji pru be z nou podporu ze strány sociá lní ho prácovní ká, ábych pokrác ovál. 

(5) Sobe stác nost (9, 10): Sme r uji ke sve mu cí li á uz  nepotr ebuji tolik podpory. Nove  

zpu soby, ják pr istupovát k ve cem v dáne  oblásti jsou jiz  dobr e závedene , cí tí m se v nich 

pr irozene , jsou áutomáticke . Ve ts inu c ásu doká z u zme nu udrz ovát sá m, ále v pr í páde  

krize potr ebuji podporu. Je uz itec ne , kdyz  má m ne koho, kdo obc ás zkontroluje, zdá jsem 

v por á dku á pomu z e mi rozpoznát moz ne  blí z í cí  se proble my (Triángle, 2017). 

Plá nová ní  záme r ene  ná osobu (ná c love ká) je pr í stup záme r eny  ná poskytová ní  podpory 

r í zene  její m pr í jemcem, která  je záloz ená  ná osobní ch silny ch strá nká ch á vlástní m 

pohledu/stánovení  cí lu . Tento pr í stup je s iroce vyuz í vány , je ovs em zná mo jen velmi 

má lo o dopádu tohoto pr í stupu ná kválitu vy sledny ch plá nu  nebo dopádu ná vní mánou 

poskytovánou podporu. Studie Flánnery á kol. (2000) se záby vá  prá ve  tí mto dopádem 

u studentu  se speciá lní mi vzde lá vácí mi potr ebámi. Studie bylá reálizová ná pomocí  

rozhovoru  se sedmi vyuc ují cí mi á deseti studenty. Ž rozhovoru  vyply vá , z e vyuz í vá ní  

plá nová ní  záme r ene ho ná osobu vedlo k: á) zvy s ene mu vyuz í vá ní  pr í stupu  záme r eny ch 

ná c love ká, b) k vys s í mu poc tu stánoveny ch cí lu , c) prá ci ná cí lech i mimo rá mec podpory 

zár í zení , d) vys s í  uspokojení  z procesu plá nová ní , ják u uc itelu , ták u prácovní ku .  

Kdyz  se lide  dostá vájí  kvu li svy m specificky m potr ebá m do sluz eb, dostá vájí  ve ts inou 

ná lepku jáko „deficientní “, „proble movy “, „pátologicky “. Táto oznác ení  jsou pro klienty 

sluz eb urc ity m zpu sobem urc ují cí  á neinformují  ná s o jejich silny ch strá nká ch, 

kompetencí ch, preferencí ch, zdrojí ch á existují cí  podpor e. Individuá lní  plá ny 

orientováne  ná deficity nevedou odborní ky k prá ci se silny mi strá nkámi klientá. Pr í stup 

záme r eny  ná silne  strá nky je orientovány  ná jejich odhálení  á ná sledne  „stáví “ dáls í  

poskytovánou podporu prá ve  ná nich. Pr í stup záme r eny  ná slábe  strá nky je c ásto 

generálizují cí  prá ve  dí ky spolec ensky sdí leny m ná lepká m, ktere  klienti obdrz í . Pr í stup 

záme r eny  ná silne  strá nky je záloz en ná individuálizují cí m pr í stupu. Individuá lní  

plá nová ní  je záloz eno ná identifiková ní  silny ch strá nek, potr eb, cí lu  á vy be ru sluz eb 

á forem podpory, ktere  mohou podpor it silne  strá nky klientá. Plá nová ní  záloz ene  

ná silny ch strá nká ch lze definovát jáko tákove  plá nová ní , ktere  je záloz eno 

ná emocioná lní ch á beháviorá lní ch dovednostech á kompetencí ch á chárákteristiká ch, 

ktere  tvor í  smysl osobní ho „dosáhová ní “ á pr ispí vájí  k uspokojení  vztáhu  se sociá lní m 

okolí m, vedou ke sniz ová ní  osobní ho stresu, á podporují  osobní  vy voj. Existují  c tyr i 

zá kládní  právidlá tohoto pr í stupu: 1. Klient má  silne  strá nky, 2. Motiváce klientá 

ke zme ne  je posilová ná, pokus se záme r ujeme ná jeho silne  strá nky, 3. Klientovo selhá ní  

v zí ská ní  schopností  neznámená  selhá ní , ále to, z e mu nejsou poskytová ny zkus enosti 
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á „instrukce“, áby jich dosá hl, 4. Vs echny poskytováne  sluz by musí  vychá zet 

z klientovy ch silny ch strá nek (Epstein á kol., 2000).  

Žplnomocne ní  ná stráne  klientu  i sociá lní ch prácovní ku  vyz áduje silny  zá vázek ná stráne  

orgánizáce. Jedná  se zejme ná o zá vázek ná stráne  formá lní ch struktur á kultury 

orgánizáce, ktere  podporují  ángáz ovánost ják ná stráne  sociá lní ch prácovní ku , ták ná 

stráne  klientu . Tento c lá nek identifikuje chárákteristiky spojene  s efektivní mi 

strátegiemi záme r eny mi ná zplnomocne ní  v orgánizácí ch sociá lní ch sluz eb. Vy sledky 

vy zkumu poukázují  ná to, z e je se zplnomocn ují cí mi strátegiemi spojená ve ts í  efektivitá 

prográmu, redukce fluktuáce záme stnáncu  orgánizáce á rozvoj volební  zá kládny 

orgánizáce (Hárdiná, 2005). 

Gerull á Merckens (2012) uvá dí  vy sledky studie u spe s nosti (Erfolgsstudie), která  bylá 

ve dvou vlná ch provedená v letech 2008 áz  2012. Nejprve bylá zkoumá ná stá vájí cí  

literáturá á bylo provedeno 9 expertní ch rozhovoru  se sociá lní mi prácovní ky i klienty. 

O dvá roky pozde ji se studie záby válá 514 opátr ení mi ná c tyr ech sociá lní ch u r ádech 

v Berlí ne . Čí lem ánály zy dokumentu  bylo zjisti, jáke  párámetry u spe chu c i neu spe chu 

á jáke  konsteláce vedou nebo brá ní  pozitivní mu pru be hu pomoci lidem bez domová 

nebo lidmi ohroz eny m bezdomovectví m á jáke  konsekvence to má  pro optimálizáci 

syste mu pomoci? 514 ánályzovány ch pr í pádu  záhrnoválo ze 2/3 muz e á 1/3 z en 

v pru me rne m ve ku 26 let. Vs ichni bydleli v ne jáke  forme  krizove ho bydlení  á náchá zeli 

se v multidimenzioná lní  proble move  situáci. Nejc áste ji to byly proble my (u ví ce nez  

80 %) pr i jedná ní  s u r ády, v oblásti prá ce / vzde lá vá ní , s dluhy, s nedostátkem 

spolec ensky ch kontáktu  á se strukturová ní m c ásu. Proble m s konzumácí  álkoholu byl 

zjis te n u 2/5 pr í pádu . Žá u spe s ne  ukonc ení  pomoci bylo pováz ová no plá nováne  á mezi 

vs emi ákte ry dohodnute  ukonc ení  opátr ení . V dobe  tvorby studie nebyl návzdory 

komplexní m dokumentác ní m poz ádávku m ná poskytovátele sluz eb v Berlí ne  (stejne  

jáko ve ve ts ine  ostátní ch obcí ) jes te  vyprácová n z á dny  postup, ktery  by záznámená vál 

dosáz ení  cí lu . Ú spe ch á efektivitá pomoci byly respondenty pováz ová ny zá nezbytne  

k dosáz ení  cí lu  jedince. Definová ní  cí lu  pr i tom musí  by t provedeno ná zá kláde  

konkre tní ch potr eb á táke  s ohledem ná druh á intenzitu pomoci. Vz dy se pr itom jedná  

o zme nu z ivotní  situáce á sní z ení  potí z í  s du rázem ná udrz itelnost zme ny. Gerull 

á Merckens (2012) proto uvá dí , z e je potr ebá vyvinout metodu me r ení  u spe s nosti 

jednotlivy ch cí lu  á dosáhová ní  cí lu . V obou c á stech studie byly prezentová ny 

experimenty á pr í klády z jiny ch spolkovy ch stá tu . Žátí m neexistuje uspokojivy  postup, 

ktery  by spln ovál poz ádávky ná me r ení  u c innosti á u spe s nosti, s du rázem ná efektivitu 

nikoliv eficienci. 
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Ná orientáci ná deficity klientu  ná rozdí l od orientáce ná zdroje dá le upozorn uje Gerull 

(2009). Dotázování  odborní ci v kválitátivní m s etr ení  mezi sociá lní mi prácovní ky 

á klienty sluz eb pro lidi v bytove  nouzi jen ste z í  náchá zeli individuá lní  zdroje svy ch 

klientu  á klientek. Náopák sámi dotázování  klienti á klientky uvedli individuá lní  zdroje 

ná podporu u spe chu. Byli jimi: hrdost, sebeve domí  á nezá vislost. Prácovní ci uvedli 

pouze vysokou motiváci jáko du lez ity  zdroj klientu  pro u spe s ny  pru be h procesu pomoci. 

Gerull (2014) táke  uvá dí  seznám zdroju  á fáktoru  ochrány, ktere  byly zí ská ny z ánály zy 

514 pr í pádu . Jsou jimi sociá lní  interákce á komunikác ní  dovednosti; fyzicke  zdráví ; 

káz dodenní  prákticke  dovednosti pe c e o sebe sámá; spolec enská  átráktivitá; stábilní , 

podpu rná  sociá lní  sí ť; zá jmy, áktivity á volny  c ás; áutonomie (sámostátnost, 

nezá vislost); ví rá á strátegie r es ení ; ásertivitá; funkce v rodine /skupine ; máteriá lní  

zdroje; zvlá s tní  schopnosti á vy kon. Gerull (2014) pr itom uvá dí , z e mnoho zdroju  

á fáktoru  ochrány v procesu pomoci je jen ste z í  vide no, záznámená no á pouz í vá no 

prácovní ky. To mu z e mí t podle áutorky dvá du vody:  

1) sociá lní  prá ce se zprávidlá záby vá  z ivotní  historií  á je proto slepá  k zdroju m 

svy ch klientu , i kdyz  by mohly by t uz itec ne  k pr ekoná ní  jejich obtí z ne  z ivotní  

situáce; 

2) pomoc poskytová ná ná zá kládne  zá koná (§ 67 ff. SGB XII) je záme r ená spí s e 

ná deficity klientu . Ždroje klientu  nejsou ve zprá vá ch poskytovátelu  sluz eb 

uvá de ny (Gerull, Merckens, 2012). 

Shobe á Páge-Adáms (2001) nává záli ná Micháelá Sherrádená (1988; 1991), ktery  

provedl vy zkumnou studii v Čentru pro sociá lní  rozvoj. Žjistil, z e tzv. Individuál 

Development Accounts (IDA), ktere  pomá hájí  lidem s ní zky mi pr í jmy us etr it 

á dosá hnout ekonomicke  sobe stác nosti, vedou u jednotlivcu  k posí lení  schopnosti 

plá novát á reálizovát sve  finánc ní  cí le. Sherráden á Páge-Adáms (1995) se záby váli 

vztáhem mezi silny mi strá nkámi (ássets) á well-beingem, jejich studie dokázuje 

pozitivní  efekt silny ch strá nek ná z ivotní  spokojenost á self-efficácy i negátivní  efekt 

v podobe  depresí  á uz í vá ní  álkoholu. Silne  strá nky jsou ták spojeny se sebe-sme r ová ní m 

(self-direction), intelektuá lní  flexibilitou á orientácí  ná budoucnost. 

Shome á Páge-Adáms (2001) se odkázují  dá le ná Ajzená á Máddená (1986) á jejich 

"teorii plá nováne ho chová ní " (the theory of plánned beháviour)7, která  pr edpoklá dá , 

                                                                    
7 Táto teorie vylepšuje teorii odůvodněného chování tím, že k fáktorům, které ovlivňují záměr chovát 
se určitým způsobem (beháviorální zájem), přidává jeden nový. K předchozím ukázátelům (kterými jsou 
subjektivní normy á vlástní postoj k chování) je připojená vědomá kontrolá chování („perceived 
beháviorál control“). Vědomá kontrolá chování oznáčuje individuální vnímání obtížnosti jistého způsobu 
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z e jednotlivci dodrz ují  plá n c innosti záloz eny  ná dostupny ch moz nostech á zdrojí ch, 

intence á jedná ní  jsou ták c á stec ne  zá visle  ná "pr í tomnosti nebo ábsenci potr ebny ch 

zdroju  á pr í lez itostí ". Ž te to teoreticke  perspektivy hrájí  hmátátelne  zdroje u str ední  roli 

pr i formová ní , stánovení  i dosáz ení  cí lu . Stejny m zpu sobem mohou zdroje ve silny ch 

strá nek pomoci vytvá r et náde ji, plá ny á sny o budoucnosti, ktere  pák povedou 

k pozitivní m sociá lní m á ekonomicky m vy sledku m. Ú c ástní ci IDA (Individuál 

Development Accounts) popisováli, ják silne  strá nky vytvá r í  v z ivote  pozitivní  vy sledky 

záloz ene  ná vzniku novy ch vizí  pro budoucnost. Ná otá zku, v co doufájí , z e si z prográmu 

odnesou, jeden u c ástní k r ekl: "Tento program mi dává naději ... a tato naděje mě činí 

energičtějším" (Páge-Adáms, 1998: 13). Dáls í  u c ástnice IDA uvedlá, z e je pro ni i její  de ti 

pr iná s í  jásne js í  budoucnost (ČFED ADD, 1998). 

V te to souvislosti je tr ebá poznámenát, z e budoucí  orientáce se nevyskytuje pouze 

prostr ednictví m externí ch zdroju , ále táke  prostr ednictví m vnitr ní ch zdroju  nálezeny ch 

uvnitr  jednotlivcu . Sáleebey (1992) dá vá  do souvislosti oblást sociá lní ho bláhobytu 

(sociál welfáre) s rekonceptuálizácí  práxe sociá lní  prá ce á "perspektivou silny ch 

strá nek". Pr i popisu perspektivy silny ch strá nek (strengths perspective ápproách) 

Sáleebey (1992: 8) pí s e: „Abychom objevili sílu uvnitř lidí a komunit, musíme vyvrátit 

a zříci se pejorativních označení; poskytnout možnosti pro napojení na rodiny, 

institucionální a komunální zdroje…; paternalismus; důvěřovat lidské intuici, motivům, 

perspektivám a energiím lidí; a věřit v jejich sny“. 

Tento pr í stup záloz eny  ná silny ch strá nká ch podporuje mys lenku, z e náde je á cí le pro 

budoucnost lze nále zt ják prostr ednictví m vnitr ní ch, ták vne js í ch zdroju  v klientove  

okolí . Ne kter í  áutor i (Greene, Lee, Mentzer, Pinnell, Niles, 1998: 389) pr edpoklá dájí , 

z e táto perspektivá v práxi sociá lní  prá ce odrá z í  filozofii, podle ní z  "klienti disponují 

zdroji a kompetencemi potřebnými pro dosažení svých žádoucích cílů…"8. Čí lem sociá lní ch 

prácovní ku  tedy je poskytovát intervence, ktere  podpor í  vnitr ní  zdroje jednotlivcu , 

áby mohli dosá hnout svy ch náde jí , snu  á cí lu  pro budoucnost. Jiny mi slovy, áutor i 

ákcentují , z e dosáz ení  budoucí  orientáce mu z e spoc í vát v intervencí ch sociá lní  prá ce, 

ktere  vyzdvihují  vnitr ní  sí ly á zdroje uvnitr  jednotlivcu . 

Shome á Páge-Adáms (2001) se domní vájí , z e strukturá lní  fáktory hrájí  urc itou roli 

pr i rozvoji budoucí  orientáce jednotlivcu . Sociá lní  prácovní ci se ve ts inou záme r ují  

ná pr í jmovou chudobu, mu z e se vs ák jednát o to, z e ják pr í jmy, ták i silne  strá nky jsou 

                                                                    
chování, tedy zdá je pro jedince snádné či obtížné se chovát určitým způsobem. Pokud jedinec vyhodnotí, 
že dáný způsob chování je pro něj snádný á že nád ním má kontrolu, je právděpodobné, že si ho osvojí. 
8 "clients possess the resources and competencies needed for achieving their desired goals and for feeling 
a sense of empowerment and personal agency" 
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potr ebne  ke zmí rne ní  depriváce á zleps ení  bláhobytu. Pr í jem je nutny  k uspokojení  

potr eb okámz ite  spotr eby, ále potr ebne  jsou táke  silne  strá nky pro dlouhodoby  sociá lní  

á hospodá r sky  rozvoj. Sherráden (1991) poukázuje ná to, z e politiky á prográmy, ktere  

pomá hájí  zábezpec it pr í jmy á vytvá r et silne  strá nky, jsou zá sádní  pro dobre  z ivotní  

podmí nky ekonomicky zránitelny ch osob, rodin á komunit. 
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Žá ve r 

Ží skáne  vy sledky poskytují  zá kládní  vy zkumnou á konceptuálizác ní  orientáci 

pro vy zkumny  projekt TAČ R (TJ01000359) s ná zvem Žádoucí budoucnost a související 

faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního plánování 

u obyvatel a obyvatelek azylových domů, ktery  bude r es en v období  1/2018–12/2019.  

Čí lem pr edklá dáne  metáánály zy bylo shrnout vy sledky empiricky ch vy zkumu , ktere  

se záby vájí  te mátem z á doucí  budoucnosti á souvisejí cí ch fáktoru  zme ny jáko ná stroje 

uplátne ní  konceptu recovery do individuá lní ho plá nová ní  u obyvátel á obyvátelek 

ázylovy ch domu .  Ná zá kláde  te mát, ktere  se v ánályzovány ch textech objevovály, byl text 

rozc lene n ná s est zá kládní ch temáticky ch celku : furture orientátion, self-efficácy, 

desiráble future, náde je, dus evní  pohodá á s te stí , identitá á sebepojetí , recovery, fáktory 

zme ny á individuá lní  plá nová ní .  Táto te mátá vs ák nelze chá pát sámostátne . Jednotlive  

temáticke  celky ná sebe návázují  á prolí nájí  se.  

Souhrou vs ech fáktoru  bezdomovectví  vzniká  odlis ná  mí rá potr ebnosti podpory, která  

se mu z e pohybovát ná s ká le od potr eby multidimenzioná lní  podpory á sektorá lní ch 

intervencí , áz  po nulovou potr ebnost zvy s ene  podpory (respektive potr ebnost pouze 

v oblásti zájis te ní  doc ásne ho bydlení ) (McNáughton, 2007; Tischler, 2007). Bássuk á kol. 

(2010) poukázuje ná to, z e je nutne  u osob bez domová zjistit mí ru podpory, kterou 

potr ebují . V tomto kontextu áutor popisuje, z e se te me r  u 80 % osob bez domová mí rá 

potr ebne  podpory nelis í  od mí ry podpory, kterou potr ebuje rodiná se str ední m 

pr í jmem. 10 % osob bez domová potr ebuje podporu pouze ve zcelá zá kládní  mí r e 

(zájis te ní  bydlení ) á 10 % osob bez domová vykázuje potr ebu dlouhodobe  podpory pro 

udrz ení  si stábilní ho bydlení . Busch-Geertsemá (2007) proto ákcentuje potr ebu 

individuálizáce á flexibilizáce podpory pro osoby bez domová. Žá prome nnou plynoucí  

z procesu reintegráce á fácilitují cí  jeho pru be h pováz uje pocit áutonomie, ktery  dozná vá  

vrcholu v rá mci dosáz ení  integráce do trvále ho bydlení . Milburn, Rosenthál, Rotherám-

Borus (2005) dopln ují  du ráz kládeny  ná nutnost právidelne  eváluáce pr í stupu sluz eb 

z hlediská jejich skutec ne  potr ebnosti á dostupnosti. 

V rá mci vy zkumu  se ukázuje, z e je lidmi bez domová pomoc á podporá ze strány 

sociá lní ch sluz eb pováz ová ná zá jeden z du lez ity ch fáktoru  v rá mci procesu jejich 

reintegráce do stábilní ho bydlení . Druhy m du lez ity m fáktorem opákují cí m 

se ve vy zkumech procesu reintegráce je zme ná sebe-ná hledu (rozpozná ní  vlástní ch 

schopností  á vlástní  hodnoty), která  vede k motiváci viz nápr . Kidd, Dávidson (2007); 

Pátterson, Tweed (2009); Lux á Mikeszová  (2013); Groundswell (2015).  
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