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Stra nka 1 

Úvod 

Závěrečná výzkumná zpráva je členěna dle tří základních fází projektu Žádoucí budoucnost 

a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do individuálního 

plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů a popisuje naplnění hlavních cílů 

projektu, které byly stanoveny následovně:  (1) porozumět a popsat žádoucí budoucnost  

a související faktory změny jako nástroj uplatnění konceptu recovery u obyvatel  

a obyvatelek azylových domů s akcentem na genderové dimenze daných konceptů, (2) 

(pomocí zdrojů z kvantitativního a kvalitativního výzkumu) vytvořit relevantní měřící 

nástroj, software a metodiku umožňující zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících 

faktorů změny jako nástrojů uplatnění konceptu recovery pro sociální pracovníky  

a pracovnice ve specifickém prostředí azylových domů v České republice, za účelem 

individualizace podpory cílové skupiny a z ní plynoucí zvýšení kvality a efektivity daných 

sociálních služeb, (3) provést pilotáž měřícího nástroje i software, (4) realizovat školení  

k využívání měřícího nástroje, software a metodiky pro sociální pracovníky a pracovnice. 



 

Stra nka 2 

Fáze 1: Porozumění a popis žádoucí budoucnosti  
a souvisejících faktorů změny  

Subcíl: A) Terminologicky vyjasnit problematiku žádoucí budoucnosti  

a souvisejících faktorů změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery  

Cílem této fáze bylo vytvoření předběžného modelu situace aktérů a aktérek spadajících do 

cílové skupiny a navázání kontaktu s nimi, tzn. s obyvateli a obyvatelkami azylových domů. 

Na základě poznatků z aktuálních výzkumů, a před-porozumění výzkumníků a výzkumnic 

sociální realitě, byla vytvořena předběžná situační mapa (Clarke, 2015). V této fázi také 

výzkumníci navázali kontakt s aktéry a aktérkami výzkumu a zástupci a zástupkyněmi 

azylových domů na území České republiky.  Výzkum byl přitom pojímán jako případová 

studie situace obyvatel a obyvatelek azylových domů v České republice. Případová studie 

nám poskytla možnost sledovat, popisovat a vysvětlovat situaci případu v jeho 

komplexnosti a porozumět tak jednotlivým souvislostem (Coolican, 2014).  

Výsledky: 

a) Metaanalýza – Glumbíková, K., Stanková, Z. a Gřundělová, B. Metaanalýza: Žádoucí 

budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery do 

individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domu. 2018. 

Metaanalýza je výsledkem vytvoření předběžného modelu žádoucí budoucnosti  

a souvisejících faktorů změny jako nástrojů uplatnění konceptu recovery u obyvatel  

a obyvatelek azylových domů. Text vznikl na základě realizace metaanalýzy zahraničních  

a tuzemských textů věnujících se tématu a souvisejícím oblastem. Metanalýza vznikla na 

základě rešerše databází EBSCO, PROQUEST, SAGE, Google Scholar, SpringerLink  

a dalších. Výběrovým kritériem pro použité dokumenty byla pro nás jejich intencionalita 

k tématu. Hledaly jsme následující klíčová slova: azylový dům, orientace na budoucnost  

a naděje u osob bez domova, recovery, faktory změny, individuální plánování. Zaměřily 

jsme se na publikované výzkumy v anglickém a německém jazyce. Zahrnuty byly  

i nepočetné francouzské a české studie. Publikovaný výzkum jsme v tomto kontextu 

chápaly jako výzkum uveřejněný v odborném časopise, v odborné (recenzované) publikaci 

či výzkumné zprávě. Vzhledem k relevantnosti využitých publikací jsme zpravidla volily 

texty ne starší než z roku 2000. Získaná data byla kategorizována na základě postupů 

https://portal.osu.cz/publicsearch?record_id=90531
https://portal.osu.cz/publicsearch?record_id=90531
https://portal.osu.cz/publicsearch?record_id=90531


 

Stra nka 3 

situační analýzy A. Clarke (Clarke, 2015) a tematické analýzy dokumentů (Riessman, 

2008). Analýza je k dispozici na stránkách FSS OU. 

b) Článek ve sborníku D - Glumbíková, K., Gřundělová, B., Stanková, Z. a Mikulec, M. 

Individual Planning As The Application Of The Recovery Concept For Homeless 

People. In: 9th ICEEPSY 2018 International Conference on Education and Educational 

Psychology: The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 2018-10-02 

Athens. Future Academy, 2019. ISSN 2357-1330. 

Článek je výsledkem vytvoření předběžného modelu žádoucí budoucnosti a souvisejících 

faktorů změny jako nástrojů uplatnění konceptu recovery u obyvatel a obyvatelek 

azylových domů. Článek je výstupem vyhotovené Metaanalýzy. Cílem textu bylo zmapovat 

pomocí zahraničních zdrojů oblasti individuálního plánování u osob bez domova  

a navrhnout implikace pro praxi, vzdělávání i výzkum v sociální práci s touto cílovou 

skupinou v kontextu konceptu recovery. Článek má povahu metaanalýzy zahraničních  

a českých publikací vztahujících se k danému tématu vzniklých na základě rešerše databází 

EBSCO, PROQUEST, SAGE, Google Scholar, SpringerLink a dalších. Výběrovým 

kritériem pro použité dokumenty byla pro nás jejich intencionalita k tématu. Hledali jsme 

následující klíčová slova: azylový dům, orientace na budoucnost a naděje u osob bez 

domova, recovery, faktory změny, individuální plánování. Zaměřili jsme se na publikované 

výzkumy v anglickém a německém jazyce. Zahrnuty byly i nepočetné francouzské a české 

studie. Publikovaný výzkum jsme v tomto kontextu chápaly jako výzkum uveřejněný  

v odborném časopise, v odborné (recenzované) publikaci či výzkumné zprávě. Vzhledem  

k relevantnosti využitých publikací jsme zpravidla volili texty ne starší než z roku 2000. 

Získaná data byla kategorizována na základě postupů situační analýzy A. Clarke (Clarke, 

2015) a tematické analýzy dokumentů (Riessman, 2008).  V rámci tematické kategorizace 

článků byly vyvozeny kategorie, které lze aplikovat na proces individuálního plánování 

v azylových domech. Jedná se o následující kategorie: udržení si bydlení, zacházení 

s financemi, zdraví, existenci zdrojů podpory, smysluplné trávení volného času, spolehnutí 

se sám na sebe, kontrolu nad užíváním návykových látek a sebehodnocení. V rámci zjištění 

plynoucích z analýzy autoři formulovali doporučení pro vzdělávání budoucích sociálních 

pracovníků. 

 

https://portal.osu.cz/publicsearch?record_id=90527
https://portal.osu.cz/publicsearch?record_id=90527
https://portal.osu.cz/publicsearch?record_id=90527
https://portal.osu.cz/publicsearch?record_id=90527
https://portal.osu.cz/publicsearch?record_id=90527
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V rámci této fáze projektu byla také vytvořena databáze azylových domů zařazených do 

výzkumného šetření, která byla vytvořena na základě oslovení jednotlivých zařízení, 

představení výzkumného záměru a zisku souhlasu zařízení se spoluprací na výzkumu. 

Databáze obsahuje informace o zařízení (adresa, kontakt apod.) a informace o obyvatelích  

a obyvatelkách zařízení (kapacita zařízení, aktuální skutečná obsazenost zařízení apod.). 

Subcíl B): Identifikovat a analyzovat dimenze žádoucí budoucnosti  

a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery  

Cílem této fáze bylo provést vstup do terénu (azylových domů) a pořídit sady rozhovorů  

s participanty a participantkami a na jejich základě vytvořit model žádoucí budoucnosti  

a souvisejících faktorů změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery.  

Výběr participantů: Participanti a participantky výzkumu byli vybráni na základě 

stratifikovaného záměrného výběru (přes azylové domy na území České republiky). 

Skupina participantů výzkumu byla tvořena obyvateli a obyvatelkami azylových domů:  

(1) muži z azylových domů, (2) ženami z azylových domů. Participanti a participantky 

výzkumu byli do výzkumu zařazeni na základě následujících kritérií: (1) existence životní 

situace bezdomovectví, konkrétně situace „bez bytu“ dle typologie ETHOS (MPSV, 2013), 

(2) pobyt v azylovém domě (3), věk od 18 let (zletilost a možnost samostatného pobytu  

v azylovém domě).  

Technika sběru dat: Data byla sbírána pomocí hloubkových rozhovorů tematicky 

zaměřených na žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroj uplatnění 

konceptu recovery. U každého participanta byla pořízena opakovaná série rozhovorů (min. 

3). Do výzkumného šetření se zapojilo 32 informantů.  

V rámci sběru dat byla využívána i metoda biografických trajektorií („čar života“)1.  

Rozhovor nad čárou života: 

- čára života je a) prostředek strukturace vyprávění o životě či vytvoření základního 

rámce pro tematizaci narativního rozhovoru; b) projektivní prvek (tvar čáry) 

o „Nakreslete čáru, která zobrazuje, zachycuje Váš vlastní život. Čára může 

mít jakýkoliv tvar, délku, polohu apod., záleží jen na Vás, jak ji pojmete, na 

vašem osobním pocitu.“ 

                                                                    
1 Biografické trajektorie se zaměřují na životní dráhu participanta a umožňují se zaměřit na zkušenosti  

a prožitky získané v jednotlivých fázích biografie participanta. Životní trajektorie mohou být zaměřeny i do 

budoucnosti. 
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- Po dokreslení byl informant postupně požádán o další úkoly a byly mu kladeny 

následující otázky:  

o  „Vyznačte na této čáře bod, kde se nyní ve svém životě nacházíte“ (informant 

byl požádán, aby k tomuto místu připsal svůj věk). [bod přítomnosti]  

o „Nyní vyznačte na čáře události, které považujete ve svém životě za 

nevýznamnější“ a napište na dolní okraj stručně, o jaké události šlo 

(informant byl požádán, aby k tomuto místu připsal svůj věk). [významné 

události]  

o Poté byl informant vyzván, aby o jednotlivých událostech volně vyprávěl. 

[narativní rozhovor]  

o Výzkumník požádal informanta, aby se zamyslel nad tím, kdo z lidí ho  

v jeho životě nejvíce ovlivnil, koho považuje z hlediska života za 

významnou osobu. [významné osoby]  

o Informant byl požádán, aby v čáře života pokračoval do budoucna a zaznačil 

důležité milníky v budoucnosti a osoby, které jsou pro ně významné. [plány 

do budoucna]. 

o Informant byl dotázán na milníky v budoucnosti v následujících oblastech 

(viz metaanalýza k sub-cíli a): 

 zacházení s financemi (dluhy/šetření) 

 zdraví (fyzické/psychické) 

 udržení si bydlení 

 existence zdrojů podpory (sociální vztahy/společenské sítě/sociální 

práce) 

 smysluplné trávení volného času (práce/vzdělávání…) 

 spolehnutí se sám na sebe (resilience/LOC) 

 kontrola nad užíváním návykových látek 

 sebehodnocení 

o Poté byl informant vyzván, aby o důležitých milnících v budoucnosti volně 

vyprávěl. [narativní rozhovor] 

o Informant byl dotázán, aby ohodnotil jednotlivé oblasti dosažení cílů 1 – 10 

s ohledem na aktuální míru jejich dosažení [míra dosažení cílů] 

o Informant byl dotázán, co pro něj znamená naděje a jaké má oblasti/z čeho se 

skládá. [naděje] 
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o Informant je dotázán, kdo/co mu může pomoci cílů dosáhnout [mapování 

zdrojů] 

o Informant byl dotázán, co by mohl pro naplnění cílů/dosažení nadějí udělat 

sám [strength-based interview] 

 Na čem by mohl stavět/v čem může pokračovat? / Co jsou vaše silné 

stránky? 

 Co by mohl začít dělat jinak? 

o Na závěr byl informant vyzván, aby na stejný papír nakreslil ideální čáru 

svého života a poté ji popsal/vyprávěl o ní. Instrukce byla následující: „Nyní 

nakreslete čáru Vašeho ideálního života, tj. jak byste si přál/a, aby se Váš 

život odvíjel, jak by to vypadalo, kdyby ve Vašem životě věci šly tak, jak byste 

si přál/a. [čára ideálního života]  

Metoda analýzy dat: Získaná data byla průběžně podrobována analýze situace, která 

spočívá především v identifikaci, popisu a kategorizaci jednotlivých elementů situace  

a jejich vzájemných vztahů. Výsledkem této procedury byly poznatky o celkové struktuře 

situace cílové skupiny (Clarke, 2015).   

Výsledky: 

a) Kvalitativní analýza (O) žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje  

u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky (2018) – 

Glumbíková, K., Vávrová, S., Gřundělová, B., Mikulec, M. a Stanková, Z. Kvalitativní 

analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a obyvatelek 

azylových domů na území České republiky. 2018. 

Kvalitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů faktorů změny jako 

nástrojů uplatnění konceptu recovery u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území 

České republiky bude zaměřena na jednotlivé dimenze žádoucí budoucnosti a situační 

analýzu vztaženou k žádoucí budoucnosti. Výsledku bylo dosaženo pomocí kvalitativní 

výzkumné strategie, konkrétně pomocí 32 hloubkových opakovaných interview s obyvateli 

a obyvatelkami azylových domů. Komunikační partneři byli v souladu se záměrem projektu 

vybráni pomocí záměrného výběru přes instituci (azylové domy v České republice). 

Rozhovory byly vedeny pomocí využití techniky životních trajektorií a čar života. Data byla 

zpracována pomocí nejnovějších přístupů k zakotvené teorii K. Charmaz a A. Clarke. 

Dosažený výsledek sestává z konkrétního popisu využité metodologie, rozboru jednotlivých 

https://portal.osu.cz/publicsearch?record_id=90529
https://portal.osu.cz/publicsearch?record_id=90529
https://portal.osu.cz/publicsearch?record_id=90529
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kategorií vytvořených v rámci výzkumu: naděje, beznaděj, orientace na minulost, orientace 

na budoucnost, vnitřní a vnější zdroje naděje, trajektorie životní osy a individuální 

plánování v azylových domech. V rámci výstupu věnujeme zvláštní pozornost genderovým 

specifikům v získaných datech. Výstup rovněž obsahuje popis životních trajektorií ve 

specifických oblastech u každého komunikačního partnera. Kvalitativní analýza je 

zveřejněna na stránkách Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity a rovněž byla 

zpřístupněna aplikačnímu garantovi projektu (Síť aktérů pro domov, S.A.D.) pro zveřejnění 

na jeho stránkách. 

b) Článek JScop – Glumbíková, K. a Vávrová, S. Koncept naděje a žádoucí budoucnosti 

jako nástroj redukce instrumentální odpovědnosti v individuální plánování v azylových 

domech v České republice. Sociální práce / Sociálná práca. 2018, 18 (5), s. 52-64. ISSN 

1213-6204. 

Článek vychází z výstupů kvalitativní části výzkumného šetření a porovnává tyto výstupy se 

zahraničními a tuzemskými výzkumy na dané či příbuzné téma. Článek rovněž zasazuje 

výstupy do kontextu sociální politiky a sociálních služeb pro osoby bez domova v České 

republice. 

CÍLE: Cílem článku je analyzovat a popsat koncept naděje a žádoucí budoucnosti jako 

možný nástroj redukce instrumentální odpovědnosti v individuální plánování v azylových 

domech v České republice. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Postindustriální společnost, 

v níž je sociální práce vykonávána lze charakterizovat nejistotu a fragmentací, která je silně 

ovlivněna neo-liberální politickou ideologií. V kontextu postindustriální společnosti je 

věcná odpovědnost ke klientovi („substantive accountability“) nahrazována instrumentální 

odpovědností („instrumental accountability“) k organizaci. Výše zmíněné se projevuje  

i v individuálním plánování v azylových domech, které často probíhá pouze formálně 

v kontextu své (zákonné) nutnosti. METODY:  Výzkum byl realizován pomocí kvalitativní 

výzkumné strategie za využití hloubkových interview se 32 klienty azylových domů 

v České republice. VÝSLEDKY: V rámci výzkumu byly využity přístupy situační analýzy 

A. Clarke a byla sestavena poziční mapa vztahující se k naději / beznaději a budoucnosti / 

minulosti osob bez domova.  IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Koncept naděje  

a žádoucí budoucnosti lze považovat za možný nástroj redukce instrumentální odpovědnosti 

v individuálním plánování v azylovém domě, která vzniká v kontextu soudobé společnosti; 

stejně jako rozšiřující koncept recovery a orientace na silné stránky. 

https://portal.osu.cz/publicsearch?record_id=87782
https://portal.osu.cz/publicsearch?record_id=87782
https://portal.osu.cz/publicsearch?record_id=87782
https://portal.osu.cz/publicsearch?record_id=87782
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c) článek Jsc – Stanková, Z., Gřundělová, B. (2019). Hope in Homeless People: Potential 

for Implementation of Person-Centred Planning in Homeless Shelters? Practice: Social 

Work in Action. DOI: 10.1080/09503153.2019.1695109 

V tomto článku poskytujeme podklad pro studium naděje u lidí bez domova v českém 

kontextu. Text vychází z parciálních dat širší empirické studie. Hlavním cílem článku je 

získat komplexní pochopení role naděje v oblasti stanovování cílů u lidí bez domova 

žijících v azylových domech. Konkrétně jsme se zaměřily na způsob, jak lidé bez domova 

konceptualizují naději a jak lze jejich pojetí naděje využít v oblasti stanovování budoucích 

cílů v rámci individuálního plánování v azylovém domě? Ve výzkumu jsme použily 

kvalitativní strategii, kombinující tradiční techniky, jako jsou hloubkové rozhovory  

a kazuistiky s projektivní technikou. Byly identifikovány čtyři hlavní koncepty naděje  

a řada zdrojů a limitů naděje u lidí bez domova žijící v azylovém domě. Na základě zjištění 

jsou diskutovány možnosti implementace plánování zaměřeného na člověka v azylových 

domech v České republice.  

Subcíl C):  Sběr a analýza kvantitativních dat za účelem rozšíření  

a validizace poznatků získaných v rámci kvalitativní výzkumné části 

Cílem této fáze byla analýza kvantitativních dat za účelem rozšíření a validizace poznatků 

získaných v rámci kvalitativní výzkumné části. V rámci tohoto subcíle výzkumu byl 

vytvořen dotazník pro sběr dat a na základě analýzy dat ze subcíle A a B vytvořeny 

následující hypotézy pro ověření:  

H1: Jednotlivé škály dotazníku (oblasti životní situace osob bez domova v azylových 

domech) jsou vzájemně (propojené) v těsném vztahu. 

H2: Pohlaví respondenta (muž/žena) má vliv na těsnost vztahů škál dotazníku (oblasti 

životní situace osob bez domova v azylových domech).  

H3: Délka pobytu v azylovém domě (nad medián/pod medián) má vliv na těsnost vztahů 

škál dotazníku (oblastí životní situace osob bez domova v azylových domech). 

H4: Pohlaví respondenta (muž/žena) má vliv na výši procenta celkové výše pozitivních 

změn (na všech škálách) z minulosti do přítomnosti.  

H5: Délka pobytu (nad medián/pod medián) v azylovém domě má vliv na výši procenta 

celkové výše pozitivních změn (na všech škálách) z minulosti do přítomnosti. 

https://doi.org/10.1080/09503153.2019.1695109
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H6: Pohlaví respondenta (muž/žena) má vliv na výši procenta celkové výše negativních 

změn (na všech škálách) z minulosti do přítomnosti.  

H7: Délka pobytu (nad medián/pod medián) v azylovém domě má vliv na výši procenta 

celkové výše negativních změn (na všech škálách) z minulosti do přítomnosti. 

Výběr participantů: Výběr participantů probíhal pomocí kvótního výběru na základě 

existujících statistik pobytu mužů a žen v azylových domech v jednotlivých krajích České 

republiky (Statistická ročenka MPSV, 2016). V rámci designu projektu jsme si stanovili 

kvótu 2 % z celkové populace klientů odcházejících z azylových domů v roce 2015 (11 646 

klientů); plánovali jsme tedy, že do výzkumu zařadíme minimálně 233 klientů.  V rámci 

realizace výzkumu jsme spolupracovali pomocí účelového výběru se 46 azylovými domy 

(20 % z celkového počtu 216 azylových domů v České republice), které měly kapacitu 

přibližně 1 679 klientů. Kritérii účelového výběru byla krajská příslušnost – vybírali jsme 

zařízení ze všech 14 krajů České republiky a cílová skupina azylového domu (muži, ženy  

a matky s dětmi). S účastí na výzkumu souhlasilo 187 klientů; dotazník se podařilo 

finalizovat se 135 klienty. Dotazník se nepodařilo finalizovat z důvodu: a) časové náročnosti 

vyplnění dotazníku; b) obsahové náročnosti vyplnění dotazníku; c) povaze informací, které 

jsou pro vyplnění dotazníku nutné (zásah do soukromí klienta); d) věkového složení 

populace obyvatel azylových domů (v azylových domech se vyskytovalo hodně osob ve 

věku nad 65 let, které nebyly naladěné na plánování zaměřené do budoucnosti). I tak jsou 

získaná data svou povahou v České republice zcela unikátní.  

Technika sběru dat: Data byla sbírána pomocí dotazníku vlastní konstrukce, který byl 

vytvořen pomocí: a) tematické kategorizace dat získaných z kvalitativního výzkumu;  

b) tematické kategorizace dat získaných ze studia zahraniční i české odborné literatury;  

c) pilotáže s 8 osobami z cílové skupiny s fokusem na jeho srozumitelnost a využitelnost 

pro sběr dat. 
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Tabulka 1: Ilustrační tabulka propojení: Osy/škály dotazníků, výroky komunikačních 

partnerů, literatura 

Osy/škály Citace participantů výzkumu Odborné zdroje 

1. Zisk a udržení si 

bydlení 

D 14: „Byli jsme venku asi sedm dní. Já 

jsem byla s přítelem, mamka byla dva dny 

zvlášť. Pak jsme byly u bráchy, jsme spaly 

asi jeden den a zbytek dní jsme byly u… to 

byl kamarád od mamky, tak tam a pak jsme 

se vyskytly tady.“ 

Patterson, Tweed 

(2009); Lux  

a Mikeszová 

(2013); 

Groundswell 

(2015) a další 

2. Zdraví 

D 9: „Hlavně to zdraví, to je základ, jak 

není zdraví, tak vás nebaví nic.“                

D 28 : „…teď se chci už zaměřit na svoje 

zdraví.“  

Luo, McGrant, 

(2006); Laporte  

a kol. (2010) 

Fitzpatrick-Lewis, 

Ganann, 

Krishnaratne  

a kol. (2011)  

a další 

3. Smysluplné trávení 

volného času: práce 

D 23: „Musím sehnat nějakou práci nebo 

brigádu, a můžu tak na čtyři hodinky na pět, 

už chodím a ptám se.“ 

Fichtner (2005); 

Gerull, Merckens 

(2012) a další 

4. Zacházení  

s financemi 

D 3: „Tak daval sem.. plus jidlo, platim si 

azyl.. azylový dům... ze stravenek na 

oblečení zustane patnact stovek z toho 

musim si koupit boty, věci na sebe a…“ 

Shobe a Page-

Adams (2001); 

Fitcher (2005); 

Lux, Mikeszová 

(2013) a další 

5. Smysluplné trávení 

volného času: 

seberozvoj 

D 24:  „Tak my rádi s L. vaříme, pečeme, 

když měla L. dva roky, tak jsme si zkusili 

upíct jí dort. Takže měla svůj vlastní dortík, 

to jsem byla šťastná, že jsem to dokázala.“ 

Fichtner (2005); 

Lens, Paixão, 

Herrera, Grobler, 

(2009); Gerull, 

Merckens (2012)  

a další 

6. Sociální zdroje 

opory 

D 11: „Pomohl mi kamarád, starý známý, 

který mně dovedl teda jako první na denní 

centrum, kde mi pomohla sociální 

pracovnice…“   

D 6: „…sestra – ta mi dodala takovou tu 

sílu, tu víru do všeho a – myslím si, že 

rodiče hodně.“ 

Patterson, Tweed 

(2009);  Mayock  

a kol. (2011); Lux, 

Mikeszová (2013); 

Neale, Stevenson 

(2015); Webber, 

Joubert (2015)  

a další 
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7. Sebehodnocení 

D 26: „Já udržím tajemství hlavně, to jako 

to já umím…“ 

D 22: „Koukal jsem víc na ostatní než na 

sebe, pomáhal jsem lidem okolo, jsem dobrý 

v komunikaci s lidmi, životní zkušenosti 

(„něco sem zažil“).“  

Gerull,, Merckens 

(2012); Lux, 

Mikeszová (2013); 

Webber  

a Joubert (2015)  

a další 

8. Spolehnutí se sám 

na sebe 

D2: „Zastavam toho názoru, že vždycky, 

když se vám něco stane nebo něco 

provedete, tak to děláte sama a sama se 

z toho musíte dostat.“ 

Boydell a kol. 

(2000); Shier  

a kol. (2010)  

a další 

9. Životní stabilita 

D3: „Tak abych si udržel práci, musím si 

najít si své bydlení a chci žít normální život 

už. Časem si nějakou rodinu zařídit… chci 

se usadit.“ 

Patterson, Tweed, 

(2009); Foster, 

Spencer (2011) 

10. Obavy z 

budoucnosti 

D 17: „Já si nic neplánuju, jak si člověk 

něco plánuje, tak to nevyjde…“     

Johnson, Blum  

a Cheng (2014)  

a další 

11. Kontrola nad 

užíváním návykových 

látek 

D 28 : „Brala jsem pervitin, pak jsem se  

z toho zhroutila, tak jsem byla čtrnáct dní 

na oddělení, za čtrnáct dní jsem se pak 

vrátila  

k matce a chodila jsem na ambulantní 

léčení, na psychosociální centrum takže už 

jsem pak se k tomu nevrátila.“ 

Lens, Paixão, 

Herrera, Grobler, 

(2009); Lux, 

Mikeszová (2013) 

a další 

 

Využitý dotazník měl povahu 11 životních os (zacházení s financemi, zdraví, zisk a udržení 

si bydlení, smysluplné trávení volného času: práce, smysluplné trávení volného času: 

seberozvoj, sociální zdroje opory, sebehodnocení, spolehnutí se sám na sebe, obavy 

z budoucnosti, životní stabilita, kontrola nad užíváním návykových látek), na nichž klienti 

vyplňovali vždy číselný údaj (vnímanou míru dosažení cíle v dané oblasti) při vstupu do 

azylového domu, v současném momentu a při odchodu z azylového domu. V rámci každého 

z číselných údajů uváděli respondenti i jeho význam v podobě slovního hodnocení. 

Instrukce pro vyplnění dotazníku byla následující: „Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění 

tohoto dotazníku, jedná se vždy o výběr hodnoty (čísla) u hodnocení současné situace  

a výběr hodnoty (čísla) pro situaci, které byste chtěl/a dosáhnout po ukončení pobytu 
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v azylovém domě. Až čísla vyberete, prosíme Vás o vysvětlení, co Váš výběr znamená, např. 

když u finanční situace vyberete číslo 1 pro hodnocení současné situace, můžete napsat, že 

to znamená, že máte vysoké dluhy, které nemůžete splácet; když u situace po ukončení 

pobytu v azylovém domě vyberete číslo 4, můžete napsat, že to znamená, že budete mít 

nastavený splátkový kalendář a ušetřeno 1000 Kč.“ Dotazník byl administrován pomocí 

asistované administrace, kdy klient azylového domu vyplňoval dotazník vždy ve spolupráci 

s výzkumníkem. 

Metody analýzy dat: Data byla vyhodnocena pomocí statistického softwaru R (R Core 

Team, 2018). Pro porovnání poměrů mezi různými cílovými skupinami jsme použili 

skórový test (Miettinen, Nurminen, 1985) a jeho implementaci v knihovně jazyka R (Laud, 

2018). Pro odhad korelací jsme použili Spearmanův korelační koeficient a p-hodnoty byly 

vypočítány neparametrickými metodami.   

Výsledky výzkumného šetření: Výzkumu se zúčastnilo 135 osob, z toho 95 mužů  

a 40 žen. Medián délky pobytu v azylovém domě byl 6 měsíců. Maximální uvedená délka 

pobytu činila 61 měsíců. V rámci výzkumného souboru bylo 61 osob, které žily v azylovém 

domě po dobu nad uvedený medián (včetně mediánu) (z toho 38 mužů a 23 žen) a 57 osob, 

které žily v azylovém domě po dobu pod uvedený medián (z toho 41 mužů a 16 žen).  

Z analýzy výsledků vyplývá, že jsou jednotlivé oblasti života u osob bez domova vzájemně 

propojené. Zajímavým výsledkem je v tomto kontextu jistě fakt, že je zisk a udržení si 

bydlení přímo propojeno se smysluplným trávením volného času, tedy se seberozvojem,  

a se sebehodnocením osob bez domova. Spojitost zisku a udržení si bydlení se 

sebehodnocením přitom není ovlivněna pohlavím respondenta.  

80 % respondentů zažilo v azylových domech pozitivní změnu ve čtyřech a více oblastech. 

Ve vztahu k fungování azylových domů je ovšem důležité podotknout i to, že 20,7 % 

respondentů zažilo pozitivní změny ve třech a méně hodnocených oblastech. Nejnižší 

procento respondentů přitom zažilo změny na škálách zdraví (43 %) a spolehnutí se sám na 

sebe (49 %). Aspoň jednu negativní změnu (tedy negativní změnu aspoň v jedné 

z hodnocených oblastí) zažilo 47,4 % respondentů. Je zde přitom významný rozdíl u osob 

žijících v azylových domech pod medián délky pobytu (36 % osob) a nad medián délky 

pobytu (56 % osob). Nejvíce negativních změn přitom nastalo v oblastech: obavy 

z budoucnosti (15,6 %), seberozvoj (14,4 %), sociální zdroje opory (10 %) a zdraví (9 %).   
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Vyhodnocení H1: Jednotlivé škály dotazníku (oblasti životní situace osob bez domova 

v azylových domech) jsou vzájemně (propojené) v těsném vztahu. 

Z výsledků analýzy dat vyplývá, že jsou jednotlivé škály (reprezentující oblasti v životě) na 

zjišťování situace osob bez domova v minulosti vzájemně propojené. 

Vyhodnocení H2: Pohlaví respondenta (muž/žena) má vliv na těsnost vztahů škál dotazníku 

(oblastí životní situace osob bez domova v azylových domech).  

V korelacích se objevovaly rozdíly v závislosti na pohlaví respondentů. Zisk a udržení si 

bydlení a sebehodnocení jsou tak spojité bez ohledu na pohlaví respondenta. 

Vyhodnocení H3: Délka pobytu v azylovém domě (nad medián/pod medián) má vliv na 

těsnost vztahů škál dotazníku (oblastí životní situace osob bez domova v azylových 

domech). 

V korelacích se objevovaly rozdíly v závislosti na délce pobytu respondentů v azylovém 

domě.2 Spojitost zacházení s financemi a zisku a udržení si bydlení se tak vyvíjí u osob 

žijících v azylovém domě v čase. Spojitost zisku a udržení si bydlení a seberozvoje se ale 

jeví být konstantně přítomná v životní situaci osob bez domova žijících v azylových 

domech.  

Vyhodnocení H4: Pohlaví respondenta (muž/žena) má vliv na výši procenta celkové výše 

pozitivních změn (na všech škálách) z minulosti do přítomnosti.  

Pohlaví má velmi významný vliv na vnímání změn k lepšímu v životní situaci osob bez 

domova v azylových domech. Pozitivní změny z minulosti do přítomnosti zažilo ve třech  

a méně oblastech 75 % žen a pouze 26 % mužů. Pouze čtvrtina žen tak vnímala, že se jejich 

životní situace změnila alespoň ve čtyřech měřených faktorech. 

Vyhodnocení H5: Délka pobytu (nad medián/pod medián) v azylovém domě má vliv na 

výši procenta celkové výše pozitivních změn (na všech škálách) z minulosti do přítomnosti. 

Délka pobytu v azylovém domě nemá významný vliv na vnímané procento změn  

v oblastech životní situace osobami bez domova. 

Vyhodnocení H6: Pohlaví respondenta (muž/žena) má vliv na výši procenta celkové výše 

negativních změn (na všech škálách) z minulosti do přítomnosti.  

                                                                    
2 V rámci vyhodnocení H3 je nutné reflektovat, že s rostoucí délkou pobytu v azylovém domě přirozeně roste 

počet příležitostí zažívat změny, včetně těch negativních.  
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Alespoň jednu negativní změnu z minulosti do přítomnosti zažilo 47,4 % respondentů. 

Z toho 48,4 % mužů a 45 % žen. Rozdíl mezi pohlavími tedy není z hlediska prožití 

negativních změn mezi minulostí a přítomností významný. 

Vyhodnocení H7: Délka pobytu (nad medián/pod medián) v azylovém domě má vliv na 

výši procenta celkové výše negativních změn (na všech škálách) z minulosti do přítomnosti. 

Rozdíl mezi osobami s délkou pobytu v azylových domech nad medián a pod medián délky 

pobytu je významný. 

Výsledky:  

a) Kvantitativní analýza (O) žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje  

u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky (2019) – 

Glumbíková, K., Rusnok, P., Mikulec, M., Vávrová, S., Gřundělová, B., Stanková, Z., 

Wilamová, K. Kvantitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje  

u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky. 2018. 

Kvantitativní analýza vznikla za účelem rozšíření a validizace poznatků získaných v rámci 

kvalitativní výzkumné části. V rámci výzkumného šetření bylo ověřováno sedm 

stanovených hypotéz. Výběr participantů probíhal pomocí kvótního výběru na základě 

existujících statistik pobytu mužů a žen v azylových domech v jednotlivých krajích České 

republiky (Statistická ročenka MPSV, 2016). V rámci designu projektu jsme si stanovili 

kvótu 2 % z celkové populace klientů odcházejících z azylových domů v roce 2015 (11 646 

klientů); plánovali jsme tedy, že do výzkumu zařadíme minimálně 233 klientů.  V rámci 

realizace výzkumu jsme spolupracovali pomocí účelového výběru se 46 azylovými domy 

(20 % z celkového počtu 216 azylových domů v České republice), které měly kapacitu 

přibližně 1 679 klientů. Kritérii účelového výběru byla krajská příslušnost (vybírali jsme 

zařízení ze všech 14 krajů České republiky a cílová skupina azylového domu (muži, ženy  

a matky s dětmi). S účastí na výzkumu souhlasilo 187 klientů; dotazník se podařilo 

finalizovat se 135 klienty. Data byla sesbírána pomocí dotazníku vlastní konstrukce, který 

byl vytvořen na základě metaanalýzy dat k tématu a na základě výsledků předcházejícího 

kvalitativního výzkumného šetření. Data byla vyhodnocena pomocí softwaru R  

a pokročilých statistických metod. Z výsledků výzkumu vyplývá, že jsou změny 

v jednotlivých životních oblastech propojené a že klienti zažívají v azylovém domě 

pozitivní změny (ve třech a méně životních oblastech 20,7 % respondentů) i negativní 

změny (aspoň jednu zažilo 47,4 % respondentů). Důležitým zjištěním je rovněž respondenty 
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vnímaná souvislost mezi ziskem a udržením si trvalého bydlení a seberozvojem, 

sebevědomím a self-efficacy. Pohlaví respondenta a délka pobytu v azylovém domě byly 

zjištěny jako důležité faktory ovlivňující změny v jednotlivých životních oblastech.  

b) článek Jimp zaslaný do recenzního řízení: Glumbíková K., Rusnok, P., Poláková, R., 

Vávrová, S., Mikulec, M., Stanková, Z., Wilamová, K., Tyshchenko, O. Evaluation of 

Changes in Selected Life Areas from the Perspective of Shelter Users in the Czech 

Republic. European Journal of Social Work. 

Počet osob bez domova a komplexnost jejich životních situací narůstá. Azylové domy jsou 

často hodnoceny jako ne zcela efektivní nástroj reintegrace osob bez domova do trvalého 

bydlení. V České republice zároveň dochází k situaci, kdy jsou azylové domy jediným 

řešením bezdomovectví. Cílem článku je proto zhodnotit vnímané změny ve specifických 

oblastech životní situace perspektivou klientů azylového domu a na základě tohoto 

zhodnocení stanovit implikace pro sociální práci v azylových domech. Pro naplnění cíle 

jsme zvolili kvantitativní výzkumnou strategii. Data byla získána pomocí dotazníku vlastní 

konstrukce u 135 klientů a byly analyzovány souvislosti mezi jednotlivými životními 

oblastmi. Z výsledků výzkumu vyplývá, že jsou změny v jednotlivých životních oblastech 

propojené a že klienti zažívají v azylovém domě pozitivní změny (ve třech a méně životních 

oblastech 20,7 % respondentů) i negativní změny (aspoň jednu zažilo 47,4 % respondentů). 

Důležitým zjištěním je rovněž respondenty vnímaná souvislost mezi ziskem a udržením si 

trvalého bydlení a seberozvojem, sebevědomím a self-efficacy. Pohlaví respondenta a délka 

pobytu v azylovém domě byly zjištěny jako důležité faktory ovlivňující změny  

v jednotlivých životních oblastech. Na základě výsledků výzkumu jsou stanoveny implikace 

pro sociální práci v azylových domech i systémové nastavení pomoci osobám bez domova. 

Analýza je k dispozici na stránkách Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity a byl dán 

k dispozici aplikačnímu garantovi (Síť aktérů pro domov). 
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Fáze 2: Konstrukce nástroje a software a jejich pilotní 
ověření 

Cílem této fáze byla konstrukce nástroje a software zaměřeného na zjišťování žádoucí 

budoucnosti a souvisejících faktorů změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery  

a jejich pilotní ověření. Konstrukce měřícího nástroje a software se odvíjela od: (1) zjištění 

z předchozích fází výzkumu (kvantitativní a kvalitativní šetření viz výše) a nástrojů 

využitých v předchozích fázích výzkumu (čára života a dotazník); (2) inspirace 

zahraničními nástroji3; (3) pilotního ověření nástroje a software u 100 klientů a klientek 

azylových domů. Data z pilotního ověření byla předána výzkumnému týmu sociálními 

pracovníky pracujícími s klienty (N=104) v rámci individuálního plánování v podobě 

konkrétního doporučení úpravy měřícího nástroje a software (N=30). Tato konkrétní 

doporučení měla povahu: a) přidání prvků (např. měření času intervence; přidání možnosti 

archivace dat; přidání samostatné záložky mapující naplnění kroků sociálního pracovníka  

i klienta na všech osách; přidání možnosti vytvořit a změnit heslo sociálního pracovníka 

administrátorem); b) přetvoření prvků (např. změna způsobů plánování jednotlivých kroků 

spolupráce sociálního pracovníka a klienta na dosažení stanovených cílů); c) ubrání 

konkrétních prvků (např. ubrání počtu os a přidání volitelné osy pro individuální plánování 

z 11 na 8 z důvodu jejich složitosti či omezených možností administrace s klienty;  

či sjednocení jednotlivých záložek software na principu tematické kategorizace). Všechna 

konkrétní doporučení byla se sociálními pracovníky dále konzultována a zapracována do 

výsledné podoby měřícího nástroje a software a do metodických materiálů ve formě 

doporučení práce s měřícím nástrojem a software.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
3 Uvedenými mezinárodně přijímanými nástroji jsou např.: The Homelessness star (Triangle, 2016). 
4 Pracovníci byli proškoleni v užívání nástroje a software ve verzích určených pro pilotáž. Posléze proběhla 

pilotáž u 100 klientů (vždy průměrně 10 klientů na jednoho pracovníka). 
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Tabulka 2: Příklady konkrétních doporučení z pilotáže a stav jejich zapracování 

Příklady konkrétních doporučení Stav 

zapracování 

„Bylo by snadnější, kdyby administrátor mohl vytvořit univerzální heslo, 

které si každý uživatel sám změní (nechodily emaily s přihlašovacími 

hesly).“ 

Zapracováno 

Administrátor by měl mít možnost mazat uživatele, které vytvoří. Zapracováno 

„Vadí mi, že seznam klientů není rozdělený podle toho, do jaké sociální 

služby spadají – kdokoliv si může přečíst, co mají v IP.“ 

Zapracováno 

Životní události – zobrazení bodů na ose – zobrazuje se jen poslední 

nebo se všechny body zobrazují „v chumlu“ (nejspíše chyba v systému). 

Zapracováno 

Cíle jsou plánovány na období 3 měsíce, ale vyvstává potřeba hodnotit 

mezikroky – potřebuji mít možnost doplnit komentáře k naplnění kroků 

a to jak u konkrétních záložek os, tak v samostatné záložce kroky (stačí 

doplnit jedno okénko s možností volného psaní a s názvem „Průběžná 

práce s klientem na naplnění cíle“ vedle kroků pracovníka a kroků 

klienta). 

Zapracováno 

Počítat ve vrchní záložce celkový čas strávený s klientem a ukládat ho 

jako údaj. 

Zapracováno 

Po celou dobu plánování s konkrétním klientem by nahoře mohlo být 

zobrazováno jméno klienta. 

Zapracováno 

Možnost přidat v seznamu klientů konkrétního pracovníka záložku 

„archivovat“ – klienti by se tak nezobrazovali v záložce seznam klientů, 

ale v záložce Archiv (zvýšilo by to přehlednost). 

Zapracováno 

Doplnit u všech políček nápovědu pod ikonou otazníku. Zapracováno 

(pozn.: je 

obsaženo 

v Metodice) 

Vymyslet akronym pro software, který mohou pracovníci používat pro 

jeho označení. 

Zapracováno 

Počítat ve vrchní záložce celkový čas strávený s klientem a ukládat ho 

jako údaj. 

Zapracováno 
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Výsledky:  

a) Nástroj (O) na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících faktorů změny jako 

nástrojů uplatnění konceptu recovery u obyvatel a obyvatelek azylových domů na 

území České republiky je zaměřen na: a) možnost stanovení žádoucí budoucnosti ve všech 

jejích dimenzích, b) zjištění aktuálního stavu (míry) dosažení těchto cílů, c) zjištění 

budoucího plánovaného stavu (míry dosažení) žádoucí budoucnosti. V rámci svého využití 

nástroj také umožňuje hledání zdrojů pro posun (zvýšení míry dosažení žádoucí 

budoucnosti) v jednotlivých oblastech. Zdroje přitom mohou mít dvojí povahu: a) osobní 

zdroje, b) zdroje pomoci sociální práce a sociálních služeb. U obou skupin zdrojů je možné 

evaluovat jejich aktuální dostupnost a vnímanou potřebnost podpory pro posun (na škále) 

k žádoucí budoucnosti. Nástroj je tak využitelný v rámci individuálního plánování 

v sociálních službách. Jeho unikátnost spočívá v jeho participativní povaze (je založen na 

spolupráci s klienty azylového domu). Nástroj může dále sloužit ke sjednocení pohledu 

služeb a jejich klientů na míru a možnosti poskytované podpory v oblasti reintegrace do 

trvalých forem bydlení. Konstruovaný nástroj přitom není míněn jako sociálně 

determinující, ale jako nástroj umožnění individualizace, zkvalitnění a zefektivnění sociální 

práce s lidmi bez domova a zplnomocnění obyvatel a obyvatelek azylových domů k práci 

s vlastními i sociálními službami poskytovanými zdroji. Inovativnost tohoto nástroje 

spočívá ve využití přístupů Participativního hodnocení a měření a aplikaci teorie změny 

Prochasky a DiClementeho (viz např. Velicer, 2000).  

Měřící nástroj má podobu dotazníku o 8 tematických osách/položkách a jedné volné 

ose/položce. Tematické osy/položky jsou následující: bydlení; zdraví; práce; peníze; volný 

čas: koníčky, zájmy a další vzdělávání; blízké a podporující osoby (rodina, kamarádi, 

odborníci); sebehodnocení; naděje a obavy z budoucnosti. Téma rozhovoru na volné ose 

může být určeno na základě: a) zakázky klienta/klientky; b) tématu, které vyvstalo 

z úvodního rozhovoru nad čárou života; c) přání klienta/klientky; d) společné dohody 

klienta/klientky a pracovníka. Nástroj je k dispozici na stránkách Fakulty sociálních studií 

Ostravské univerzity a byl dán k dispozici aplikačnímu garantovi (Síť aktérů pro domov). 

b) Software (R) na zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících faktorů změny jako 

nástrojů uplatnění konceptu recovery u obyvatel a obyvatelek azylových domů na 

území České republiky.  

Software vyhodnocuje data jednotlivých klientů, statisticky je zpracovává a přenáší jejich 

výsledky do grafické podoby, která slouží k další participaci klienta na individuálním 
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plánování, tím že: a) převádí výsledky plánování do grafické podoby, b) tímto převedením 

umožňuje klientovi vidět posun na jednotlivých škálách a dimenzích, c) dává klientovi 

prostor evaluovat využití vnějších a vnitřních zdrojů. Software rovněž dovoluje sociálním 

pracovníkům evaluovat jejich práci s jednotlivcem i celou skupinou klientů za zvolené 

časové období.  

Konkrétní funkce software umožňují: zaznamenání kazuistiky klienta; interaktivní kresbu 

čáry života klienta; možnost vyznačit na čáře života klienta důležité osoby či události; 

možnost plánovat na předem připravených životních osách klienta do budoucnosti; možnost 

editovat seznam předem připravených životních os klienta do budoucnosti; vytvářet 

s klientem cíle ve vztahu k budoucnosti a konkrétním životním osám; mapovat s klientem 

zdroje ve vztahu k buducnosti a konkrétním životním osám; plánovat s klientem konkrétní 

(životní) kroky ve vztahu k budoucnosti ve vztahu ke konkrétním životním osám; sledovat  

a evaluovat ve spolupráci s klientem posun na jednotlivých životních osách v jednotlivých 

oblastech; sledovat průběh individuálního plánování u jednotlivých klientů s ohledem na 

datum plánování; sledovat seznam úkolů pracovníka a klienta ve vztahu k určeným plánům; 

vytvářet statistiky v oblasti individuálního plánování pro konkrétní azylové domy; vytvářet 

reporty pro: a) klienty, b) sociální pracovníky, c) azylové domy; editovat účty sociálních 

pracovníků v jednotlivých azylových domech; zakládat a editovat účty jednotlivých 

azylových domů. 

Software je k dispozici na stránkách Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity a byl 

dán k dispozici aplikačnímu garantovi (Síť aktérů pro domov). 
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Fáze 3: Tvorba metodiky a realizace školení 

Cílem této fáze bylo navržení vhodných strategií, přístupů a metodiky pro zjišťování 

žádoucí budoucnosti a souvisejících faktorů změny jako nástrojů uplatnění konceptu 

recovery v azylových domech na území České republiky. Výsledky výzkumu, vytvořený 

nástroj a software byly zasazeny do rámce sociální politiky a praxe sociální práce 

v azylových domech za účelem zkvalitnění a zefektivnění sociální práce v azylových 

domech s lidmi bez domova. V rámci této fáze bylo realizováno školení pro sto sociálních 

pracovníků a pracovnic za účelem šíření nástroje, softwaru a metodiky. 

Výsledky: 

a) Metodika pro zjišťování žádoucí budoucnosti a souvisejících faktorů změny jako 

nástrojů uplatnění konceptu recovery u obyvatel a obyvatelek azylových domů na 

území České republiky (O) byla vytvořena na základě metaanalýzy, kvantitativních  

i kvalitativních dat získaných z výzkumného šetření, konkrétních zkušeností s nástrojem  

a softwarem (pilotáž u 100 klientů) a zasazením výše uvedeného do sociální politiky  

a praxe sociální práce s obyvateli a obyvatelkami azylových domů v České republice. 

Metodika obsahuje popis stávajícího stavu žádoucí budoucnosti a souvisejících faktorů 

změny jako nástrojů uplatnění konceptu recovery u obyvatel a obyvatelek azylových domů 

na území České republiky, možnosti využitelnosti nástroje a software při práci s cílovou 

skupinou, návod na práci s nástrojem a software, popis postupů práce s nástrojem  

a software v rámci individuálního plánování a jeho evaluace s jednotlivcem i se skupinou 

klientů zařízení a popis přínosů a možných rizik práce s nástrojem a software. Metodika je  

k dispozici na stránkách Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity a byla dána 

k dispozici aplikačnímu garantovi (Síť aktérů pro domov). 

b) Školení (O) za účelem šíření nástroje, softwaru a metodiky na zjišťování jednotlivých 

dimenzí žádoucí budoucnosti a souvisejících faktorů změny jako nástrojů uplatnění 

konceptu recovery u obyvatel a obyvatelek azylových domů na území České republiky. 

Školení mělo povahu představení výstupů projektu a konkrétního nácviku práce s nástrojem 

a software. Účastníci školení obdrželi nástroj, software i metodiku práce. V rámci tohoto 

výstupu proběhlo proškolení 113 sociálních pracovníků ve dvou termínech 19. 6. 2019  

(14 osob) a 3. 12. 2019 (99 osob). Školení probíhalo v rozsahu šesti vyučovacích hodin.  

Pozvánka na školení byla vyvěšena na stránkách Fakulty sociálních studií Ostravské 

univerzity a byla dána k dispozici aplikačnímu garantovi Síť aktérů pro domov.  
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Závěr 

Závěrečná výzkumná zpráva shrnuje postup prací a výsledků projektu v rámci naplnění cílů 

projektu a v rámci realizace projektu ve všech jeho třech fázích: 1) porozumění a popis 

žádoucí budoucnosti a souvisejících faktorů změny; 2) konstrukce nástroje a software  

a jejich pilotní ověření; 3) tvorba metodiky a realizace školení. Cíle projektu byly 

naplněny v jejich plné šíři a hloubce. 

Z hlediska nakládaní s finančními zdroji projektu lze konstatovat, že byly finanční 

zdroje využity v souladu s jejich plánovaným využitím v rámci jednotlivých aktivit 

projektu a poskytovateli dotace byly předloženy výsledkové listiny čerpání zdrojů 

projektu.  

Závěrečná zpráva je zveřejněna na stránkách Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity 

a rovněž byla zpřístupněn aplikačnímu garantovi projektu (Síť aktérů pro domov) pro 

zveřejnění na jeho stránkách. 
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