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Stra nka 1 

Úvod 

Kvalitativní analýza žádoucí budoucnosti a souvisejících zdrojů naděje u obyvatel a 

obyvatelek azylových domů na území České republiky vznikla v rámci projektu Tačr Zéta 

s názvem Žádoucí budoucnost a související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu 

recovery do individuálního plánování u obyvatel a obyvatelek azylových domů (reg. č. 

TJ01000359), jehož cílem je: (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) 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, (4) realizovat školení k využívání měřícího nástroje, 

software a metodiky. 

Tradiční výzkumy u populace osob bez domova jsou zaměřeny na analýzu příčin situace 

bezdomovectví nebo na analýzu potřeb. Výzkumy orientované na budoucnost, motivaci a 

životní aspirace v České republice absentují (Lux, Mikeszová, 2013) a v zahraničí jsou 

spíše výjimkou (McNaughton, 2007). V současné době existuje několik výzkumných 

projektů zabývajících se reintegrací (např. Kidd, Davidson, 2007), přístupy 

k bezdomovectví (např. Lindovská, 2016), vyloučením z bydlení (např. Jedináková a 

Pischová, 2013), strategiemi zvládání chudoby (Gojová a kol., 2014), potřebami v oblasti 

bydlení (např. Bassuk a kol., 2010), potřebami ve vztahu k sociálním službám (Milburn, 

Rosenthal, Rotheram-Borus, 2005), konceptem recovery (Padgett a kol., 2006), 

participativním hodnocením klientů zařízení (např. Harris, Andrews, 2013), konceptualizací 

a strategiemi naděje u osob bez domova (např. Conner, 2016).  

Předkládaná výzkumná zpráva vznikla v rámci naplnění subcíle (1) a je členěna na: 

Metodologické ukotvení, Analýzu a interpretaci dat a Kazuistiky.  
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Stra nka 3 

Metodologické ukotvení 

Projekt využívá synergie kvalitativních a kvantitativních výzkumných postupů, které na 

sebe sekvenčně navazují. Kvalitativní přístup vychází z aktuálního vývoje v zakotvené 

teorii (viz Clarke, 2015). Navazující kvantitativní strategie následně ověří získaná data za 

účelem konstrukce nástroje a softwaru pro jejich zjišťování a tvorbu metodiky práce 

s daným nástrojem u určené cílové skupiny. 

Subcíl výzkumu řešený v rámci kvalitativní strategie výzkumu 

V úvodu jsme popsali cíle projektu, předkládaná výzkumná zpráva se vztahuje k subcíli (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. Tento cíl byl naplňován v rámci druhé fáze projektu, jež je 

definována následovně: Identifikovat a analyzovat dimenze žádoucí budoucnosti a 

související faktory změny jako nástroje uplatnění konceptu recovery u obyvatel a 

obyvatelek azylových domů na území České republiky s akcentem na možná 

genderová specifika jednotlivých dimenzí. 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: 

                                                                    
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. 



 

Stra nka 4 

- 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.“ 

- 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 nejvíc 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 něj 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] 

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. [strengt-based interview] 
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 Na čem by mohl stavět/v čem může pokračovat? / V čem 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]  

 

Metody 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).   

 

Etické ukotvení výzkumu 

Realizace výzkumu byla eticky ukotvena v Etických principech při výzkumu s lidmi (APA, 

2010) a řídila se platnou legislativou České republiky. 

 

Limity výzkumu 

Případné limity výzkumu reflektujeme v podobě omezeného výzkumného souboru, kdy 

mohla být perspektiva komunikačních partnerů ovlivněna unikátním kontextem jejich 

životní historie. Druhým, významným limitem výzkumu, jež reflektujeme, je sociální 

desirabilita, v rámci níž se může projevovat určitá pohotovost odpovídat tak, jak si 

komunikační partneři myslí, že to od nich výzkumník očekává. Limity jsme se snažili 

eliminovat v rámci opakovaných hloubkových interview a v rámci rozmanitosti výběru 

komunikačních partnerů. 
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Analýza a interpretace dat 

V rámci analýzy dat jsme sestavili uspořádanou mapu situace individuálního plánování 

v azylových domech v České republice. 

Tab. č. 1. Situace individuálního plánování v azylových domech v České republice 

 

Paradigmata příčin a řešení 

bezdomovectví 

Legislativní ukotvení Přístupy sociální práce v 

azylovém domě 

► individuální příčiny 

bezdomovectví 

►strukturální příčiny 

bezdomovectví 

►Housing First 

►Housing Ready 

 

►neexistující zákon o 

sociálním bydlení 

►novela zákona o pomoci v 

hmotné nouzi 

►připravovaná novela 

zákona o sociálních službách 

►návrh novely zákona o 

insolvenčních službách 

ZPLNOMOCŇUJÍCÍ 
►koncept recovery 

►přístup zaměřený na silné 

stránky 

►naděje 

►participativní přístupy 

►orientace na budoucnost 

ZNESCHOPŇUJÍCÍ 
►přístup orientovaný na 

deficity 

►beznaděje 

► přístup orientovaný na 

minulost 

►"profesionální přístupy" 

Kolektivní aktéři Individuální aktéři Techniky využívané v rámci 

individuálního plánování 

►azylové domy 

►ubytovny 

►soukromí vlastníci bytů 

►veřejní vlastníci bytů 

►sociální služby 

►veřejnost 

►spolubydlící 

►sociální pracovníci 

zařízení 

►kurátoři 

►terénní sociální pracovníci 

►rodina 

►(falešní) přátelé 

►partneři 

►formální vyplnění IP 

(typologizující) 

►spolupracující individuální 

plán 

►individuální plán klienta 

(individuální) 

►kreativní techniky 

Klima v azylovém domě Uživateli vnímané diskurzy Časové složky 

►nucené sdílení a absence 

soukromí 

►technický a hygienický stav 

►uzavřenost a vyloučenost 

prostřední azylového domu 

►režim zařízení 

BEZNADĚJ 
►"beznadějné případy" 

►fatalismus 

►bezdomovecký syndrom 

►past bezdomovectví 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACE NA 

MINULOST 
►trajektorie bydlení  

►šťastné dětství 

►reminiscence 

►pád na dno 
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NADĚJE 
► „všechno v dobré obrátí“. 

►úzdrava 

►přečkání 

► „normálním životem“. 

►vysvobození 

►znovu narodit a začít od 

začátku 

► „se zvednout“. 

► „nespadnout zpátky“. 

►možnost „něčemu věřit“. 

►směr 

► „naplnit svá předsevzetí“. 

►vůle 

►invence 

ORIENTACE NA 

BUDOUCNOST 
►bezdomovectví jako zisk 

zkušenosti a kompetencí 

►azylový dům jako milník 

►spojitost budoucnosti 

v několika oblastech 

 

►věk 

Tacitní složky_azylové domy Tacitní složky_sociální 

práce 

 

►gender 

►rodičovství 

►náboženství 

►vnímání azylových domů 

společností 

►byrokratizace, měřitelnost 

a racionalizace sociální práce 

► redukcionistický přístup 

► instrumentální 

odpovědnost 

► rostoucí kompelxita 

životních situací klienta 

►postavení sociální práce ve 

společnosti 

►nátlak "zvrchu" 

 

Zdroj: Vlastní konstrukce 

 

V rámci prezentované výzkumné zprávy se zaměřujeme na Uživateli vnímané diskurzy a na 

Časové složky, které jsme využili pro sestavení poziční mapy (viz dále). 
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Obrázek č. 1: Poziční mapa Uživateli vnímaných diskurzů 

 

Zdroj: Vlastní konstrukce 

Uživateli vnímané diskurzy lze popsat jako diskurz naděje a beznaděje. 

Seginer (2008) definuje orientaci na budoucnost jako obraz jedince o své budoucnosti, 

kontinuálně reprezentované a reportované, který se vztahuje v rámci 

multidimenzionálního přístupu ke klíčovým perspektivním doménám. V kontextu výše 

zmíněného lze chápat (bez) naději jako významnou dimenzi budoucí orientace a 

můžeme ji definovat jako celkové vnímání toho, jaké cíle mohou být splněny (Snyder a 

kol., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stra nka 9 

Orientace na budoucnost 

Příchod do azylového domu byl komunikačními partnery velmi často vnímán jako jeden 

z důležitých životních milníků a to v pozitivním i negativním slova smyslu. Azylový dům 

byl vnímán jako další „pád na dno“ i jako „bod zlomu, kdy se začala životní osa zvedat“. 

Intervenující podmínkou ve vztahu k tomuto vnímání bylo, odkud komunikační partner do 

azylového domu přicházel; zda ze stabilního bydlení nebo např. „z ulice“ a obsazenost 

azylových domů v dané lokalitě (resp. délka čekací doby na pobyt v azylovém domě). 

„Taková zoufalá situace, kdy fakt jsme byly na dně jako by obě dvě s tím že, kdy už jsme 

myslely, že to je fakt taková jako poslední štace.“ (D6) „Musím říct, že opravdu v tom 

azylovém domě mě natolik nakopl, ale v tom dobrém, já v tom nevidím, že jsme spadli někde 

na zem, ale vidím v tom jakoby tu školu prostě.“ (D6) „U toho bydlení asi to samé, zatím 

beru jedničku to, že jsem se dostal na ten azylový dům, to že nemusím někde po městě 

pobíhat celý den od rána do večera, než můžu jít přespat na noclehárnu.“ (D11) „V tu 

chvíli, když jsem sem přišla poprvé, tak mi to strašně pomohlo, protože jsem se měla od 

čeho odrazit, ale hlavně mě to donutilo jakoby jít na soud a požádat si o svěření třeba dcery 

do péče, no. Potom jsem vlastně byla ráda, že jsem si v jeden den našla bydlení a hned i 

práci vedle toho bytu.“ (D20)  

Několik komunikačních partnerů spojovalo samotnou zkušenost s bezdomovectvím se 

ziskem zkušenosti a kompetencí ve vztahu k budoucnosti. „Už jsem se naučil, jak se s kým 

bavit a o čem se bavit, abych toho člověka nenaštval nebo něco.“ (D11) „Já jsem adaptivní 

člověk, já když mi někdo něco ukáže, tak já to zvládnu.“ (D11) „To je zas pud sebezáchovy. 

Nenechat si nabourat to teritorium svoje… člověk si musí nechat vytvořit kolem sebe takový 

ňáký prostor...“ (D12) „Jsem šla na ten azyl poprvé, což mi hodně pomohlo, když jsem tady 

byla třeba jenom dva a půl měsíce… Donutilo mě to postavit se na ty nohy a nespoléhat na 

nikoho kolem sebe, ale jenom sebe na sebe.“ (D20) „Takže sem si říkala, vyplatím ten dluh; 

a říkám ať se děje, co se děje, už si nenechám vzít ten byt. To je jako velká zkušenost. Pro 

někoho jakoby dobrá, pro někoho špatná. Pro mě je třeba hodně dobrá ta zkušenost, že jak 

se říká, člověk, který vlastně nezažije, tak druhého v životě nepochopí. Člověk musí zažít, 

aby pochopil.“ (D21) „Nenechám dojít situaci tak daleko, já jsem zažila strašný období, 

byla sem na ulici s malým, dá se říct jo, na ulici po těch bytech, ale furt mi tam převládal 

ten rozum.“ (D30) 

Další komunikační partneři vnímali budoucnost jako spojitou v několika oblastech 

(dimenzích) (práce, zdraví, bydlení, finance, rodina) „Budoucnost pro mě by byla fakt si 

najít tu dobrou práci nějakou, která by mi vyhovovala, a prakticky se vyšplhat vejš s tím 

bydlením a tady s tim.“ (D15) „Mít co nejrychleji byt, abych ty děti znovu zajistila, abych si 

mohla třeba najít stálou práci, jestli mi to dovolí zdraví teď.“ (D19) „Důležitý je pro mě tam 

najít školku a najít tam práci. Protože když nebudu mít todle, tak se nemůžu hnout dál.“ 

(D24) „Tady tak plánuju ten byt a nejdřív musím do práce, a to bude stěží, když mám ty dvě 

malý děti… Protože bez peněz to nejde, že. To až ten najdu tu práci, tak si začnu hledat ten 

byt nějakej, aspoň dva plus jedna, a pak se budu mít teda dobře no. Pak si třeba najdu 

přítele nějakýho, který bude stát za to, který bude rád, kterej mě bude rád i moje děti.“ 
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(D25) „No tak já zatím byt nehledám, protože na to nemám peníze, protože všichni chcou na 

kauci a takhle, ale chcu vlastně nejdřív malou si zařadit do té školky, pak si najdu vlastně 

práci, až budu vydělávat, tak teprve můžu hledat nějaký byt.“ (D26) „Nejdřív si musím 

vyjednat doktory všechny, aby mi dali potvrzení, no a pak si zkusím najít podle těch nohou, 

a ještě mám epilepsii, tak podle toho si zkusím najít nějakou práci.“ (D15) „No, každopádně 

všechno je závislý jenom na tý noze. Když bude ta noha v pořádku...“ (D16) „Tak abych si 

udržel práci, musím si najít si své bydlení a chci žít normální život už. Časem si nějakou 

rodinu zařídit. “ (D3) Intervenujícím faktorem ve vztahu k plánování budoucnosti byl věk. 

Lidé v důchodovém věku spíše zaměřovali své plány ve vztahu k budoucnosti k zisku místa 

v domově důchodců a ke spokojenému dožití vlastního života.  
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Orientace na minulost 

Komunikační partneři byli požádáni o vyprávění o svých trajektoriích bydlení pomocí 

metody biografických trajektorií, tedy životní osy („čáry života“). Životní osa měla 

v průběhu života různý tvar, někde klesala, někde stoupala a někdy se cyklicky vracela 

zpět. „Mně to přijde jako na horské dráze, takový je život.“ (D12) „Pak to šlo z kopce, pak 

jsme čekali druhou (pozn. dceru), ze začátku to bylo dobrý, když se narodila, pak už to šlo z 

kopce, pak on si šel, kam chtěl, nedával mi peníze, nic, takže to bylo z kopce.“ (D25) 

„Vlastně kdybych měl zpracovat celej ten svůj život, tak by to nebyla čára, ale byl by to kruh 

s menšíma kruhama a tam by byly odchylky a výchylky plus nebo mínus.“ (D16) Životní osy 

přitom často začínaly obdobím „šťastného dětství“. „Když jsem byl malý, býval jsem 

sportovec, ale úrazy mě zbavily jak hokeje, tak fotbalu, takže tohle můžu prakticky dělat 

jenom rekreačně, což se mi občas i podaří, když se s někým potkám, kde dem do tělocvičny 

zahrát si fotbal nebo někde na hřiště, když je pěkně.“ (D11) „To mládí… to stoupalo, mládí 

bylo dobré, jo pak ještě do těch dvaceti, pětadvaceti roků, no a pak to začalo klesat, pak to 

kleslo úplně a teď to znovu se trochu dostává, no ale to už mám moc roků.“ (D9) 

Ve vyprávění komunikačních partnerů se velmi často objevovaly pozitivní reminiscence. 

„Takže tam mě ten farař doporučil, tak jsme tam teda jeli, tak sem přešel z tama tam. Tam 

taky neměl kdo hrat a byla tam co nas učila němčinu ve škole a ona chodila do kostela a 

znala tu pani co tam hrala na varhany, tak mi to domluvila, takže ja sem se vlastně chodil 

učit tam k ni.“ (KP4) „To je strašný chaos, ale velice pěkný, ale ráda vzpomínám na ty léta 

velice pěkně.“ (D19) „Kde su jak sa hovorí doby, my jsme se tak chodívali k řece kúpať, 

spravili jsme si oheň, mamka nám nabalila půlku chleba, špekáčky a toto. Ale krásně se 

vzpomíná na také časy, ale však ty časy sa dajú vrátit, ale musel by to někdo jak sa hovorí 

povolit.“ (D23) 

Ve vyprávění řady komunikačních partnerů byl zmiňován jako důležitý životní bod „pád na 

dno“. „A tak to sem fakt uplně klesl na dno a sem koupil si tam basu piva, eště sem měl 

kytaru pučenou, že to si zahraju, on si potom pro ni přide, ja sem si opravdu fak aji 

nachystal šňuru, jo právě ja sem se naštěsti fakt tak opil, že sem nebyl schopnej vstanout a 

dojit tam.“ (D4) „Psychicky jsem spadla na dno nebo spadla, no, protože my se měli 

s dcerou, i co se týká výchovných nějakých opatření a všeho.“ (D6) „Pil až moc, tak já jsem 

ho potom nakládal do záchranky celého žlutého… zkolabovaly mu játra, ledviny, slinivka, 

žaludek... to bylo dno.“ (D11) „Prostě mi jednou došlo, že už to prostě nejde, že už to je fakt 

jakože totální dno a potom dni jsem našla docela pěkné poklady a tak…“ (D18) „Zabila se 

mi ta družka, tak sem se různě plácal, plácal, jak bych to řek… no mě vlastně sem dopravila 

policie, že sem byl venku.“ (D22) 

 

 

 



 

Stra nka 12 

Dimenze naděje 

Naděje byla lidmi bez domova vnímána jako: „Něco, co by mělo být vždycky.“ (D18) 

Několik komunikačních partnerů spojovalo naději se známým rčením, že „naděje umírá 

vždy poslední“. „Takže naděje vždycky umírá poslední, ale beznaděj, když umře, tak se nic 

neděje.“ (D16) 

Naděje byla spojována také s tím, že se „všechno v dobré obrátí“. „Naděje co znamená, 

naděje znamená to, jako že jednou se všechno zlé v dobré obrátí.“ (D2) „Naděje, že bude 

něco – lepšího v budoucnu se dít.“ (D7) „Tak já furt věřím, že by sa to mohlo trochu zlepšit.“ 

(D9) „Překonám pár těch hrbolů životních teď, počítám tak… za půl roku už se tomu budu 

smát.“ (16) „Bude svitat na dobrý časy…To znamená, že budu šťastná, že nebudu mit žaden 

problem s nikym, žadny hadky, no, toto bych chtěla…aji s dětma, byt v klidu a byt šťastní, 

časem si to třeba najit toho přitele a mit se dobře.“ (D25) „To bych chtěla, aby bylo všecko, 

tak jak si přeju, naděje.“ (D28) 

Naděje byla popisována také jako úzdrava. „Pro mě je v prvý řadě se uzdravit… abych moh 

chodit… pak už můžu vyvíjet svojí další činnosti jo.“ (D22) Naděje byla také spojována 

s nutností přečkání zlého „Já si myslím, že tam ta naděje prostě bude… prostě jenom 

přečkat“. (D21) Další komunikační partnerka spojovala naději s „normálním životem“. „Žít 

normální život.“ (D30) 

Naděje byla vnímána také jako vysvobození v kontextu možnosti se znovu narodit a začít 

od začátku. „Vysvobození by bylo pro mě, kdybych se moh znova narodit, aby byl zdravej. 

Kdyby šlo někde zdravi koupit, tak okamžitě tam idu.“ (D10) „Každopádně ideální by bylo, 

kdybych moh mávnout, takhle votočit prstenem, vo deset nebo o patnáct let se omladit, bejt 

zdravej.“ (D16) „Dostanete jakoby druhou šanci do života.“ (D21) 

Naděje byla vnímána jako schopnost „se zvednout“. „Jako momentálně tím, že sem spadla, 

tam kam sem spadla, tak zase vidím to, že se dokážu zvednout.“ (D6); a „nespadnout 

zpátky“. „Já si myslím, že sem se odrazil úplně od toho dna a nechci tam spadnout už nikdy 

zpátky: nechci jít z popelnic, barabovat a pít levné víno na ulici.“ (D5) 

Naděje byla vnímána také jako možnost „něčemu věřit“. „Naděje, naděje je, že člověk 

něčemu stále věří... jako jak člověk už nevěří ničemu, tak to je potom špatný.“ (D4) „Já to 

beru jako víru v lepší budoucnost.“ (D20) Jiní komunikační partneři popisovali naději 

v intencích směru: „To je ňáká naděje, jakože ňáký směr, jako že něco se podaří…“ (D12). 

„Naděje je pro mě, když mi někdo podá ruku a řekne: pojď tady toudle cestou.“ (D24) Další 

komunikační partner v tomto kontextu uváděl, že nestačí „něčemu věřit“, ale je třeba 

„naplnit svá předsevzetí“. „Abych – aby se to splnilo, všecko co mám, ty předsevzetí, ty děti, 

jo?“ (D5) Jiná komunikační partnerka spojovala naději s vůlí „Naděje… naděje je vždycky, 

ale nevím, jak kdybyste udělal krok a teď se rozmyslel, jestli ten krok, je takový váhavý krok. 

Ta naděje, pokud vy sám ten krok učiníte, tak ta naděje bude, pokud ho neučiníte tak ten 

krok nebude a ta naděje zmizí… buď si ten člověk řekne, buď má velkou vůli, aby ten krok 
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udělal, tak ta naděje tam bude, ale pokud ne, tak… to závisí jenom na tom člověku, jestli 

opravdu zváží, jestli to je dobré nebo ne no.“ (D19) 

Naděje byla komunikačními partnery často spojována s tím, že si „musí pomoct sami“. „Ja 

vám to řeknu tak, necitím se beznadějně pro to, protože zastavam toho názoru že vždycky, 

když se vám něco stane nebo něco provedete tak to děláte sama a sama se z toho musíte 

dostat.“ (D2). Ve vztahu k výše uvedenému lze říct, že komunikační partneři spojovali 

naději s vlastní invencí a možností vložit se do situace a tím ovlivnit její výsledek.  
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Dimenze beznaděje 

Několik komunikačních partnerů uvádělo, že pro ně naděje neexistuje „Naděje, to ani 

nevim co to je, jako estli nějaka vubec existuje. Ja už sem davno zahnal takove naděje, city... 

to už vubec pro mě není.“ (D3) „Já už neplánuju vůbec nic. Nejradši bych to hodil za 

dveře.“ (D23) 

Několik komunikačních partnerů se také shodovalo v tom, že život je fatální a nelze 

plánovat nebo ovlivňovat „Druhej den tady nemusím bejt, ani vy…co pak má smysl 

plánovat.“ (D17) „Ono, plánovat, někdy to záleží vo štěstí taky… to jsou i náhody.“ (D21) 

„Takže to já už beru prostě tak, že je to život jako.“ (D23) „Co život dal a vzal, jako... něco 

dal... já si fakt nic neplánuju... nemám ňáké ambice. To já se zase, řídím zase, takovou 

filozofií že, kdo nehledá, nachází, že… jak člověk něco furt hledá, tak člověk je zklamaný a 

furt něco hledá a přitom, přitom třeba ani neví, co má hledat…“ (D12) Výše uvedené 

výroky je nutné zasadit do kontextu multikauzálních příčin a časté cykličnosti 

bezdomovectví, k němuž dochází v rámci neexistence systémového přístupu k řešení 

bezdomovectví v České republice. Dochází tak často k tomu, že lidé žijí bez domova 

několik (desítek) let a ocitají se v „pasti bezdomovectví“, z níž se jim nedaří dostat i přes 

veškerou svou snahu.  

Jeden z komunikačních partnerů spojoval vnímání osob bez domova s „bezdomoveckým 

syndromem“. „Ne, celkově. Každej mě má za outsidera, flákače, že nechci dělat, nejradši 

budu pobírat sociální dávky od státu… Takových lidí je po ulicích habaděj. No a začínám 

pomaloučku trpět takovým tím domnělým nebo podvědomým bezdomoveckým syndromem. 

Že vlastně nejsem nikde k ničemu. A nebejt toho, že teď akorát čekám, až se oteplí, začne 

jaro, tak zase mě budou někteří přátelé zvát: „Pojď se podívat, dělám támdle vodu a topení, 

nechceš si tam trošku šáhnout na nějakou tu rouru…?“ Jo, to je jediná věc, která mě dokáže 

nabít – práce.“ (D16) 

Časové složky byly popisovány v intencích orientace na minulost a orientace na 

budoucnost. 
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Zdroje naděje: Vnitřní zdroje 

Dosažení budoucnosti bylo komunikačními partnery spojováno s vlastními silnými 

stránkami. Komunikační partneři přitom popisovali řadu silných stránek.  

Jednou z oblastí, která byla spojována se silnými stránkami, byla kvalifikace „Já jsem 

vyučený technik.“ (D2) „Já sem vyučenej zahradnik.“ (D4) „Já jsem záměčník, byl jsem 

v tom dobrý.“ (D5) Další vnímanou silnou stránkou spojovanou s kvalifikací byla 

pracovitost „Pracovitost, co si nevydělám, to nemám.“ (D3) 

Silné stránky komunikační partneři popisovali i v oblasti umění a sportu „No tak umim, v 

kostele na varhany umim, na klavir.“ (D4) „Na harmoniku chodím tak různě hrát.“ (D16) 

„Kreslím, chci vydat komiks. Jednou ho vydám, jenom musím zjistit, kde a jak. Musím najít 

někoho malého, soukromého, kdo mi ho vydá, jakože vytiskne jenom pár kusů, abych do 

toho nemusela začátku moct dávat, ale to přijde, co najdu.“ (D18) „Tak například v tom, 

tom Kendu (pozn. japonský bojový sport), chci být hodně dobrá, co nejvíce danů posbírám, 

jako těch stupňů.“ (D18) Jeden z komunikačních partnerů popisoval, že je jeho silnou 

stránkou luštění křížovek „Mě kdysi bavilo hodně luštit.“ (D5) 

Další vnímanou silnou stránkou byla samostatnost. „Dokážu být samostatný, když sou k 

tomu prostředky tak to jo. Třeba v praci když by mi někdo dal ňakou praci tak on udělaš 

totototo jo, maš k tomu totototo, tak to dokažu sam.“ (D4) 

V rámci kompetencí uváděli komunikační partneři i partnerky rodičovské kompetence. 

„No vlastně v rámci toho mít to zaměstnání, bydlení, jsem rodinný typ, mám rád děti, takže 

každopádně ňákou partnerku, popřípadě dítě. Já jsem tady pro dva kamarády taková 

pravidelná chůva... někdy zavolají, já přiběhnu, když potřebujou pohlídat děti.“ (D11) 

„Dovedu se postarat o děti, možná, že je krotit, aby nezlobily. Aby neudělaly stejnou kravinu 

jak já.“ (D13) „V čem sou moje silný stránky, porodila sem zdravý děti… ja sem prostě 

strašně hrdá na to, že prostě mi ty děti neodebraly.“ (D30) 

Několik komunikačních partnerek vnímalo jako svou silnou stránku vaření a starost o 

domácnost. „Vaření a starost o domácnost, já jsem měla vždycky naklizený, navařený, 

napečený… všechno…“ (D7) 

Další vnímanou oblastí kompetencí byla kontrola nad návykovými látkami „Ja sem 

dokázala prostě ty drogy ovládat a ne voni mě, zní to blbě jo, prostě stejně sou to drogy, je 

to svinstvo, že jo, přece jenom většinou ovládají ty drogy toho člověka… pak sem řekla dost 

a konec.“ (D30) 

Jedna z komunikačních partnerek popisovala své kompetence v rámci schopnosti „udělat 

rozhodnutí“. „Tam musela jsem se naučit být trošku tvrdší, když jsem odcházela, jako fakt si 

za tím stát, bo jsem mu všechno, tak odpouštěla prostě a furt jsem důvěřovala tomu, co říká, 

že se to změní.“ (D18) Jako velmi důležitá byla vnímána i kompetence věřit svým plánům 

a jít si za nimi. „Mám velké plány a věřím jim… a nebojím se třeba už do něčeho pouštět, 

jako bojím, ale jdu do toho. Vlastně od té doby, jak jsem chtěla na tu, na tu uměleckou a 
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nešla jsem tam, bo jsem se toho bála, tak to byla docela chyba a od té doby se snažím jako 

pouštět skoro do všeho, co mě láká…“ (D18) „Silná vůle musí být. Prostě, ten člověk se 

nesmí do sebe psychicky, tím, že tam dole prostě úplně je.“ (D19) 

Další komunikační partnerka popisovala své silné stránky v jazykových dovednostech, 

konkrétně ve španělštině. „A někdo mi říkal, že si mám udělat státnice ze španělštiny…“ 

(D19)  

Daná komunikační partnerka vnímala své kompetence i v oblasti léčení a naslouchání 

druhým. „Ale, co je moje největší pozitivum, že jsem vyléčila drogově závislého kluka, který 

vlastně byl na tom těžce, a zkusili jsme praktiku, která opravdu fungovala, sice to tam bylo 

mazec, ale dostal se z toho. Měsíc jsme ho měli zavřeného doma, on to prozvracel, horečky 

měl a dneska má rodinu a žije v pohodě. Mě říkali Vrba…“ (D19) I další komunikační 

partnerka vnímala své silné stránky v oblasti naslouchání druhým lidem „Tak ze vším všudy 

ohledně děcek, nebo ohledně vztahu a takhle prostě. No, že mně řikají, že ja su ta, která 

vždycky jako poradí nebo podpoří a takhle.“ (D26) 

Další z komunikačních partnerů popisoval svou silnou stránku jako „intuici“. „Intuice, 

předvídavost situací a dokážu, když třeba vidím člověka, který se semnou víc, jak hodinu 

baví, tak dokážu vodhadnout i jakou má povahu přibližně, a co ho čeká do budoucna.“ 

(D16) Důležitou kompetencí byla i schopnost komunikovat/„mluvit s druhými“. „Já jsem 

byla ještě u bráchy v Praze, tam mě naučil mluvit, jak si sehnat práci a tak dále, protože 

sotva vyjdete ze školy nebo takhle, tak nevíte pořádně jak mluvit a dneska mluvení je základ, 

představování a tohle.“ (D19) „Mě hrozně baví teda pracovat s lidma, takže já sem 

chodívala třeba na brigády a to sem dělala v hotelech, nebo hospodách, penzionech a 

takhle. Naposled jsem dělala vlastně v obchodě jako pokladní. Ta práce s lidma, budu s 

těma lidma asi pořád ve styku.“ (D26) Další komunikační partnerka viděla svou silnou 

stránku ve schopnosti „udržet tajemství“ „Udržím tajemství hlavně, to jako to ja umim, a 

bavim se s každym, jako ja, ne, nedavam žadny, jako že jestli je to cigan nebo jestli je to 

někdo, prostě se bavim s každym.“ (D25) 

Několik komunikačních partnerů uvádělo, že je jejich silnou stránkou „pomáhání druhým“. 

„Jakoby mám silné stránky, jako co se mi líbí, ale zároveň se za to nenávidím, já třeba fakt 

se snažím pomoct, když můžu, když třeba už pomoc podávám a vím, že ten člověk si ji 

nezaslouží nebo, že, si ji nebude vážit, tak prostě furt věřím v to jeho dobro.“ (D20) Několik 

komunikačních partnerů uvádělo, že je jejich silnou stránkou i pomoc zvířatům. „Co se 

týče květin a dál sem pomáhala jako zvířátkům, jako dost.“ (D7) 

Ve vztahu k popisu vlastních kompetencí řada komunikačních partnerů uváděla, že „není 

dobrá v ničem“, při dalším dotazování se přitom rozkrývalo, že se často jedná o přejatý 

názor od okolí. „Taťka mi vždycky říká, že nic neumím, nic nedokážu, že sem nula, která v 

životě nic nedokáže, takže bych řekla, že asi v ničem nejsem dobrá.“ (D8).  
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Zdroje naděje: Vnější zdroje 

Zdroje byly vnímány primárně v sociální oblasti a to ve své existenci i neexistenci, 

v minulosti i v současnosti. „Děcka moje… ja je podporuju, ne my se podporujem 

navzajem jako takhlens... ja je mam rad, ony sou hodne holky.“ (D1) „S pomocí 

kamaráda…“ (D4) „No a ona zjistila, že sem tady, a tak se ptala na bydlení a zjistila, že 

vedle nich se v bytě rekonstruuje, že ho budou pronajímat.“ (D6) „Taky mi trošku pomůže, 

že mi nakoupí pro děcka nebo mi dá, když nemám stovku nebo dvě, ať si nakoupím pro ně. 

Takže mi pomáhá dost.“ (D13) „Kdyby bylo nejhůř tak asi na maminku nebo na sestru, ale 

nejvíce asi můžu spolehnout na přítele. Protože když se opravdu něco děje, tak on je nejblíž 

a on je takovej nejrychlejší.“ (D24) „Mám dost známých a sou někeří, který i třeba kdysi 

sem dělal nějakou práci, dělali pode mnou, že dělal sem tam jako parťáka tak sem jich vzal, 

byli bez práce, dostávali peníze všechno… ja sem přišel za něma tak mě nezvali tak sem řekl 

tak jak oni tak i já taky když su takoví.“ (D2) „Přatele nejsou žádní, jenom falešní kamarádi, 

když jsou aji pro peníze nebo něco, tak se s váma baví, nemate nic, tak vás neznají.“ (D3)  

Řada komunikačních partnerů vnímala jako zdroj sociální práci. „Ma zajem jako těm lidem 

vychazet vstřic, pokud je to v jeji kompetenci a ma možnost, tak opravdu všechna čest.“ 

(D2) „Ale byl sem tady jako několikrát na noclehárně a sociální pracovníci jako mi tady 

hodně pomáhají.“ (D5) „Ti sou úpně skvělí, vypomůžou se vším, pomůžou najít bydlení, 

pomoc s lékařema, nebo vyhledat toho doktora, když už vím, jak se jmenuje, tak abych 

věděla, jak se tam dostanu, jakej mně tam jede autobus, která je to ulice a tak dále a tak 

dále, takže opravdu velmi vstřícní sou, pomáhají se vším možným.“ (D24) 

Ženy často uváděly jako zdroj děti a péči o ně. „Pořád opravdu ty děti. Jako by to asi mě 

jako matku drží nejvíc a opravdu všechno se točí momentálně kolem nich.“ (D6) „Já nebudu 

žít pro přítele, ale budu žít pro děti. To byl můj cíl začít žít pro děti a pro sebe.“ (D24) 

„Dcera, která je pro mě nejdůležitější, aby měla všechno, co si zaslouží, i trošku na víc.“ 

(D26) „Děti vám v životě nikdo nenahradí, ani ten chlap, chlapů mužete mít zase se říká 

tisíce, že jo, a ty děti máte jenom jedny.“ (D28) 

Jako zdroj byla vnímána i podpora od zvířat „Ona je taková, boraček prostě, bobínek můj. 

Ona je fajn, ale též taková měkká docela.“ (D18) 

Důležitost sociální opory byla vnímána jako velmi silná „Jo, to bylo jenom jednou a pak 

prostě mně pomohlo to, že on za mnou přišel, aji oni že za mnou přišli a prostě popovidali, 

zazpivali jsme, v pohodě a už, řikam, takovou pitomost (pozn. pokus o sebevraždu) už 

neudělam…“ (D4) 

Několik komunikačních partnerů vnímalo jako vnější zdroj možnost úniku z prostředí 

azylového domu, nejčastěji do přírody „Do přírody, na hřiby chodim a takove věci. Ja 

sem třeba bydlel na baraku tenkrat kdysi, tak sem kraliky, drubež, takove věci, zeleninu sem 

pěstoval…“ (D1) 
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Individuální plánování v azylových domech 

Individuální plánování vnímali někteří komunikační partneři (zejména ti, kteří pobývali 

v azylovém domě opakovaně) jako nezbytnost, kterou je třeba naplnit, aby mohli 

v azylovém domě zůstat.  „Plan, které, které jsme si dali cile, tak se to musí udělat, když tu 

chce člověk byt.“ (D3) „Já nevím, co tam mám… to je stějně… takové na oko.“ (D5) „Já si 

nepamatuju, co sem tam napsal… něco se tam vždycky napíše… takové to… znáte jo… 

práce, bydlení, to co tam chtějí mít.“ (D9) V kontextu výše zmíněného se sociální 

pracovník i klienti dostávají do situace, kdy musí individuálně plánovat; sociální 

pracovník v rámci svého zaměstnání v sociálních službách a klient v rámci toho, že 

chce být v azylovém domě ubytovaný. Komunikační partneři, kteří byli v azylovém domě 

poprvé, vnímali individuální plán jako nápomocný. „My si sednem a třeba plánujeme, co 

udělat jako za tenhle ten měsíc. Doktoři… Paní sociální sedne, podívá se mi na internet a 

řekne, v tolik a tolik má otevřené, běžte si tam. Paní sociální vždycky píše a vždycky ten 

individuální plán musím pak podepsat.“ (D13) 

V individuálním plánování s lidmi bez domova v azylových domech často nastává určitá 

paradoxní situace, kdy je sociální pracovník nucen ze zákona (Zákon 108/2006 Sb. O 

sociálních službách) individuálně plánovat a klient je nucen stanovit si své individuální 

cíle, aby mohl být v situaci ztráty domova ubytován. Nutnost individuálního plánování 

při příchodu do zařízení nebere ohled na: a) klientovu aktuální psychickou situaci, kterou 

lze spojit se stresem, krizí či dokonce traumatem, b) fakt, že klient využívá službu jen, 

aby získal krizové ubytování, tj. nechce ve službě stanovovat další cíle. Cíle stanovené 

v rámci procesu individuálního plánování jsou proto často pouze formální; naplňující 

potřebu svého stanovení (viz např. Glumbíková, 2017). Proces individuálního plánování 

se navíc v azylových domech stal procesem zaměřeným na minulost a na příčiny vzniku 

situace bezdomovectví; výše zmíněné můžeme označit za zneschopňující pojetí 

individuálního plánování. Individuální plány orientované na minulost a deficity nevedou 

odborníky k práci s budoucností, nadějí a z nich plynoucími zdroji klienta, tedy ke 

zplnomocňujícímu pojetí práce s klientem (Gerull, Merckens, 2012).  

Vnímání osob bez domova jako beznadějných případů vyplývá již z konstrukce příčin 

vzniku situace bezdomovectví, kde můžeme nalézat dvě protichůdné atribuce. Buď 

můžeme za příčinu vzniku situace bezdomovectví považovat strukturu sociálního státu 

nebo můžeme předpokládat, že si za svou situaci může každý jedinec sám (Layte, 

Whelan, 2002). Pakliže budeme osobu bez domova pokládat za viníka vlastní situace, 

budeme i předpokládat, že on sám může svou situaci změnit. Pokud jsou ale jeho 

dispozice ke změně nedostačující, je nutné jej izolovat tak, aby neohrožoval zbytek 

společnosti (Levinson, 2004).  

Z výše zmíněného teoretického ukotvení můžeme vytvořit poziční mapu individuálního 

plánování, v rámci níž vznikají čtyři pozice, které mohou nastávat v individuálním 

plánování v azylových domech z hlediska atribuce příčin bezdomovectví (individuální / 

strukturální) a využívaných přístupů v individuálním plánování (zneschopňující / 



 

Stra nka 19 

zplnomocňující).  

 

Obrázek č. 2: Poziční mapa individuálního plánování v azylových domech 

Zdroj: Vlastní konstrukce 
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Genderové aspekty žádoucí budoucnosti v kazuistikách 

Vzhledem k genderově separovaným službám azylových domů, které jsou zpravidla 

rozděleny na azylové domy pro ženy a matky s dětmi a na azylové domy pro muže, 

zůstávají děti většinou s matkou. Azylové domy pro otce zpravidla nejsou k dispozici, celé 

rodiny v azylových domech pobývat nemohou. Většina komunikačních partnerek proto 

bydlela v azylovém domě se svými dětmi, což signifikantně ovlivnilo jejich narace a 

představy o žádoucí budoucnosti. 

Svou naději opíraly nejen ženy, ale i muži, o blaho svých dětí. Muži však hráli jen zřídka 

nějakou ústřední roli v jejich rodinném štěstí. „Hlavně ať jsou děcka, vnoučata, všichni 

zdraví, to je prvořadé, a co bude se mnou za pět minut, za pět dní, za pět let, to už je osud.“ 

(D2) Muži naději častěji spojovali s pracovním uplatněním. „No... no teda teďka moje 

nějaká naděje na lepší život spočívá v hledání toho zaměstnání. Vlastně bez toho, toho asi 

moc nenadělám.“ (D11) „Naděje pro mě by byla fakt si najít tu dobrou práci nějakou, která 

by mi vyhovovala…“ (D19) 

Také v oblasti orientace na minulost a orientace na budoucnost hraje roli genderová 

dimenze. Ženy byly více orientovány na budoucnost a zároveň ji vztahovaly v prvé řadě 

k dětem. „Co je pro vás teď důležité do budoucna?“ (tazatelka) „Tam určitě jako bydlení, 

zajištění těch dětí.“ (D11) Děti hrají aktivní roli v jejich orientaci na budoucnost, kdy 

zejména pro starší děti se téma budoucnosti stává v jistém věku významným, vyžadují proto 

od svých matek odpovědi na otázky týkající se jejich budoucnosti. „Jako tak určitě, určitě 

nejhlavnější je to, že hlavně ty děti mám u sebe, to je určitě…, ale já to zas třeba beru i po té 

druhé stránce, že jo vlastně kluk je už vlastně, už mi de jako do puberty, že takže na různé 

otázky se mě ptá, kolikrát mě jakoby zarazí, kolikrát mu fakt jakoby na to nemůžu 

odpovědět, protože nevím, co bude jo… je to takové hodně těžké… Prostě, když se vlastně 

jakoby na těch azylákách, jakoby s tím klukem sama, tak prostě je to aj pro mě těžké, že 

někdy musím být jakoby ta hodná máma a někdy musím být jako taková tvrdá, jakoby ten 

táta. Musím prostě, musím být, jako dvě strany musím hrát.“ (D21) 

Muži byli častěji orientováni na minulá zklamání, která ovlivňovala jejich vnímání 

budoucnosti např. pokud jde o oblast partnerských vztahů, cítili se muži více demotivováni 

pro dlouhodobé vztahy. „No a potom sem se dozvěděl, že něco bylo, nó, jako, tak já sem se s 

ní rozved, no a – to už šlo potom dólu, se mnou – já sem odešel – já sem jí nechal všecko, 

byt, jo?“ (D5) „Hm…, zklamaly mě. Zklamaly, ale neříkám, že nemam zájem jako, ale 

zklamaly. Hm… tak mam padesát roků, už to ne, kašlu na to, nechám na mladší…“. (D1) 

„Jako…, plno, plno známých ženských je. A potom jsou takové ty s výhodama, bez výhod. 

Že. Jako takže to... Takový, ale takový sportovní zase... takový, jakože takový, že to člověka 

baví jako... nebo takový prostě nezávazný, jo…“ (D12) Své představy o minulosti i 

budoucnosti často spojovali s nezávazným životem, jako je např. cestování. „No říkál jste, 

že pojedete s tím kamarádem, tím kamionem…. Cestování…, to bude paráda.“ (D4) Ženy 

spíše hledaly dlouhodobé vztahy, s ohledem na děti. „Pak si třeba najdu přítele nějakýho, 

který bude stát za to, který bude rád, kterej mě bude rád i moje děti.“ (D25) 
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Své zdroje naděje opíraly ženy často děti a péči o ně. „Pořád opravdu ty děti. Jakoby to asi 

mě jako matku drží nejvíc a opravdu všechno se točí momentálně kolem nich.“ (D6) „Já 

nebudu žít pro přítele, ale budu žít pro děti. To byl můj cíl začít žít pro děti, a pro sebe.“ 

(D24) „Dcera, která je pro mě nejdůležitější, aby měla všechno, co si zaslouží, i trošku na 

víc.“ (D26) „Děti vám v životě nikdo nenahradí, ani ten chlap, chlapu mužete mít zase se 

říká tisíce, že jo, a ty děti máte jenom jedny“ (D28) Zřejmě právě proto hrají u žen větší roli 

vnitřní sítě reprezentované rodinnými příslušníky. „Já sem tam byla s holkama sama 

vlastně, nebo… taklenc jako – eeem, partner pracoval od rána do večera – takže my sme 

potom šly blíž k rodině.“ (D6) Muži uváděli hlavně vnější sítě v podobě přátel a kamarádů. 

„No, v tom mě právě pomohla kamarádka, že mi jako donesla jídlo...“ (D4) „No, tak sem si 

třeba, jak sem byl vyřazený na půl roku, že, tak sem si to odklepal na venku, tak sem žil od 

kamarádů, ten mi půjčil na víno…“ (D5) 
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Kazuistiky 

Níže uvedené kazuistiky představují třicet komunikačních partnerů kvalitativní části 

výzkumu, jehož cílem bylo formou narativních rozhovorů za pomocí náčrtu osy života 

sledovat trajektorie života obyvatel a obyvatelek azylových domů v České republice. 

V rámci rozhovoru jsme se zaměřili na minulost obyvatel, klíčové body a zlomy v životě 

obyvatel, důležité osoby jako zdroj podpory, naději a plány do budoucnosti. Z těchto 

kvalitativních rozhovorů s 15 obyvatelkami a 15 obyvateli azylových domů, se objevovalo 

9 klíčových kategorií/témat, dle nichž jsou zpracovány přehledné kazuistiky ke každému 

komunikačnímu partnerovi. Zároveň jsme v realizovaných rozhovorech sledovali genderové 

aspekty, které popisujeme v podkapitole níže. Celkem bylo realizováno 32 rozhovorů, ale 

z důvodu duševního zdraví a orientace v čase, pochopení dotazů, bylo do kazuistik 

zpracováno 30 rozhovorů (transkripce nahrávek). Respondenti výzkumu jsou celkově z 

5 krajů ve věkovém rozmezí od 17 do 71 let. 
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Přehled komunikačních partnerů 

Tab. č. 2. Přehled komunikačních partnerů 

označení 

kom. 

partnera pohlaví kraj věk aktuální délka pobytu v AD 

D1 muž Moravskoslezský 52 8 měsíců 

D2 muž Moravskoslezský 60 3 roky  

D3 muž Moravskoslezský 27 5 měsíců 

D4 muž Moravskoslezský 37 více než 12 měs. 

D5 muž Moravskoslezský 49 3 měsíce 

D6 žena Moravskoslezský 34 1 měsíc 

D7 žena Moravskoslezský 41 2 měsíce 

D8 žena Moravskoslezský 32 1 měsíc 

D9 muž Zlínský 71 15 let 

D10 muž Zlínský 57 20 let 

D11 muž Zlínský 30 2 měsíce 

D12 muž Zlínský 52 dlouhodobě 

D13 žena Moravskoslezský 28 5 měsíců 

D14 žena Moravskoslezský 17 nezjištěno 

D15 muž Ústecký nezjištěno 2 měsíce 

D16 muž Praha 55 déle než rok 

D17 muž Praha 64 10 měsíců 

D18 žena Moravskoslezský 23 méně než rok 

D19 žena Moravskoslezský 39 déle než 4 roky 

D20 žena Moravskoslezský 27 11 měsíců 

D21 žena Moravskoslezský 34 7 měsíců 

D22 muž Ústecký 62 1rok 

D23 muž Praha 52 cca rok 

D24 žena Olomoucký 40 2,5 roků 

D25 žena Olomoucký 28 4 roky 

D26 žena Olomoucký 21 13 měsíců 

D27 žena Olomoucký 36 1 rok 

D28 žena Olomoucký 45 6 let 

D29 žena Olomoucký 43 5 let 

D 30 žena Olomoucký 43 4 roky 
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Kazuistika D 1 

 

Muž (52 let), má tři děti, dvakrát rozvedený, zaměstnán celý život jako zedník a obkladač. 

Po neshodách s manželkou se rozvedl. Za důvody umístění do azylového bydlení považuje 

komunikační partner pouze sezonní práci a nedostatek přísunu peněz ze stabilního 

zaměstnání (nějakou dobu byl živnostníkem). 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): Aktuálně vidí jako bariéru špatný 

zdravotní stav (omezení od lékaře) k udržení si stálého zaměstnání a tím stabilního platu.  

 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): Muž se necítí zdravý a popisuje mnoho zdravotních 

problémů. „Všechno mě trápí. Ne, takže já mam slinivku, ledvinu nemám jednu, záda mam 

to, slepý střevo jsem měl špatný…“ 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Aktuálně nemá tendence opouštět azylové bydlení: „nemám se 

kam vrátit, jsme už starý, tady budu…“ Ztráta bydlení po druhém rozvodu s manželkou, 

neschopnost platit nájemné. 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Jako zdroj podpory uvádí své děti a vnoučata. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Svůj volný čas 

tráví hlídáním vnoučat. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): V řešení svých problémů vidí oporu 

jedině sám v sobě. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Kouří a přiznává občasné 

popíjení alkoholu. 

 

SEBEHODNOCENÍ: Nezjištěno. 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- V dětství vyrůstal s rodiči 

- Nájemní bydlení s první manželkou (dvě dcery) 

- Nájemní bydlení s druhou manželkou (syn) 

- Azylové bydlení 

- Bydlení u bratrance a po rodině (1 rok) 

- Azylové bydlení 
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Kazuistika D 2 

 

Muž (60 let), dvakrát rozvedený, dvě děti, bývalý stavební dělník a řidič kamionu, 

momentálně shání brigádu a žádá o městské bydlení. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): Muž přiznává dluhy a exekuce z minulosti, 

svou finanční situaci hodnotí s ohledem na roční období, přes léto vydělá více, přes zimu je 

pouze na dávkách státní sociální podpory. „Tak mám nějaké pohledávky jako to je pravda, to 

mám jako, kdo jich dneska nemá, že a řeším to tím způsobem, že po minimálních částkách 

mam zájem to splácet, přes zimu neušetřím, protože přes zimu té práce není ale přes léto... 

by byla možnost si ušetřit a sou zas vnoučata no…“ 

 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): Za nejvýznamnější zdravotní problém uvádí zvýšený krevní 

tlak. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Vždy bydlel s manželkami, po rozvodu ztráta bydlení, aktuálně 

uvádí nedostatek financí na kauci jako hlavní překážku k zisku stálého bydlení. 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Podporu shledává v rodině, především v dcerách a vnoučatech. Snaží se využívat kontaktů 

z minulých zaměstnání k nalezení brigády. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Volný čas směřuje 

ke sledování sportu nebo televize. „Na televizu se divám, ńáký ten seriál a to, teď přes zimní 

období a pokud je tam sport nebo takové tak sport a přes léto, přes léto se věnuju, chodím 

tady na hřiště, protože sem hrával fotbal a je to věc kerou, na kerou se rád zajdu podívat…“ 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Nespoléhá na nikoho jiného, jen 

sám na sebe. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Přiznává občasné „popíjení 

piva“ a kouření. 

 

SEBEHODNOCENÍ: Velice pozitivní sebehodnocení, muž o sobě hovoří jako o silném, 

vycvičeném muži s životními zkušenostmi. 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- V dětství vyrůstal s rodiči 

- Vojenský výcvik 

- Přidělen byt zaměstnavatelem 

- Rodinný dům ve vlastnictví manželky 

- Bydlení znovu s rodiči (1 rok)  

- Nájemní bydlení s druhou manželkou 
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- Azylové bydlení (po rozvodu s druhou ženou) 

  



 

Stra nka 27 

Kazuistika D3 

 

Muž (27 let), pochází ze šesti sourozenců, od 14 let výchovné problémy. Prošel si ústavní 

výchovou a výkonem trestu. Od 18 let žil u otce, popisuje závislost na drogách. Otec zemřel 

nedávno, s matkou v kontaktu není. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): Je zaměstnán, ale strhávají mu exekuce 

z platu. Měsíčně mu zůstane 9200 Kč. „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…“ 

 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): Zdravotně se cítí dobře.  

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Peníze považuje za hlavní bariéru při hledání bydlení. Nemá na 

zaplacení kauce. 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Spoléhá hlavně sám na sebe, s rodinou udržuje minimální kontakty. Přátele jsou podle něj 

falešní, mají o něj zájem, jen když má peníze. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Aktuálně tráví čas 

hlavně prací. Snaží se čas trávit mimo azylový dům. Vytáčí ho spolubydlící a nepořádek. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Spoléhá hlavně sám na sebe, 

ostatním lidem nedůvěřuje. Snaha o stabilizaci aktuální životní situace. „Tak abych si udržel 

práci, musím si najít si své bydlení a chci žít normální život už. Časem si nějakou rodinu 

zařídit.“ Za svou silnou stránku považuje pracovitost. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Dříve závislost na 

pervitinu, aktuálně alkohol a cigarety. „Teď, už nedovedu… drogy jak sem přišel domu a nic, 

chodím do práce, nemam na to čas,  času na blbosti a už není... To je na každém člověku 

jestli chce nebo nechce.“ 

 

SEBEHODNOCENÍ: Sebekriticky reflektuje své chování. „No, pak sem začal dělat 

blbosti, krást do toho, v tom pasťáku, v pasťáku jsem se vyučil vlastně, to jsem byl stabilně a 

po pasťáku vězení a…“  

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- Do 14 let běžný rodinný život 

- Pobyty ve výchovných ústavech 

- Návrat k otci 

- Dva pobyty ve výkonu trestu odnětí svobody 

- První pobyt v azylovém domě 
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Kazuistika D4 

 

Muž (37 let), má dva sourozence, dětství trávil v dětských domovech. V 17 letech si ho 

rodiče vzali k sobě údajně pouze za účelem připravit ho o našetřené peníze. Později se 

rodiče rozvedli a on se ocitl na ulici.  

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): Dokáže se obejít bez finančních prostředků 

s pomocí přátel. „No, to je to, že… já sem peníze ani tak nějak nepotřeboval. Třeba ti 

kamarádi mi dali jo, třeba na tady máš padesátku, jo nebo tak to jo… třeba na pivo nebo 

tak, ale to jídlo, většina mi kamarádi dávali jo, když zůstal, měl robit anebo kámoška toto, 

takže…“ Aktuálně pobírá dávky v hmotné nouzi a pomáhá s úklidy. 

 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): Epilepsie (hlavně v dětství), která ho omezuje při hledání 

práce. Problémy se zády, operace třetího obratle. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Udržení si bydlení u něj bylo ovlivněno řadou událostí 

souvisejících s vlastnictvím bytu, úmrtím spolubydlícího apod. Dlouhou dobu strávil na 

ulici, bez využití jakékoliv institucionální pomoci.  

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Mezi hlavní zdroje podpory patří lidé mimo rodinu nebo institucionální síť (známí a 

přátelé).  

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Hra na několik 

hudebních nástrojů, vypomáhá známým s opravami, vyzná se v elektrice. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Spoléhal se na vlastní rodiče, kteří 

mu odmítli pomoci, když mu došly peníze na vkladní knížce. Spoléhá hlavně na sebe a na 

síť přátel. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Nepožívá. Občas si dá pivo. 

 

SEBEHODNOCENÍ: Cítí se „být v mínusu“. V minulosti pokus o sebevraždu. 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- Dětské domovy 

- Biologická rodina 

- Nájemní bydlení 

- U kamaráda 

- Ulice 

- Azylový dům 
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Kazuistika – D5 

 

Muž (49 let), má dvě děti (syn a dcera), rozvedený, deset let na ulici, silná závislost na 

alkoholu. Aktuálně rok abstinuje. Předtím pracoval 12 let na šachtě. Do rozvodu 

s manželkou, která ho dle jeho slov podváděla, kromě rozepří s rodinou manželky, vedl 

klasický rodinný život. Po rozvodu přepsal byt na manželku a rok cestoval, když se vrátil ze 

zahraničí, byt byl prodaný a manželka s dětmi neznámo kde. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): Muž si zpětně požádal o invalidní důchod. 

Domnívá se, že má dost finančních prostředků, zatím však nezná konkrétní částku, protože 

čeká, kolik mu úřad vyměří. Nějakou částku už má uloženou u sociální pracovnice, odebral 

jen část a zbytek má uloženou jako rezervu. 

 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): Více než rok abstinence. Muž má rozsáhlé zdravotní 

následky způsobené požíváním alkoholu. Má za sebou několikanásobné a dlouhodobé 

pobyty v nejrůznějších zdravotnických zařízeních. Bere medikaci, má problémy s pamětí.  

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Má požádáno o byt. Chce bydlet sám. Hodně mu záleží 

na poloze bytu, chce bydlet někde, kde to zná a má kamarády. 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Sociální pracovnice mu pomáhá s vyřizováním bydlení, dokladů apod. Dalším zdrojem 

podpory jsou pro něj známí a kamarádi.  

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Chodí nakupovat, 

hodně se prochází, poslouchá hudbu, koupil si mobilní telefon.  

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Většinou spoléhá hlavně sám na 

sebe.  

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Užíval alkohol celou dobu 

pobytu na ulici. Od té doby, co mu praskl žaludeční vřed, abstinuje rok. Uvádí, že 

abstinovat mu pomáhá jeho silná vůle. 

 

SEBEHODNOCENÍ: Uvádí, že se postupně „zvedá z bahna“. Chce ještě nějakou dobu žít 

a vidět bývalou manželku a děti. 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- V době, kdy byl zaměstnán na šachtě, dostal podnikový byt 

- Po rozvodu byt převedl na manželku 

- Cestoval, žena mezitím byt prodala 

- Po návratu zjistil, že je byt prodaný, neměl kam jít 

- Deset let na ulici a pobyty v noclehárnách 
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- Časté pobyty v nemocnici 

- Tři měsíce v AD 

 

  



 

Stra nka 31 

Kazuistika – D6 

 

Žena (34 let), dvě děti (dcery), má vystudovanou speciální pedagogiku, přestěhovala se 

z velkoměsta do rodného města, aby byla blíže své rodině. Partner pracovně hodně mimo 

domov. Od pěti měsíců dcery je sama. Za počátek obtíží považuje druhé těhotenství. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): Celý život podnikala. Po narození druhé 

dcery uvádí sociální sestup. „Všechno to jako by jinak fungovalo a najednou přišlo 

těhotenství a v mojí práci se pracovalo jako by s krví, takže já sem musela jako by ze dne na 

den všeho nechat, a vlastně spadly sme jak po sociální stránce – dolů – protože ten plat už 

jako by.“ Zpětně požádala o rodičovský příspěvek, peníze použije na bydlení. 

 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): Uvádí psychické potíže, „…protože sem psychicky jako by 

spadla na dno…“ Vlastní psychické potíže dává do souvislosti s výchovnými problémy 

s nejstarší dcerou (výchovné opatření, pokus o sebevraždu). 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Ztráta možnosti podnikat vedla k finančním potížím. 

V důsledku stěhování a rozpadu vztahu ztratila původní bydlení. 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Sestra a rodiče jsou pro ni zdrojem podpory: „…sestra – ta mi dodala takovou tu sílu, tu 

víru do všeho a – myslím si, že rodiče hodně.“ Podporou jsou pro ni soukromém životě 

(psychická podpora, hlídání) i v podnikání. Podporou jsou i pracovnice v AD (možnost 

ventilace emocí) „… tady to bylo úžasné, prostě, protože člověk se vyzpovídal cizím lidem… 

mohl prostě říct naprosto: já sem v průseru.“ 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Převážnou část dne 

vyplňuje péče o děti, procházky, vaření apod. Plánuje, že se po rodičovské dovolené vrátí 

k podnikání, doplní si kurzy.  

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Je s dětmi sama. Aktuálně období 

největší krize již překonala. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Kouření. 

 

SEBEHODNOCENÍ: Uvádí, že se postupně „zvedá“: „…momentálně tím, že sem spadla, 

tam kam sem spadla – tak… ale zase vidím to, že se dokážu zvednout.“ V této souvislosti 

akcentuje nutnost nastavení cílů a priorit. Aktuálně se koncentruje na rodinu (děti). 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- Vlastní bydlení ve velkoměstě 

- Stěhování do rodného města 

- Dočasný pobyt u rodičů 
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- Pobyt v azylovém domě 

- Vyhlídnutý byt 

  



 

Stra nka 33 

Kazuistika – D7 

 

Žena (41 let), čeká druhou dceru. První dceru porodila ve 21 letech a byla svěřena do péče 

její matky. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): Nezjištěno. 

 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): Neuvedla žádné problémy. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Nezjištěno. 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Zdrojem podpory pro ni byla matka, která jí pomohla s dcerou. Aktuálně je to přítel a dítě, 

které čeká. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Vystudovala 

zahradnickou školu, po škole pracovala v zahradnictví, pak střídala zaměstnání. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Nezjištěno. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Neužívá, ani v minulosti 

neužívala. 

 

SEBEHODNOCENÍ: Nehodnotí se pozitivně, vnímá své selhání v roli matky. 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- Odešla z domu v 16 letech, protože se zamilovala 

- U přítele 

- 4 roky na ulici 

- AD 
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Kazuistika – D8 

 

Žena (32 let), je poprvé těhotná. Má sestru, v jejich 5 letech od nich odešla matka, otec se o 

dcery staral sám, našel si přítelkyni. S matkou se nestýká, má další děti. S otcem vychází 

špatně. Přítel/otec dítěte je ve výkonu trestu odnětí svobody. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): Uvádí, že neumí hospodařit s penězi. Na 

kamarádčin byt si nechala napsat dávky, ta ji strhává 500 měsíčně. Hospodaří měsíčně 

s 2300 Kč. Od nového měsíce už bude dávka chodit na její jméno. Odebírá potravinovou 

pomoc. „Zatím sem byla taková, že jsem vždycky vydělávala dost peněz, takže sem nemusela 

nějak šetřit, teď se musím uskromnit.“ 

 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): Je zdravá. Těhotenství probíhá bez problémů. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Kvůli hádkám s otcem není schopna bydlet u něj a jeho 

partnerky. Často střídá místa pobytu, ale vyloženě na ulici se nikdy neocitla. 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

S otcem nevychází, s matkou se nestýká, přítel je ve vězení. Oporou je jí sestra, kamarádky, 

nebo přítelkyně otce. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Než zavřeli přítele, 

tak nejvíce času trávila s ním. Před otěhotněním pracovala.  

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Spoléhá hlavně sama na sebe. 

V oblasti pomoci s exekucemi spoléhá na sociální pracovnici. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: „Tak vyzkoušela sem asi 

všechno… kouřila sem trávu, než sem otěhotněla, už nekouřím – kouřím cigarety, ale trávu 

už ne… jakože na párty – tak sem si dala třeba extázi.“ 

 

SEBEHODNOCENÍ: „Taťka mi vždycky říká, že nic neumím, nic nedokážu, že sem nula, 

která v životě nic nedokáže, takže bych řekla, že asi v ničem nejsem dobrá.“ 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- V 16 si našla přítele a odstěhovala se z domu 

- Přespávala různě po známých 

- Bydlela v zahraničí 

- Střídavě u otce a s přítelem (Přespávala různě u rodičů, známých, např. přítelovy 

sestry apod. Jednu dobu přespávala u přítele ve stanu) 

- V AD 
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Kazuistika D9 

 

Muž (71 let), má jednoho syna, který žije na Slovensku, starší bratr zemřel, rodiče také 

zemřeli. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): Uvádí, že z důchodu není schopen zaplatit 

kauci za byt. 

 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): V padesáti letech šel do invalidního důchodu, má ucpané 

cévy, dvakrát byl na operaci a špatně chodí, má bércové vředy, třikrát v týdnu navštěvuje 

lékaře. „Hlavně to zdraví, to je základ, jak není zdraví, tak vás nebaví nic.“ 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ:  Po revoluci v rámci restitucí přišel o byt. Od té doby osciluje 

15 let mezi azylovým domem, noclehárnou a přáteli.  

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Podporu hledá hlavně mimo azylový dům. „Tady je to špatné hledat kamarády. Tady každý 

hledí jenom nahrabat pro sebe a nebo vám něco ukrást, když s něčím pohnete.“ 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Hodně čte, dívá se 

na televizi a navštěvuje kamarády. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Uvádí, že zůstal sám. Syna 

zatěžovat nechce, protože má vlastní rodinu a bydlí daleko. „Musím jít do města, si všecko 

udělat sám, protože tady mně nikdo nedonese nic, no od základních potravin až po všechno, 

jo… si musim udělat sám, jo… Já nechcu, aby mě někdo obsluhoval, ani nechcu, aby mňa 

někdo litoval, já to nemám rád, no ale, co… musím… nějak si pomoct.“ 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Dříve závislost na alkoholu. 

Kvůli operaci žaludku již nesnese tvrdý alkohol, pije pivo a kouří. 

 

SEBEHODNOCENÍ: Cítí se na konci života, přesto má víru v zlepšení situace. „Tak já 

furt věřím, že by sa to mohlo trochu zlepšit, no a… Já jsem měl takový plán, kdysi udělaný, 

že bych nějakého známého nebo známou vzal někde, nejaký byt a žil sólo, abych nebyl 

závislý tady na nich, protože tady musí taky člověk hodně dodržovat určité řády a zákony, 

který, který mi to zákon někdo dovoluje a nebo nařizuje to dodržovat to, to, to… no a 

bohužel, nemožu najít k sobě nikoho rozumného a hlavně ty peníze, ty mňa brzdí.“ 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- Vlastní bydlení 

- Výkon trestu odnětí svobody 

- Byt 

- Azylový dům 
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- Noclehárna 

- U kamarádů 

  



 

Stra nka 37 

Kazuistika D10 

 

Muž (57 let), z rozvedené rodiny, dvě sestry, matka zemřela v jeho 18 letech, neshody 

s nevlastním otcem, od smrti matky pobýval u babičky, časté pobyty v nemocnici. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): Od té doby, co abstinuje, je schopen něco 

našetřit. Jako největší výdaje uvádí jídlo, kávu a cigarety. „Já bych si třeba uvařil, ale mně 

by zase sebrali ten příspěvek na péči.“ 

 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): Kvůli omrzlinám přišel o prsty na noze, má šrouby v kyčli a 

koleni, je po operaci mozku. Chodí o berlích.  

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ:  Nikdy nebydlel ve vlastním bydlení. Bydlel na různých místech 

republiky, často se stěhoval, hodně pobýval ve zdravotnických zařízeních a dlouhodobě 

v zařízeních sociálních služeb. 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Jako zdroj podpory uvádí přátele a pracovnice zařízení. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Tráví čas u televize 

nebo u přátel, vyhledává spíše lidi mimo azylový dům. „Sport a soutěže. A t i ta podmořská 

říše nebo dokumenty z přírody nebo já nevim, jak bych to specifikoval, nevim.“ 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Půl roku abstinuje. „Tuž oni 

chlastaj furt, já sem přestal. Akorát to stojí peníze. Stačí, když kouřím a piju kafe.“ 

 

SEBEHODNOCENÍ: „Vysvobození by bylo pro mě, kdybych se moh znova narodit, aby byl 

zdravej. Kdyby šlo někde zdravi koupit, tak okamžitě tam idu.“ 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- U matky 

- U babičky 

- Azylový dům 

- Domov se zvláštním režimem 

- Azylový dům 

- Od roku 2015 požádáno o místo v domově pro seniory 
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Kazuistika – D11 

 

Muž (30 let), neukončené střední vzdělání. Poté, co nedokončil studium, odjel do Anglie za 

prací, pracoval pro švagra, když firma zkrachovala, nemohl najít uplatnění, protože se po 5 

letech vrátil do ČR. Po návratu neměl zázemí a začal nadužívat alkohol, dále pobýval skoro 

dva roky na ulici. Rodiče jsou rozvedeni, s otcem se od 12 let nestýká. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI: Pobírá dávky v hmotné nouzi. Zatím není schopen nic 

ušetřit a má dluhy na zdravotním pojištění. „No, dluhů mám celkem dost. Za těch pět let za 

zdravotní pojištění ňákých třicet tisíc, což se v rámci exekuce navýší celkem dost, takže 

nemůžu přesně říct ani nevím, kolik teda dlužím dohromady.“ 

 

ZDRAVÍ: Má problémy se zády, což ho omezuje v pracovním uplatnění. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Matka ho vyhodila, protože neměl práci a nadužíval alkohol, 

otec se k němu nehlásí. Má za sebou dva roky na ulici. 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Pomohl mu kamarád a sociální pracovnice. „Pomohl mi kamarád, starý známý, který mě 

dovedl teda jako první na denní centrum, kde mi pomohla sociální pracovnice vyřídit 

občanský průkaz, dávky hmotné nouze a řekla mi teda, že existuje něco jako noclehárna, 

abych nemusel spát venku, tak začal jsem teda omezovat to pití, chodil jsem, chodil jsem na 

tu noclehárnu a teďka vlastně od nového roku jsem tady na azylovém domě, což teda mně 

pomáhá v tom, že nepiju skoro vůbec.“ 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): V rámci pracovní 

terapie vyrábí různé výrobky. Aktivně si hledá zaměstnání, ale uvádí, že největší bariérou je 

sezónní nezaměstnanost v oblasti, kde žije. Měl zájem navštěvovat kurz přes ÚP, kde by si 

dodělal kvalifikaci v informatice, ale kurz nebyl otevřen. Dříve hrál hokej nebo fotbal, ze 

zdravotních důvodů přestal. Aktuálně hraje rekreačně ping-pong. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Samostatně pracuje na svých 

prioritách: zaměstnání a samostatné bydlení.  

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Snaží se sám kontrolovat 

závislost na alkoholu, uvádí, že nikdy nebyl na léčení, stále alkohol pije, ale ne v takové 

míře jako dříve. Kouří. 

 

SEBEHODNOCENÍ: Vyčítá si nedokončení střední školy, má nízké sebevědomí. Uvádí, 

že je rodinný typ. 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ: 

- U matky 
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- U sestry v Anglii 

- U matky 

- Ulice 

- Noclehárna 

- Azylový dům  
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Kazuistika D12 

 

Muž (52 let), rozvedený, jedno dítě (syn); jeho rodiče se rozvedli, otce ani nepoznal. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): Uvádí, že netrpí nouzí nebo hladem. 

Nešetří si. 

 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): Uvádí, že nemá zdravotní problémy a lékaře nenavštěvuje, 

nebyl tam už 15 let.  

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ:  Žádné bydlení si nehledá, vyhovuje mu pobyt v azylovém 

domě. Uvádí, že v azylovém domě to zprvu nenáviděl, pak si zvykl a nakonec si to tam 

oblíbil. „To se furt, že se hledá zaměstnání a furt se hledá ňáké bydlení a stejně to je 

klišé…“ Nikdy neměl vlastní bydlení, vždy bydlel v bytě někoho jiného. Jako důvody ztráty 

bydlení uvádí, že se rozvedl, ztratil práci a nadužíval alkohol.  

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Spoléhá hlavně sám na sebe. Sám se snaží být podporou pro svého syna, ale zároveň říká, 

že je velký a už ho nepotřebuje („jen na peníze“). Uvádí, že nikdy nikoho nepotřeboval. 

Jako vzory vnímal své prarodiče, protože se k sobě dobře chovali a dlouho spolu žili. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Pracuje 

nepravidelně, přivydělává si brigádami. Uvádí, že má bohatý kulturní i sportovní život. 

Chodí do kina, na výstavy, hraje tenis a badminton. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Uvádí, že spoléhá sám na sebe a 

trochu i na štěstí. „Já více méně nic nepotřebuju, takže... jako já je nezatěžuju sociální…, 

ňákou jako ňákýma problémama.“ 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Dříve silná závislost na 

alkoholu, abstinuje pět let. 

 

SEBEHODNOCENÍ: Život vnímá jako „horskou dráhu“. Nejvíce si na svém životě cení, 

že dokončil gymnázium (maturitu) a narodil se mu syn. Považuje se za městského a 

lehkovážného člověka a za flegmatika. Uvádí, že nikdy nic neplánuje a nemá ambice.  

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- U prarodičů 

- U manželky 

- Měnil pobyty 

- Azylový dům 
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Kazuistika D13 

 

Žena (28 let), má dvě děti (syn, dcera), rodiče rozvedeni, s matkou se nevídá, s otcem ano. 

Má tři sourozence, vídají se sporadicky. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): Žena si šetří, má u sociální pracovnice 

v azylovém domě uložené finanční prostředky. Jejím cílem je mít více peněz a 

nástrojem dosažení tohoto cíle je placené zaměstnání. Vzhledem k věku dcery (1,5 roku) 

však aktuálně do práce nastoupit nemůže, protože nemá hlídání. Dalším opatřením, jak 

ušetřit více peněz je snaha šetřit a žít skromně. Se sociální pracovnicí se nad rozpočtem 

schází každý měsíc. Sama si žádné finanční plány nepíše, přiznává, že pokud má peníze, tak 

je utrácí za nepotřebné věci. 

 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): Fyzicky je žena zdravá, v době rozhovoru byla nachlazená. 

K lékařce nechce jít, protože má propadlé očkování a pokud by dostala antibiotika, tak by 

nemohla dodržovat léčebný režim kvůli synovi, kterého musí vodit do školky. Kouří, občas 

pije alkohol. Partner byl závislý na drogách, fyzicky ji napadal. Po narození dcery se 

zhoršily výbuchy vzteku. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: S pomocí sociální pracovnice má podanou žádost do 

startovacího bydlení. Hledají dostupné ubytování pro ni a její dvě děti (1,5 a 7 let). Jejím 

cílem je „vymotat se z kruhu azylového bydlení“, hlavní motivací jsou její děti. 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách ženě pomáhají nejvíce s finanční 

situací a s výchovou dětí. Dalším zdrojem podpory je pro ni její otec, sourozenci jsou 

v podobně tíživé situaci. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Téměř veškerý 

svůj čas klientka tráví péčí o děti. Když má čas jen pro sebe, tráví ho spíše pasivně (hry, 

počítač, mobil). Čas tráví většinou v azylovém domě, ven chodí výjimečně (např. se 

spolubydlícími). Střední školu nedokončila, ale absolvovala rekvalifikační kurz na ÚP pro 

uchazeče (příprava na výběrové řízení). 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Klientka se spoléhá v prvé řadě 

sama na sebe. Pracuje na kontrole vzteku a zlosti, kterou v ní budí děti, když zlobí. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Uvádí, že drogy nikdy 

nebrala. Odstrašujícím případem je pro ni její bývalý partner. Vykouří 3-4 cigarety denně, 

když si je sama balí, pokud má krabičku, tak vykouří za den krabičku. Z jejího vyprávění je 

zřejmé, že alkohol příležitostně užívá, ale neguje, že by pila. 
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SEBEHODNOCENÍ: Dokáže reflektovat své výbuchy vzteku, i to, že nemá plně kontrolu 

nad svými finančními výdaji. Uvádí, že v životě udělala několik chyb (nedodělaná škola, 

volba partnerů). Pozitivně hodnotí, že se dokáže postarat o děti. 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- V 18 utekla z domova 

- V 21 letech byla 3 měsíce na ulici 

- Dále azylové domy 

- V aktuálním AD je podruhé 

- Začala 5. měsíc druhého pobytu  
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Kazuistika D14 

 

Žena (17 let), má jedno dítě (novorozeně – dcera), v AD s matkou (je samoživitelka, má 

šest sourozenců), o otci se nezmiňovala. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): Chce si našetřit peníze z dávek (porodné). 

Chce šetřit několik měsíců, než jí bude 18. Na základě ušetřené částky se chce osamostatnit. 

Chce si najít byt. Peníze z porodného chce použít na kauci a zařízení bytu. Matce vyčítá, že 

nic neušetří. 

 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): Je v šestinedělí, zdravá. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Její udržení si bydlení se odvíjí od udržení si bydlení její matky. 

Matka s dětmi bydlela na ubytovně. Odsud byli vyhození, protože u nich přespával kamarád 

sestry. Ocitli se na ulici. „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.“ 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Žena není ještě plnoletá, zákonnou zástupkyní je matka. S matkou o běžných věcech 

nemluví, mají napjaté vztahy. Vzorem je pro ni její sestra, protože má svůj vlastní byt. Ta ji 

také radila ohledně dávek a bydlení. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): V poslední době 

tráví čas péčí o novorozenou dceru. „Předtím jsem chodila ven s přítelem. Teď jsem doma, 

někdy jdu ven. No, to je všechno.“ 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Po dosažení plnoletosti se chce 

osamostatnit a chce mít v péči svou dceru. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Kouří, od 15 let brala 

pervitin nepravidelně, od 16 let pravidelně. Od té doby co otěhotněla, tak uvádí, že už 

nebere. Přítel pervitin bere. 

 

SEBEHODNOCENÍ: Působí zmateně, je nejistá a neví si se spoustou věcí rady. Není 

schopna uvést své silné stránky, říká, že neví, protože už dlouho nic nedělala.  

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- Ubytovna 

- Ulice 

- U známých 

- Azylový dům 
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Kazuistika – D15 

 

Muž (věk ani ročník nezmíněny), má dvě sestry (jedna z nich žije ve stejné obci, kde žije na 

AD komunikační partner), obě mají děti. Nechodí za nimi, protože je špinavý a aby od něj 

„něco nechytily“. Vyučen na učňovském oboru zpracování dřeva, truhlář, obkladač, zedník. 

V 16 letech mu zemřel otec, poté žil s partnerkou. Poté žil u babičky, ta ale měla problémy 

s alkoholem. Uvádí, že kvůli nadužívání alkoholu přišel o práci. Celkově již cca 15 let na 

ulici, část té doby zkoušel pracovat, dva měsíce života na zahradě, poté AD. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI: Zkoušel si sehnat práci, ale nevzali jej kvůli epilepsii; 

sehnání práce, která by vyhovovala jeho zdravotnímu stavu, je vnímáno jako klíčové. 

 

ZDRAVÍ: Problémy s dolními končetinami (problémy s chůzí), epilepsie; jako plán do 

budoucna uvádí vyřízení si doktorů. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Má vyhlídnutý byt (garsonka), problémem ale je kauce a 

aktuální obsazenost daného bytu. 

 

EXISTECNE ZDROJŮ PODPORY: (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): S 

matkou nemluvil rok; dvě sestry, ale není s nimi v kontaktu. Jako důležitá osoba zmíněna 

paní Č., našla jej na ulici a vzala ho na zahradu, ob den mu nosila jídlo (byl tam dva měsíce 

a pomohla mu do AD). Vypomáhá mu teta (71 let).  

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Četba novin, 

konverzace „s klukama“, sběr papíru. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Nezjištěno. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: V minulosti zmíněno 

nadužívání alkoholu, ale aktuální problémy nezmíněny – pití ano, ale v přiměřené míře. 

 

SEBEHODNOCENÍ: Kladně hodnoceny manuální/profesní dovednosti – jsem „dobrej v tý 

truhlařině, no, a v tý obkladačině“. 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ: 

- Bydlení s rodinou 

- Bydlení u babičky 

- Bezdomovectví 

- Azylový dům  

- Zahrada u paní Č. (2 měsíce) 

- Azylový dům (aktuálně 2 měsíce)  
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Kazuistika – D16 

 

Muž (55 let), jeden bratr (o cca 10 let starší). V polovině sedmé třídy přeřazení do „zvláštní 

školy“. Poté střídal různá zaměstnání, dále podnikal s kamarádem, ale přišel o peníze. Poté 

práce v bezpečnostní agentuře, dále jen nárazové práce v údržbě a strmý pád. Další období 

uvádí jako spokojené, kdy pracoval v soukromé firmě. Žil s přítelkyní v Praze a Turnově. 

Nějakou dobu pobýval u kamarádů. V r. 2017 se dostal do azylového domu. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI: „Sebehodnocení, kdykoliv se to může zvrhnout, ale 

vždycky mně všechno vycházelo tak na těch 50 %, život byl plichta; není šetřit z čeho.“ 

Všechno to závisí na noze a možnosti pracovat; zadlužený, přesnou částku neví, dluh na 

pojišťovně (zdravotní pojištění). 

 

ZDRAVÍ: Cukrovka, amputace prstu (cca 2008), otevřená rána na noze, tuberkulóza. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Ztráta bydlení v souvislosti s rozchody s partnerkami, ztráta 

vlastního nájemního bydlení z důvodů restituce a následného prodeje nemovitosti. 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Reflexe proměny vztahů po zhoršení jeho situace, pozoruje zhrubnutí vztahů směrem ke své 

osobě (zvláště v posledním půl roce). Uvádí, že okolí ho považuje za outsidera, flákače; 

pojmenováno jako bezdomovecký syndrom: „nejsem nikde k ničemu“. Stále ale udržuje 

kontakty s bývalými spolupracovníky, kolegy; nepovažování však za možný zdroj podpory 

ze současné situace. S bratrem není v kontaktu. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Skrze staršího 

bratra se dostal k učebnímu oboru, díky tomu od útlého věku vztah k manuální práci; v AD 

bez koníčků: nejsou finanční prostředky a má zdravotní problémy. Poměrně pravidelně, 

jednou týdně se vídá  s někým z bývalých kolegů, spolupracovníků. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): „Mohl bych přenášet hory nebo 

vrtat ušima tunely. Být o 10-15 let mladší, dal bych se na podnikání. Někdy je mi do breku.“ 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Neužívá návykové látky, 

nepije alkohol, nekuřák; oblíbený nápoj kofola. 

 

SEBEHODNOCENÍ: Značná důvěra v sebe, jako limit pro „vymanění se“ ze současné 

situace uváděn věk a zdravotní stav; jako silná stránka je uváděno, že dokáže i po krátkém 

kontaktu odhadnout povahu člověka a co od něj čekat. 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ: 

- Bydlení u rodičů (s rodinou) 

- Nájemní bydlení s manželkou 
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- Nájemní bydlení sám 

- Nájemní bydlení s přítelkyní + stěhování  

- Nájemní bydlení (rozchod s přítelkyní a návrat do Prahy) 

- Bydlení u kamarádů 

- Azylový dům (více než rok) 
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Kazuistika – D17 

 

Muž (64 let), vyučený štukatér, instalatér. V letech 1985-1988 pobyt ve vězení (podnikání 

„na černo“) a po výkonu trestu následoval návrat domů (standardní byt), ale začaly 

problémy s alkoholem. Byl několikrát léčen ze závislosti a střídal různé práce. Kolem 50 let 

věku druhý pobyt ve vězení. Má dvě dcery žijící v zahraničí (Anglie, Rakousko) – nejsou 

v kontaktu, jako důvod uvedeno, že došlo ke krádeži telefonu s kontakty, od té doby se 

s nimi nemá jak spojit, ale asi o to ani neusiluje. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI: Jako hlavní problém uveden nedostatek financí, i 

v substandardním bydlení (chatka) vytvořeny možnosti přivýdělku – prodej hub; aktuálně 

ale již bez výhledu práce (zdravotní stav, věk). 

 

ZDRAVÍ: Zdravotní stav jako překážka pro práci; problémy s nohou. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Největší problémy začaly po r. 2000: ztráty bydlení a od té doby 

pobyty v  substandardním bydlení (chatka) a sociálních službách. 

 

EXISTECNE ZDROJŮ PODPORY: (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Spolupráce v AD hodnocena kladně, ale nelíbí se mu další uživatelé služby, z AD chce 

pryč, zpět do chatky, kde by žil se svým nevlastním bratrem, který ale „strašně moc pije“ a 

má rakovinu. Má bratra a sestru, ale nechtějí s ním být v kontaktu; jako důležité osoby 

zmíněny i děti, ale nejsou v kontaktu a žijí v zahraničí. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Chodí hrát na 

harmoniku a přivydělává si (někdy 500, někdy 700); při hovoru o plánech do budoucna 

uvedeno: „čekám na smrt“. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Nezjištěno. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Problémy s alkoholem, 

začátek pití po výkonu trestu v r. 1988, pobyt v léčebně, ale „neúspěšný“; aktuálně se pořád 

„občas napije“. 

 

SEBEHODNOCENÍ: „Já si nic neplánuju, jak si člověk něco plánuje, tak to nevyjde…“ 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ: 

- Bydlení s rodinou 

- Nájemní bydlení 

- Výkon trestu –(3 roky) 

- Nájemní bydlení v bytě po rodičích 

- Léčebna  
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- Nájemní bydlení 

- Výkon trestu  

- Chatka  

- Stan (2 měsíce) 

- Ubytovna (měsíc) 

- Aktuální pobyt – azylový dům (nyní 10 měsíců) 

- Plán do budoucna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stra nka 49 

Kazuistika – D18 

 

Žena (23 let), má syna (3 roky). Nedokončila výuční obor, poté cestovala po celé ČR za 

prací. Přišlo těhotenství a poté zásadní zhoršení situace (alkoholismus partnera, otce jejího 

dítěte), následoval rozchod a zlepšení situace. Dětství s maminkou a babičkou; ve věku 7 let 

komunikační partnerky, její matka adoptovala dítě (dívka, o 9 měsíců starší než biologická 

dcera). V pubertě měla problémy: krádeže peněz doma, užívání návykových látek, útěky 

z domova, ve 14 letech návrat do institucionální výchovy. Bratr má aktuálně 11 let, jiný 

otec.  

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI: Od rané dospělosti se živila sama (brigády apod.); do 

budoucna plánuje hledání práce – syn chodí do školky, ale vnímá limit v tom, že jsou možné 

jen ranní směny. 

 

ZDRAVÍ: Bezproblémové. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Reflexe důvodů aktuální bytové situace (AD), v době rozhovoru 

připravováno stěhování do nájemního bytu s kamarádem (cca měsíc po rozhovoru se 

odehrálo). 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Výchova maminkou a babičkou, měla špatné vztahy se spolužáky. Jako důležitá osoba 

uveden otec syna (životní lekce). Má letmý kontakt s adoptivní sestrou. Má plán více se 

vídat s bratrem. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Je aktivní má 

koníčky jako např. kendó (japonské bojové umění s mečem), vymýšlení a kreslení komiksu 

(v budoucnu by ho chtěla vydat). 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Spoléhá se na sebe, reflektuje 

odpovědnost za syna, plánuje budoucnost s konkrétně stanovenými úkoly. Uplatňuje 

perspektivu z kenda: neměli bychom s někým bojovat, ale zlepšovat se sám v sobě. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Alkoholismus bývalého 

partnera, v té době užívání antidepresiv bez předpisu. 

 

SEBEHODNOCENÍ: Střední škola vybrána na nátlak babičky – měla jsem si vybrat sama, 

chtěla jsem jít na uměleckou, ale obava z talentových zkoušek, nevěřila si. 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ: 

- Bydlení s rodinou (maminka, babička, poté i adoptivní sestra, otčím, bratr) 

- Brigáda a bydlení na ubytovnách různě po ČR 

- Bydlení u přítele 
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- Vlastní nájemní bydlení 

- Azylový dům 

- Měsíc po rozhovoru odchod z AD do nájemního bydlení  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stra nka 51 

Kazuistika – D19 

 

Žena (39 let), má dvě děti: dívka (13 let) a chlapec (7 let). Má dvojí občanství – české a 

španělské. Do 23 let život v ČR, poté stěhování do Španělska a narození prvního dítěte. Po 

smrti matky (ve 12 letech komunikační partnerky) žila s otcem, ten ale neplnil svou roli. Ve 

14 letech odchod z domova. V roce 2012 návrat do ČR. Jeden bratr žije v Karibiku, 

vzájemný online kontakt. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI: Bývalý partner gambler: s tím související problémy 

s penězi, prohrával veškeré finanční prostředky; nedostatek financí uveden jako hlavní 

bariéra stabilního bydlení. 

 

ZDRAVÍ: Nezmíněny žádné zdravotní problémy; u dcery zvažuje vyhledání psychologické 

pomoci, protože špatně/těžce nese stěhování do ČR, pobyt v AD a související ztrátu 

kamarádů. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Zájem o stabilní bydlení kvůli dětí. V posledních letech 

dlouhodobé cestování po AD, reflexe nestálosti a stěhování a dopadů na děti, jako hlavní 

problém uveden nedostatek financí. 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Jako výrazná osoba zmíněna maminka, ta zemřela, když měla komunikační partnerka 12 let; 

což mělo dopady na fungování celé rodiny. Komunikační partnerka byla okolnostmi 

donucena zastávat ženskou roli v domácnosti. Partner byl gambler, což způsobilo rozkol 

v biologické rodině komunikační partnerky (nechtěli, ať s ním je). Vztahy s bratrem se 

zlepšují po rozchodu s partnerem, žije ale v zahraničí, tak pouze online kontakt. Konstatuje, 

že se může spolehnout pouze sama na sebe. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Dobrá znalost 

španělštiny, ale na zkoušky a poté věnovat se překladům nechce, protože si není jistá 

v gramatice. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Nezjištěno. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Neužívá, ani v minulosti. 

 

SEBEHODNOCENÍ: Charakterizuje se jako hodně tolerantní, někdy až moc a vnímá, že 

z toho mohly plynout dřívější problémy (i s partnerem). Oceňuje na sobě, že pomohla 

kamarádovi dostat se z drogové závislosti: „mám silnou vůli“. 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ: 

- Bydlení v ČR s rodinou  

- Bydlení u kamaráda 
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- Stěhování do Španělska 

- Návrat do ČR 

- Nájemní bydlení (majitel byt prodal) 

- Azylový dům (dlouhodobé bydlení v AD) 
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Kazuistika – D20 

 

Žena (27 let), má dceru (6 let, chodí do 1. třídy), je těhotná se současným partnerem. 

Dětství prožila s rodiči, má maturitu. Žila společně s partnerem 7 let.  Nedlouho po narození 

dcery partner začal pít a hrát intenzivně automaty (hrával již dříve, ale kontrolovaně a malé 

částky), poté i fyzické napadání, agrese (ohrožování pistolí). Nyní má nového partnera, 

těhotenství a příprava společného bydlení. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI: Uvádí, že měla v minulosti finanční problémy, protože byl 

partner gambler a všechny peníze utratil za hraní. 

 

ZDRAVÍ: Bez zdravotních problémů. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Situace ústící pobytem v azylovém domě způsobeny v obou 

případech odchodem od partnera a z toho vyplývající prekérnosti situace, v AD stabilizace a 

shánění bydlení. 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

V krizové situaci (odchod od partnera s dítětem) pomáhali hlavně ti, které čerstvě poznala 

nebo i cizí lidé, kamarádi se otočili zády. Bývalý partner, otec dcery, nárazově finančně 

vypomůže. Komunikační partnerka má dva starší bratry (36 a 34 let): jeden žije poblíž, ale 

má vlastní problémy; druhý žije daleko a příliš nejsou v kontaktu. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Primárně péče o 

dceru a příprava na další dítě, koníčkům/volnočasovým aktivitám se tak aktuálně nevěnuje. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Nezjištěno. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Gambling partnera, 

komunikační partnerka neuváděla nic. 

 

SEBEHODNOCENÍ: Postavit se zcela na vlastní nohy ji donutilo svěření dcery do péče. 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ: 

- Bydlení s rodinou  

- Rodinný dům  

- Azylový dům (po rozchodu s přítelem) 

- Nájemní bydlení  

- Azylový dům  
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Kazuistika – D21 

 

Žena (34 let), syn 10 let, dcera 4 roky. Vyrůstala v dětských domovech (celkem ve třech), 

poté v 16 letech adoptována rodinou její spolužačky z učiliště. Úspěšně dokončila studium, 

je vyučená kuchařka. Ve 20 letech se osamostatnila, pak si našla bydlení s partnerem, po 

narození syna si partner ale našel milenku a s ní utrácel veškeré finanční prostředky. Vztah 

se po 7 letech rozpadl a došlo i ke ztrátě bydlení (dluhy).  Poté žila v nájemním bydlení, ale 

partner zlegalizoval své zaměstnání a dostali se do dluhů vedoucích ke ztrátě bydlení. Poté 

pobývali v azylových domech a snaha uhradit dluhy a možnost znovu bydlet s partnerem, 

který aktuálně může jen dojíždět na návštěvy (otec dcery, také bez bydlení). 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI: Do finančních problémů se s partnerem dostali, když 

začal legálně pracovat, protože mu začaly ze mzdy exekuční srážky, následoval vznik dluhů 

na plynu a elektřině a ukončení nájmu. 

 

ZDRAVÍ: Bez zdravotních problémů. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: První ztráta bydlení souvisela s rozchodem s partnerem a 

ocitnutí se bez finančních prostředků; poté další nájemní bydlení a vznik dluhu na plynu a 

elektřině. Aktuálně dluhy splácí, po splacení dluhů si chce zažádat o byt po splacení dluhu.  

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Kontakt s partnerem, společně ale v azylovém domě být nemohou. Adoptivní rodiče jsou po 

smrti, kamarádky nemá z důvodu stěhování. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Nezjištěno. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Jako klíčové vymezeno vyřešení 

finančních problémů, resp., úhrada dluhů. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Neužívá. 

 

SEBEHODNOCENÍ: Nejdříve neuvedeno nic, ale poté ocenila to, že se jí podařilo udržet 

si děti, že zvládá výchovu. Dále oceňuje, že nezná slovo „nejde“ a že umí dobře vařit. 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ: 

- Bydlení v dětských domovech 

- Bydlení u adoptivních rodičů (4 roky, resp. v období 16-20 let) 

- Nájemní bydlení společně s partnerem (7 let),  

- Nájemní bydlení s partnerem (3 roky) 

- Azylový dům  

- Azylový dům  
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Kazuistika – D22 

 

Muž (62 let), zmiňuje manželku a syna, ale žena se zabila, o synovi dále nehovoří. 

V dospívání se charakterizuje jako „darebák“, ale vyučil se zámečníkem. Po vojně se 

vypracoval na dobrou pozici, podnik ale zkrachoval. Když měl 55 let, tak mu zemřela 

partnerka (spáchala sebevraždu). 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI: Téma financí neakcentováno. 

 

ZDRAVÍ: Blíže nespecifikované zdravotní problémy, omezená možnost pohybu. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: O bydlení blíže nehovořeno, resp., o důvodech ztráty bydlení a 

dostání se do situace nebydlení. 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Zmíněna dvě konkrétní jména kamarádů (muž a žena), ale bez kontextu a vazby na 

současnost; dále zmiňuje, že má „hrozně moc“ známých, ale má takovou povahu, že je 

nechce otravovat. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): V mladé dospělosti 

rád cestoval: pěší turistika, procestování východní Evropy. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Plánování budoucnosti dáváno do 

spojitosti se štěstím („někdy to záleží vo štěstí taky“). 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: V minulosti (po zavření 

podniku, kde byl na vedoucí pozici pro 15 lidí), tak začal pít – dostat se z toho mu pomohla 

další práce. 

 

SEBEHODNOCENÍ: „Koukal jsem víc na ostatní než na sebe, pomáhal jsem lidem okolo, 

jsem dobrý v komunikaci s lidmi, životní zkušenosti.“ 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ: 

- Bydlení s rodiči (vesnické prostředí) 

- Vojna (2 roky) 

- Práce na montážích  

- 6 let „obcházení známých“ a bydlení u nich 

- Azylový dům  

 

  



 

Stra nka 56 

Kazuistika – D23 

 

Muž (52 let) bydlel v dětství u rodičů, poté byl dvakrát ženatý a po rozvodu přišel o 

bydlení. Byl ve vězení za neplacení alimentů. Prodělal rakovinu a mozkové příhody, měl 

problémy s dluhy. Z hlediska bydlení pobýval v ubytovnách, nějakou dobu u bratra a jinak 

přímo na ulici.  

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI: Exekuce, objevují se průběžně další pohledávky; pobírá 

invalidní důchod. 

 

ZDRAVÍ: 2007-2009 rakovina, invalidní důchod, 6 mozkových příhod, ucpané cévy do 

hlavy; 2014 po infarktu ochrnutá levá část těla. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Konstatováno, že pokud nemá peníze, tak nemá cenu plánovat si 

bydlení (ztráta bydlení v souvislosti s rozpadem manželství a zdravotními problémy).  

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Bratr žije na Slovensku; rodinu prakticky nezmiňuje a není s ní v kontaktu. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Volnočasové 

aktivity nerealizovány, kvůli exekucím a zdravotním problémům jsou relaxačními 

aktivitami káva s cigaretou; nějaké koníčky či aktivity neuvedeny. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Nezjištěno. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Kuřák, občasná konzumace 

alkoholu, ale problémy s užíváním návykových látek nezmíněny. 

 

SEBEHODNOCENÍ Jako silná stránka hodnoceno to, že nepodlehl chorobám; 

v souvislosti s exekucemi bezradnost střídající se s naštvaností. 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ: 

- Bydlení u rodičů (resp., s rodiči) 

- Vojna  

- Obecní bydlení 

- Ztráta bytu (1. rozvod) 

- Nájemní bydlení (2. rozvod) 

- Ubytovny 

- Výkon trestu (2007; 1 rok) 

- Střídavě nemocnice a ubytovny 

- Nemocnice  

- Ubytovny 

- Krátký pobyt na chatě  
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- Ubytovny 

- Noclehárna 

- Azylový dům (v době rozhovoru téměř rok pobytu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stra nka 58 

 

Kazuistika D24 

 

Žena (40 let), ve třech letech rozvor rodičů, v 10 letech sexuální obtěžování ze strany 

nevlastního otce. V 18 letech roztrhala vazby s rodiči. Žena má tři děti a prošla si dvěma 

manželstvími, obě skončila rozvodem. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): První manžel závislý na hraní automatů, 

nedostatek financí na základní potřeby, začátek půjčování financí z rodiny a od známých. 

Druhý manžel měl exekuce a insolvenční řízení. Momentálně rozpracovaný plán za podpory 

sociální pracovnice: „s paní jsme se na to jako zaměřily, na ty moje finance, tak vlastně 

vypočítala, že já mám vlastně s dcerou sto korun na den. Což není nějaká velká suma“. 

Finančně ji vypomáhá i aktuální partner: „kdybych neměla podporu přítele, tak by to bylo 

asi hodně těžký.“ 

 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): Momentálně nemá zdravotní problémy, v minulosti fyzické a 

psychické týrání od manželů a sexuální zneužívání od nevlastního otce. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Vždy závislá na bydlení svých předešlých partnerů nebo 

manželů, nikdy nebydlela sama. 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Jako největší zdroj podpory považuje sociálního pracovníka OSPOD: „Kdo mně otevřel oči, 

byl hlavně pan ospoďák, a vystrčil. Kdyby on mně neotevřel oči, tak bych v tom vztahu 

možná se topila dál a v těch depresích a všeho.“ Dále se žena stýká se svými syny, matkou a 

sestrou. Aktuálně má nového partnera. „Kdyby bylo nejhůř tak asi na maminku nebo na 

sestru, ale nejvíce asi můžu spolehnout na přítele.“ 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Aktuálně na 

mateřské dovolené, svůj volný čas věnuje dětem a vyhledávání brigády. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Žena velmi závislá na pomoci 

sociálních pracovnic různých institucí (azylový dům, OSPOD) nebo na pomoci svých 

partnerů. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Neuvedeny žádné návykové 

látky. 

 

SEBEHODNOCENÍ: V sebehodnocení hovoří o svých dovednostech a snaží se na sebe 

dívat v pozitivním obraze. „Tak my rádi s Aničkou (dcera) vaříme, pečeme, když měla 

Anička dva roky, tak jsme si zkusili upíct jí dort. Takže měla svůj vlastní dortík, to jsem byla 

šťastná, že jsem to dokázala.“ 
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TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- Do 3 let s biologickými rodiči 

- Do 19 let s matkou a jejím přítelem v nájemním bydlení 

- S prvním manželem v garsonce města (odchod kvůli neplacení nájmu) 

- Spolubydlení s kamarádkou v nájemním bytě 

- Nájemní byt s druhým manželem (nevhodné podmínky bydlení – plíseň, bez vody, 

elektřiny) 

- 2 roky na ubytovnách 

- Nájemní bydlení s otcem třetího dítěte (bydlení 10 měsíců) 

- Azylový dům (1 rok) 

- Azylový dům (aktuálně 1,5 roku) 
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Kazuistika D25 

 

Žena (28 let), do 18 let vyrůstala s rodiči, poklidné dětství, poté první přítel, se kterým se 

rozešla. S druhým partnerem měla dvě děti.  

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): Svou finanční situaci hodnotí takto: „tady 

platím vlastně nájem, s bejvalým mám ještě půjčky a je to psaný na mě takže to platím já, no 

ale tak jako do měsíce, za měsíc... jo, vycházím tak zhruba..., platím obědy, to to ještě mi 

něco zbývá na jídlo.“ Aktuálně zároveň vymáhá výživné od otce svých dětí.  

 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): Žádné problémy neuvádí, uvádí pouze zdravotní problémy 

dětí. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Žena uvádí, že po prvním odchodu z azylového domu před 

čtyřmi lety zkusila samostatně bydlet na ubytovně, na azylový dům se vrátila kvůli 

nedostatku financí. „Tatínek mi našel ubytovnu a to nebylo pro děti vhodný, takže sem se šla 

zeptat zpátky, jestli by mě vzali, že ja nemam na to finance, takže mě vzali zpátky, no tak už 

sem tady zase znovu s obouma.“ 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Jako největší zdroj podpory uvádí svou matku, dále má kontakt s babičkou dětí, která 

podporuje děti dárky a občasným hlídáním. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Žena hledá 

brigádu: „musím sehnat nějakou práci nebo brigádu, a můžu tak na čtyři hodinky na pět, už 

chodím a ptám se“. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Nezjištěno. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Přiznává občasné kouření 

ve stresových situacích. 

 

SEBEHODNOCENÍ: Hodnotí se jako tolerantní a neodsuzující člověk. „Já udržím 

tajemství hlavně, to jako to já umím a bavím se s každým, jako já ne nedávám žádný, jako že 

jestli je to cigán nebo jestli je to někdo, prostě se bavím s každým.“ 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- Do 18 let s rodiči 

- Od 18 do 21 s prvním přítelem v nájemním bydlení 

- Od 21 do 22 s druhým partnerem (otcem dětí) v nájemním bydlení 

- Azylový dům (3 roky) 

- Ubytovna (6 měsíců) 
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- Azylový dům  

Kazuistika D26 

 

Žena (21 let), do 18 let, vyrůstala s rodiči, kteří se rozvedli v jejím dětství. Ve svých 18 

letech, si našla žena partnera, se kterým má aktuálně dceru (2 roky). Partner je ve výkonu 

trestu.  

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): O finanční situaci a plánech s financemi 

hovoří takto: “nemám peníze, neušetřím, protože tady tady se vlastně doplácí nájem už ze 

svého jakože z těch dávek aji mateřské takže neušetřim nic, takže teďka byt zatím nehledám, 

ale chcu vlastně nejdřív malou si zařadit do té školky, pak si najdu vlastně práci, až budu 

vydělávat, tak teprve můžu hledat nějaký bydlení“. Žena zároveň zmiňovala, že ji finančně 

vypomáhá její matka. 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): Neuvádí žádné zdravotní problémy. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: V oblasti bydlení dosud vždy závislá na rodičích nebo 

partnerovi, po jeho nástupu do výkonu trestu a neshodách v rodině nastoupila do azylového 

domu. Samostatně nezvládla si udržet bydlení. 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Jako nejdůležitější vztah uvádí žena své rodiče a babičku: „babička byla nejdůležitější, 

trávila jsme s ní dětství, byla na mě hrozně hodná…“. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Žena hledá brigádu 

v oblasti gastronomii a pohostinství, jelikož je vyučena jako kuchařka, číšnice.  

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Nezjištěno. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Přiznává kouření.  

 

SEBEHODNOCENÍ: Hodnotí se jako tolerantní a neodsuzující člověk. „Já udržím 

tajemství hlavně, to jako to já umím, a bavím se s každým, jako já ne nedávám žádný, jako 

že jestli je to cigán nebo jestli je to někdo, prostě se bavím s každým.“ 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- Do 19 let s matkou (po rozvodu rodičů) 

- Od 19 let do 21 let s partnerem v nájemním bydlení 

- 21 let nástup s dcerou do azylového domu 
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Kazuistika D27 

 

Žena (36 let), má dvě děti, obě děti nemá ve své péči. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): Žena přiznává dluhy, které se snaží splácet 

„No protože já sem jako se nedostavila na termíny na pracovní úřad a mě tam naskákaly 

dluhy na zdravotním a s penálem mi to udělalo nějakých dvanáct tisíc, tak to teďka splácím. 

No tam mám už posledních tisíc korun, takže to už mám v sprnu zaplacených. No ale z osmi 

tisíc, já sem to z osmi tisíc splácela po třech stovkách, všecky ústřižky mám schovaný... No 

ještě mám dluh teda u X. to taky, to až se s nim domluvim s tim exekutorem až ze mzdy, než 

mi to začne strhávat on ze mzdy.“ Momentálně je finančně závislá na podpoře matky a 

rodičovském příspěvku. „Nemám peníze no, jako mám, ale musí mi pomáhat matka prostě 

finančně, já bych to sama neutáhla.“ 

 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): Hledá dostupné praktické lékaře za podpory sociální 

pracovnice. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: „Já bych to s ním možná riskla jako jít do bytu, jako kdyby on 

zažádal akorát doložit v posledních třech letech, kde pracoval, aktuální zaměstnání jako 

kolik pobírá peněz a může zažádat taky jo, jenom,  já nevím… víte co, já nevím, jestli to 

mám riskovat. Já totiž nevím, jestli to mám riskovat no. Máma, máma nechce, abych s ním 

bydlela, protože prý to dopadne tak, že on ho vyhodí z okna takový no, že bude pit no.“ 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Zdroj podpory vidí ve své matce, příležitostně se potkává s otcem druhého syna, který jí 

občas finančně podpoří, což je závislé na jeho aktuálním stavu. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Věnuje se 

dvouročnímu synovi, vyhledává školku pro nadcházející školní rok. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Žena se spoléhá výhradně sama na 

sebe a své schopnosti. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Kouří a v minulosti užívala 

5 let pervitin, v rámci pobytu na ulici „příležitostně popíjela alkohol“. 

 

SEBEHODNOCENÍ: V sebehodnocení se zaměřuje na to, co dovede „umím uklízet, v tom 

jsem dobrá“. 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- Do 19 let s rodinou 

- Nájemní bydlení s přítelem (první syn) 

- Pobyt u matky se synem 
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- Nájemní bydlení s manželem 

- Přebývání u rodiny (1 rok) 

- Pobyt na ulici (1 rok) 

- Ubytovna 

- Azylové bydlení 
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Kazuistika D28 

 

Žena (45 let), vyrůstala v dětském domově, má šest dětí. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): Vymáhá po otci výživné na děti. Svou 

situaci popisuje jako dostatečnou. „Ja jako vyjdu dobře, s pěnezma, jako do peněz... ja 

nepiju, nekouřim, takže jako, a s penězma umim, mě vlastně naučil život, že jo.“ 

 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): Přítel jí 25 let psychiky a fyzicky napadal. (Otec jejich šesti 

dětí.) 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Uvádí, že je závislá na bydlení v azylovém domě, spoléhá na 

hmotnou podporu v AD (ošacení, toaletní věci apod.). Jako bariéru k nalezení nájemního 

bydlení uvádí žena kauce. 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Podporu vidí v dětech, neuvádí žádný jiný zdroj podpory. Musí se spoléhat jen „sama na 

sebe, děti mají svůj život a budu se starat tak bych si něco sehnala, protože holce bude za 

chvilku osmnáct“. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Ve volném čase 

vaří pro děti, to považuje jako náplň volného času. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Spoléhá výhradně jen sama na sebe.  

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Žena uvádí, že nepožívá a 

nemá žádné zkušenosti s návykovými látkami. 

 

SEBEHODNOCENÍ: Nezjištěno. 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- Do 17 let vyrůstala v dětském domově 

- 22 let bydlela v nájemním bydlení s přítelem 

- Azylový dům  

- Ubytovna (6 měsíců) 

- Azylový dům 
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Kazuistika D29 

 

Žena (43 let), má čtyři děti z toho dvě neměla ve své výchově. 11 let manželství, po rozvodu 

dva partneři, se kterými měla další dvě děti. Poslední dceru nechtěla, žádala o potrat, což jí 

bylo ze strany doktorky zamítnuto. Opakovaně žila v azylových domech. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): Své zacházení s financemi porovnává 

s ostatními ženami na azylovém domě. „Ušetřím. Takže vycházet s penězama se dá, pokaď 

tady nesedíte, nepijete kafe a nekouříte, což já nedělám, takže s penězama se vycházet dá.“ 

 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): Má zkušenosti s domácím násilím, aktuálně se cítí dobře. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Vždy závislá na bydlení s aktuálním partnerem, prošla si 

nevhodným bydlením, opakované návraty do azylového bydlení. 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Jako svou podporu uvádí pouze své děti. S žádným otcem neudržuje dobré vztahy, s rodiči 

se nevídá a ani s prarodiči svých dětí. 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Žena chodí na 

brigádu „na černo“: „vono by se to nemělo říkat, ale já mám dva, já roznáším letáky, ale ty 

letáky sou napsaný právě na babičku, takže a dělám to ještě s jednou paní tady na půl,  

takže my si takhle přivyděláváme, takže já musím zaklepat, zatím vycházím dobře.“ Dále 

uvádí, že se ve volném čase věnuje hlavně dětem a jejich rozvoji. „Tak chodím s děckama 

ven, to tady ta mladší má tady kolo“. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Uvádí, že je na vše sama. „Ne, já 

bych řekla sama na sebe. Takhle jako ne. Já tady jako, já nevěřím ani jako od dcery tátovi 

ani jako teď té tchyni s tím bratrem jako, ne.“ 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Neuvádí žádnou závislost 

ani zkušenosti. 

 

SEBEHODNOCENÍ:  Sama sebe hodnotí jako „umanutou pro věc“. 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- Vyrůstala s prarodiči, ve 14 letech se dozvěděla, že nezná svého biologického otce 

- Od 20 let manželství 11 let, nájemní bydlení 

- Přechodné nájemní bydlení 

- Spolubydlení 

- Bydlení s otcem jednoho dítěte, otěhotnění s jiným přítelem 

- Azylové bydlení 

- Bydlení ve spolu-nájmu s prarodičem dítěte 
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- Azylové bydlení 
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Kazuistika D30 

 

Žena (43 let), má dvě děti. První dcera s dlouhodobým přítelem, kterého opustila po 

přestěhování do hlavního města, poté střídala nájemní bydlení s přechodným bydlením. 

Poté se žena ocitla ve velkých finančních problémech, užívala pervitin, žila na ulici a 

otěhotněla. Ve třech měsících dítěte došlo k umístění do „klokánku“ a první kontakt se 

sociální prací, poté nastoupila do azylového bydlení. 

 

ZACHÁZENÍ S FINANCEMI (dluhy/šetření): Finanční situaci hodnotí jako špatnou, 

přiznává dluhy a exekuci, ale po přijetí všech dávek sociální podpory s financemi není 

schopna ušetřit. „Nevycházím s financema vůbec, mě kdyby táta nepomáhal, nevycházím. 

Vůbec.“ 

 

ZDRAVÍ (fyzické/psychické): Aktuálně v pořádku, psychické zdraví se po pobytu 

v azylovém domě zlepšilo: „více jsem tady sama sebou“. 

 

UDRŽENÍ SI BYDLENÍ: Finance vidí jako největší bariéru pro udržení si bydlení. 

 

EXISTENCE ZDROJŮ PODPORY (sociální vztahy/společenské sítě/sociální práce): 

Žena oporu vidí ve svých dětech a obnovila kontakt s otcem, kvůli kterému vyhledala 

azylové bydlení v rodném kraji. „Já nikoho nemám, já mám jenom vlastně syna a tátu.“ 

 

SMYSLUPLNÉ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU (práce/vzdělávání…): Čas převážně tráví 

se svým synem a návštěvami otce. 

 

SPOLEHNUTÍ SE SÁM NA SEBE (resilience/LOC): Po znovu obnovení kontaktu 

s otcem. 

 

KONTROLA NAD UŽÍVÁNÍM NÁVYKOVÝCH LÁTEK: Dvakrát za svůj život 

přiznává dlouhodobé užívání pervitinu. Momentálně i pod dohledem OSPOD kontroluje 

užívání, přiznává občasné kouření cigaret. 

 

SEBEHODNOCENÍ: Žena své silné stránky vidí v životních zkušenostech a v tom, že se 

považuje za dobrou matku, která dobře vychovává čtyřletého syna, kterého si nenechala 

odebrat z péče. 

 

TRAJEKTORIE BYDLENÍ:  

- V dětství vyrůstala s rodiči 

- Od 17 let první dlouhodobý partner v nájemním bydlení 

- V roce 2006 odešla s dcerou od partnera, dvakrát nájemní bydlení 

- Ubytovna 

- Bydlení u kamarádů a známých (1 rok) 

- Pobyt na ulici (3 roky) 
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- Azylové bydlení 
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Závěr 

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 

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 

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

na jeho stránkách. 
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