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ÚVOD

Česká	 republika	 nemá	 dostatečné	 množství	 výzkumů,	 které	 by	 se	 zabývaly	
dopady	nekvalitního	a	nejistého	bydlení	na	životy	dětí	v	jednotlivých	oblastech	
jejich	sociálního	světa.	O	možných	souvislostech	charakteru	bydlení	a	problémů	
dětí	 pojednávaly	 jen	 dílčí	 resortní	 analýzy	 (Prokop,	 Nývlt,	 2015)	 a	 výzkum	
vlivu	 nekvalitního	 bydlení	 na	 školní	 úspěšnost	 (Prokop,	 2019).	 Prokopův	
(2019)	výzkum	prokázal	 souvislost	přeplněného,	 rozlohou	nedostatečného	či	
nestabilního	bydlení	a	problémů	ve	škole.	Klíčový	byl	především	vliv	častého	
stěhování	a	 situace	bez	bytu	(bydlení	v	azylových	domech	a	na	ubytovnách)	
na	 školní	prospěch.	Pravděpodobnost	 těžkostí	ve	 škole	pak	 rostla	 s	kumulací	
potíží	 s	 bydlením.	Děti	 vyrůstající	 v	nestabilních	 formách	bydlení	mají	 podle	
Prokopa	(2019)	téměř	třikrát	větší	pravděpodobnost	školních	problémů	než	děti	
z	 chudých	domácností,	 které	bydlí	 ve	 standardních	a	 stabilních	podmínkách.	
Školní	neúspěšnost	 souvisí	především	s	horší	budoucí	uplatnitelností	na	 trhu	
práce	a	 s	 rizikem	chudoby	v	dospělosti.	A	v	 tom	 tkví	 její	 význam:	nestabilní	
bydlení	se	jako	jedna	z	determinant	školní	neúspěšnosti	může	stát	indikátorem	
mezigenerační	 reprodukce	 nerovností.	 Děti	 zakoušející	 v	 průběhu	 dětství	
a	 dospívání	 bytovou	 nouzi	 jsou	 na	 prahu	 dospělosti	 znevýhodněny	 a	 jejich	
pomyslná	startovací	čára	je	posunuta	o	několik	metrů	dál	než	startovací	čára	
dětí,	které	měly	 to	štěstí,	že	vyrůstaly	s	 rodiči	ve	stabilním	bydlení.	Uvedená	
skutečnost	se	 jeví	ve	společnosti	založené	na	solidaritě	a	spravedlnosti,	která	
chrání	nejslabší	skupiny	obyvatel	ohrožené	sociální	exkluzí,	jako	zásadní.	

Cílem	 předkládané	 knihy	 je	 doplnit	 do	 imaginární	 mozaiky	 situace	 rodin	
v	bytové	nouzi	další	střípky	znalostí,	a	to	o	sociální	adjustaci1	dětí	v	nestabilních	
formách	 bydlení,	 která	 úzce	 souvisí	 i	 s	 jejich	 ontologickou	 jistotou.	 Kniha	
pracuje	 s	 domovem	 jako	 s	 multidimenzionálním	 konceptem,	 který	 obsahuje	
služku	 fyzickou,	 sociální	 a	 emocionální	 (Mallett,	 2004).	 Autorky	 se	 v	 tomto	
pojetí	 shodují	 s	 Koncepcí sociálního bydlení České republiky 2015–2025,	
zpracovanou	 MPSV,	 která	 vymezuje	 oblast	 fyzickou	 jako	 přiměřené	 bydlení	
a	právo	výlučně	je	obývat,	oblast	sociální	jako	prostor	pro	soukromí	a	sociální	
vztahy	a	oblast	právní	jako	právem	podložené	užívání.	Jak	je	patrné	z	výzkumů	

1 Autorky v knize užívají pojem sociální adjustace namísto jeho ekvivalentu sociální přizpůsobení, 
který může mít v českém prostředí negativní konotace.



6

autorek,	všechny	tři	oblasti	se	vzájemně	prolínají,	tvoří	kompatibilní	celek	a	ve	
větší	 či	menší	míře	 vstupují	 do	 situace	 sociální	 adjustace	 dětí	 v	 nestabilních	
formách	bydlení.	Sociální	adjustace	je	chápána	jako	schopnost	jedince	sociálně	
fungovat,	 udržet	 si	 a	 užívat	 vztahy	 (Hirschfeld,	 Montgomery,	 Keller,	 2000),	
příp.	najít	 si	 své	místo	v	 sociálním	prostředí,	 které	odpovídá	věku	a	kultuře.	
Mezi	 faktory,	které	mohou	vést	k	narušení	sociální	adjustace	u	dětí,	 lze	řadit	
např.	rozvod	rodičů,	časté	stěhování	či	vyrůstání	ve	znevýhodněném	prostředí	
(podobně	Dobricki	 et	al.,	2010;	Ponizovsky	et	al.,	2011).	Poruchy	 sociálního	
přizpůsobení	se	mohou	projevovat	různě	od	agresivity	přes	porušování	norem	
a	problémy	se	sebekontrolou	až	po	uzavřenost	a	stažení	se	(viz	také	Achenbach,	
Rescorla,	2001).	McDonald,	Jouriles	a	Skopp	(2006)	uvádějí,	že	53	%	dětí,	které	
dlouhodobě	(více	než	2	roky)	žijí	v	azylovém	domě,	má	potíže	s	navazováním	
a	 udržením	 sociálních	 vztahů	 a	 ve	 větším	 procentu	 se	 u	 nich	 vyskytují	
internalizované	problémy	(např.	úzkosti).	S	ohledem	na	závažnost	uvedených	
zjištění	se	autorky	rozhodly	prozkoumat	sociální	adjustaci	i	v	českém	prostředí.	
Pro	realizaci	výzkumného	záměru	si	vybraly	město	Ostravu,	které	je	problémem	
bytové	nouze	zasaženo	významně.

Podle	 zprávy	Family	Homelessness	 in	Europe	 (2017)	 jsou	možnosti	 doložení	
negativních	 vlivů	 bezdomovectví	 na	 děti	 velmi	 omezené.	 V	 zahraničních	
výzkumech	 jsou	 důsledky	 neadekvátního	 bydlení	 pro	 děti	 identifikovány	
především	jako:	(a)	snížená	školní	úspěšnost,	která	 je	ovlivněna	přeplněností	
bytů	(Goux,	Maurin,	2005;	Solari,	Mare,	2012)	a	častým	stěhováním	(Obradović	
et	al.,	2009;	Ziol-Guest,	McKenna,	2014);	(b)	zhoršené	či	neexistující	vztahy	
s	rodinou	(Nebbitt	et	al.,	2012);	(c)	potíže	při	navazování	vrstevnických	vztahů	
(Chow,	Mistry,	Melchor,	2015;	Anooshian,	2005);	(d)	absence	možnosti	rozvíjet	
vztahové	sítě	mimo	prostředí	nejistých	forem	bydlení	(Swick,	Williams,	2010;	
Hinton,	Cassel,	 2013);	 (e)	 stres	 či	 trauma	plynoucí	 ze	 stigmatizace,	 které	 se	
projevuje	negativními	interakcemi	a	nedůvěrou	okolí	(Anooshian,	2005;	Swick,	
Williams,	2010)	a	(f)	zvýšený	výskyt	výchovných	problémů	(Masten,	2012).

Složitost	a	bezvýchodnost	situace	dětí	vyrůstajících	v	bytové	nouzi	dokreslují	
příběhy	účastníků	výzkumu,	jehož	výsledky	tato	kniha	předkládá.	Jedním	z	nich	
je	příběh	Terezy2	a	jejích	dvou	dětí.

2 Všechny osobní údaje účastnic a účastníků výzkumu jsou anonymizovány. 
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PŘÍBĚH TEREZY

Tereza	(33	let)	je	matkou	samoživitelkou,	která	žije	v	azylovém	domě	pro	ženy	
a	matky	s	dětmi.	Má	dvě	dcery	ve	věku	tři	a	čtrnáct	let	a	žije	s	nimi	v	jednom	
pokoji.	 Každá	 z	 dívek	má	 jiného	 otce,	 ani	 jeden	 se	 ale	 s	 dcerou	 nestýká;	 jak	
říká	matka,	„nemají o ně zájem“.	Tereza	je	vyučená	prodavačka.	Před	narozením	
druhého	dítěte	několik	let	pracovala,	ale	pak	zůstala	„doma“.	Říká,	že	„má smůlu 
na chlapy“ –	popisuje	tak	svou	zkušenost	s	domácím	násilím	v	podobě	verbální,	
fyzické	i	sociální	(„doma mě s malou zavíral třeba i na celý den“).	Tereza	se	rozhodla	
od	druhého	partnera	odejít	ve	chvíli,	kdy	„vztáhl ruku na starší dceru Jolanu“. 
Událost	popisuje	 jako	bod	zlomu,	po	kterém	odešla	ze	společného	podnájmu.	
Momentálně	žije	osm	měsíců	v	azylovém	domě	a	má	obavy	z	budoucnosti,	protože	
maximální	doba	pobytu	v	sociální	službě	je	jeden	rok.	Nemá	kam	jít,	protože	z	její	
rodiny	žije	už	jen	matka,	se	kterou	má	špatné	vztahy,	a	která	má	navíc	nového	
partnera.	Ten	Terezu	a	její	děti	neakceptuje	(„ten mě a holky nesnáší, myslí si, že 
jsem nějaká špína“).	Tereza	se	domnívá,	že	ji	matka	za	to,	že	odešla	od	bývalého	
partnera	a	žije	s	dcerami	v	azylovém	domě,	odsuzuje.

Tereza	uvádí,	že	by	si	do	budoucna	ráda	našla	práci,	ale	k	tomu	je	potřeba	mít	
hlídání	dětí.	V	azylovém	domě	dcery	bez	jejího	dozoru	zůstat	nemohou.	Občas	
se	jí	podaří	„najít si hlídání“	a	chodí	uklízet	„za peníze na ruku“.	Popisuje	také,	
že	má	hodně	dalších	pochůzek	typu	„sociálka, hledání bydlení, úřady“,	a	tak	je	
„pořád v jednom kole“.	Domnívá	se,	že	ji	starší	dcera	Jolana	za	vzniklou	životní	
situaci	odsuzuje.	V	azylovém	domě	„nemá soukromí a taky se bojí, co bude dál“ – 
od	té	doby,	co	jsou	v	azylovém	domě,	Jolana	hodně	„zlobí“.	Matka	to	přisuzuje	
tomu,	 že	 musela	 změnit	 školu	 a	 teď	 se	 „chytla špatné party, mluví sprostě, 
a dokonce z ní jsou cítit cigarety“.	Jolaně	se	hodně	zhoršil	školní	prospěch	a	na	
pololetní	vysvědčení	dostala	ředitelskou	důtku	–	„prý se podílela na šikanování 
nějaké holky, ale ta holka, co já vím, šikanovala ji“.	Tereza	vnímá,	že	ji	Jolana	
nerespektuje	jako	autoritu	a	„neví už, jak s ní dál“. 

Při	rozhovoru	s	Jolanou	je	jasné,	že	se	zlobí	ani	ne	tak	na	matku,	která	podle	ní	
„dělá, co může“,	jako	spíš	na	celý	svět.	Popisuje	obavy	ze	stěhování,	které	povede	
ke	ztrátě	sociálních	vztahů	se	spolužáky,	bojí	se	„začátku od znova v nové škole“. 
Dokonce	prý	uvažovala,	že	zkusí	najít	svého	otce	nebo	kontaktovat	babičku,	ale	
„je jasné, že ti na mě kašlou“.	Jolana	vše	uzavírá	tím,	že	jí	zbyla	akorát	„máma, 
ale ta má dost jiných starostí“. 
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Uvedený	Terezin	příběh	dokládá,	že	sociální	práce	a	sociální	služby	nedokážou	
bez	systémových	opatření	situaci	rodin	s	dětmi	v	bytové	nouzi	dostatečně	řešit,	
natož	jí	předcházet.	Jde	zejména	o	skutečnost,	že	v	České	republice	chybí	právní	
předpis,	který	by	definoval	sociální	bydlení	a	vymezoval	oprávněné	osoby,	které	
ho	mohou	využívat.	Rovněž	nejsou	ukotvena	práva	a	povinnosti	 jednotlivých	
subjektů	 realizujících	 sociální	 bydlení,	 jejich	 kompetence	 a	 odpovědnost.	
O	 evidenci	 pozitivních	 vlivů	 stabilizace	 bydlení	 a	 podpory	 sociální	 práce	 na	
děti	usiloval	v	České	 republice	projekt	Rapid	Re-Housing	v	 randomizovaném	
kontrolovaném	 experimentu	 na	 50	 rodinách	 v	 intervenční	 a	 100	 rodinách	
v	 kontrolní	 skupině.	 Roční	 experiment	 prokázal	 pozitivní	 vliv	 ukončení	
bezdomovectví	 na	 zdravotní	 stav	 dětí,	 kvalitu	 jejich	 spánku,	 snížení	 rizika	
odchodů	do	náhradní	rodinné	péče	a	zvýšení	času	na	školní	přípravu.	Po	roční	
evaluaci	se	ale	neprokázal	pozitivní	vliv	na	školní	výsledky	(Ripka,	Černá,	Kubala,	
2018).		Evaluace	pilotních	projektů	sociálního	bydlení	(v	rámci	projektu	MPSV	
Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend)	
odhalila	 významný	 vliv	 stabilizace	 bydlení	 na	 rodinnou	 situaci	 i	 situaci	 dětí.	
Sociální	bydlení	přispělo	k	návratu	dětí	do	rodiny,	zlepšila	se	jejich	podpůrná	síť	
(nárůst	návštěv	kamarádů),	byl	prokázán	pokles	problémů	se	soustředěním	dětí	
a	došlo	k	posílení	empatického	chování	(Glumbíková	et	al.,	2021).

Situaci	bytové	nouze	silně	vnímají	nejen	občanské	iniciativy	(např.	Platforma	
pro	sociální	bydlení3),	ale	i	široká	veřejnost.	Podle	průzkumu	veřejného	mínění	
Postoje	k	zákonu	o	sociálním	bydlení	a	jeho	podobě	(MEDIAN,	2017a),	kterého	
se	zúčastnilo	752	 respondentů,	zastává	88	%	dotázaných	názor,	 že	nárok	na	
sociální	bydlení	by	měly	v	případě	nouze	matky	samoživitelky,	86	%	považuje	
tento	nárok	za	oprávněný	u	obětí	domácího	násilí,	85	%	u	dětí	z	dětských	domovů,	
84	%	u	lidí	se	zdravotním	postižením,	79	%	u	rodin	s	dětmi	a	75	%	u	seniorů.	
Mezi	velmi	či	poměrně	důležité	principy	zákona	o	sociálním	bydlení,	na	kterých	
se	shodlo	více	než	75	%	respondentů,	patří:	cílení	na	osoby	v	nouzi,	ukončení	
byznysu	s	chudobou	na	ubytovnách;	pomoc	ohroženým	dětem,	aby	nemusely	
vyrůstat	na	ubytovnách	nebo	v	dětských	domovech;	zajištění	financování,	resp.	
peněz	na	sociální	bydlení,	pro	obce	(aby	peníze	z	dávek	šly	obcím,	ne	soukromým	
majitelům).	

Předkládaná	 publikace	 se	 zamýšlí	 mimo	 jiné	 nad	 možnostmi	 sociální	 práce	
s	rodinami	v	bytové	nouzi,	nabízí	přehled	uplatňovaných	modelů	a	v	jejich	rámci	

3 https://socialnibydleni.org/
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užívaných	 přístupů	 a	metod	 sociální	 práce,	 které	 vedou	 ke	 zplnomocňování	
a	participaci	rodičů	ohrožených	dětí,	a	přináší	dostatečné	množství	dat,	která	
přispějí	do	diskuse	o	nutnosti	změny	systému	řešení	bytové	nouze	rodin	s	dětmi.
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1. RODIČE S DĚTMI V BYTOVÉ NOUZI

Počet	 rodin	 bez	 domova	 je	 v	 současné	 společnosti	 nadbytku	 a	 blahobytu	
(Galbraith,	1998)	paradoxně	alarmující.	Podle	The	U.	S.	Conference	of	Mayors‘ 
Report	 on	 Hunger	 and	 Homelessness	 (2016)	 tvoří	 35,5	 %	 lidí	 bez	 domova	
rodiny	 (podobně	 viz	 i	 Cooper,	Walsh,	 Smith,	 2009).	 Podle	 zprávy	 Platformy	
pro	sociální	bydlení	žilo	v	roce	2018	v	naší	zemi	okolo	83	tisíc	osob	v	bytové	
nouzi,	 z	 čehož	 bylo	 20	 tisíc	 dětí	 –	 ty	 vyrůstaly	 na	 ubytovnách,	 v	 azylových	
domech	nebo	v	bytech	bez	základního	vybavení	(Klusáček,	2019).	V	roce	2019	
existovalo	v	České	republice	211	azylových	domů	s	celkovou	kapacitou	7	122	
lůžek,	přičemž	tuto	službu	k	31.	12.	2019	využívalo	1	895	dětí,	1	746	žen	a	1	
927	mužů	(MPSV,	2020).	Podle	Čady	et	al.	(2015)	na	ubytovnách	v	roce	2008	
bydlelo	7	115	dospělých	osob	a	3	912	dětí.	Přesnější	údaje	o	počtu	rodin	s	dětmi	
žijících	výhradně	na	ubytovnách	nejsou	na	celorepublikové	úrovni	k	dispozici.	
Výzkum	společnosti	Median	(2017b)	uvádí,	že	celkem	37	%	dětí	v	Česku	žije	
v	problematickém	bydlení	(nedostatek	tepla	a	prostoru,	vlhkost,	zatékání,	hluk,	
špína,	vandalismus	v	okolí	apod.).

National	Center	of	Family	Homelessness	(AIR,	2007)	uvádí,	že	většinu	rodin	bez	
domova	tvoří	matka	samoživitelka	a	na	ní	závislé	dítě/děti.	V	roce	2011	bylo	
v	České	republice	zaznamenáno	11	496	osob	bez	domova,	přičemž	pouze	12,7	
%	tvořily	sezdané	páry	(ČSÚ,	2011).	Podle	výsledků	Sčítání osob bez domova 
(VÚPS,	2019)	se	na	jaře	roku	2019	vyskytovalo	v	České	republice	přibližně	23	
830	osob	bez	domova,	z	toho	2	600	dětí.	Sčítání	proběhlo	v	noci	ze	13.	na	14.	
dubna	2019,	kdy	bylo	v	azylových	domech	ubytováno	6	135	osob,	z	toho	3	950	
dospělých	a	2	185	dětí	a	mladistvých	do	18	let.	Osoby	starší	18	let	tvořily	téměř	
dvě	 třetiny	 obyvatel	 azylových	 domů.	 Zhruba	 třetinu	 obyvatel	 představovaly	
děti	 do	14	 let	 (celkem	1	775),	 které	 spolu	 s	mladistvými	 ve	 věku	15–17	 let	
(141	mladistvých)	tvořily	dokonce	více	než	onu	třetinu.	V	azylových	domech	
byli	z	necelých	dvou	pětin	ubytováni	muži	(celkem	2	220).	Populaci	žen	tvořilo	
1	643	osob.	Zajímavým	zjištěním	dále	bylo,	že	relativně	nejčastějšími	klienty	
azylových	 domů	 jsou	matky,	 resp.	 rodiče	 s	 dětmi,	 v	 kraji	 Královéhradeckém	
a	Pardubickém,	nejméně	pak	ve	Zlínském	a	Karlovarském.	Celkový	počet	osob	
na	obecních	ubytovnách	pro	osoby	bez	domova	činil	1	640	(z	toho	47	%	žen),	
přičemž	téměř	čtvrtinu	(24	%)	tvořily	děti	(VÚPS,	2019).	Prezentovaný	výzkum	
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se	ovšem	nezaměřuje	na	komerční	ubytovny,	a	proto	je	celkový	počet	osob	bez	
domova	žijících	na	ubytovnách	vyšší.	

Jak	je	zřejmé	z	výše	uvedených	údajů,	do	bytové	nouze	se	nedostávají	jen	dospělí,	
ale	často	právě	rodiny	s	nezletilými	dětmi.	Ne	vždy	jde	nutně	o	rodiny	neúplné,	
tzn.	 s	 jedním	 rodičem	 samoživitelem	 –	 častěji	 s	 matkou,	 byť	 je	 tato	 situace	
obvyklejší.	Někdy	se	v	tíživé	bytové	situaci	ocitají	i	úplné	rodiny,	přičemž	společným	
jmenovatelem	je	vždy	skutečnost,	že	nejsou	schopny	danou	situaci	řešit	samy	či	za	
pomoci	dostupné	sociální	sítě.	V	souladu	s	Platformou pro sociální bydlení	(2018)	
je	 tedy	možné	 konstatovat,	 že	 v	 situaci	 bytové	 nouze	 se	 nacházejí	 domácnosti	
(jednočlenné	 či	 vícečlenné),	 které	 nemají bydlení, jsou bezprostředně ohroženy 
vyklizením bytu a okamžitým vystěhováním, žijí v nevyhovujících prostorách, 
u příbuzných či známých, přičemž nemají jinou možnost a současně nejsou schopny 
vyřešit situaci samostatně.	Za	účelem	přesnějšího	vymezení	pracuje	předkládaná	
monografie	 v	 souladu	 s	 typologií	 ETHOS4	 (Edgar,	 Doherty,	 Meert,	 2004)	 se	 4	
kategoriemi	situací,	které	jsou	pro	osoby	v	bytové	nouzi	typické:	(1)	situace	bez	
střechy	(typická	pro	osoby	přespávající	na	 různých	místech	venku);	 (2)	 situace	
bez	bytu	(týká	se	osob	žijících	v	azylových	domech	a	v	komerčních	ubytovnách);	
(3)	 situace	nejistých	podmínek	bydlení	 (dostávají	 se	do	ní	 osoby,	 kterým	hrozí	
vystěhování,	osoby	žijící	v	domácnosti	bez	právního	nároku	na	byt,	osoby	pobývající	
u	příbuzných	či	známých)	a	(4)	situace	nevyhovujících	podmínek	(nepřiměřené	
množství	 osob	 pobývajících	 v	 bytě,	 osoby	 žijící	 v	 budovách	 v	 nevyhovujícím	
technickém	stavu	či	v	provizorních	stavbách	bez	přístupu	k	pitné	vodě	či	elektřině).

Do	bytové	nouze	se	každoročně	dostává	11	700	domácností	s	dětmi,	některé	
přitom	 opakovaně.	 Téměř	 polovina	 domácností	 s	 dětmi	 v	 bytové	 nouzi	 žije	
v	10	městech	(Ostrava,	Brno,	Praha,	Ústí	nad	Labem,	Karviná,	Havířov,	Kladno,	
Most,	Olomouc,	Příbram).	Z	celkového	počtu	20	500	nezletilých	dětí	v	9	600	
rodinách	v	závažné	bytové	nouzi5	žilo	v	roce	2018	s	dětmi	na	ubytovnách	2	300	
rodin	a	v	azylových	domech	900	rodin	(Klusáček,	2019).	Představu	o	konkrétní	
životní	situaci	(i	z	hlediska	výše	zmíněné	typologie	ETHOS)	tak	máme	o	méně	
než	polovině	domácností	s	dětmi	v	bytové	nouzi.	Každý	přitom	ví	o	významu	

4 ETHOS (n.d.) – Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení byla vyvinuta Evropskou 
organizací pracující v oblasti bezdomovectví FEANTSA.

5 Jde o realistický odhad počtu osob v bytové nouzi provedený na základě dat získaných z výzkum-
ného šetření (analýza dat z dávkových systémů, dat získaných od vybraných sociálních služeb a dat 
ze sčítání osob bez domova v Brně a v Liberci). 
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domova	pro	život	–	domova	jako	místa	bezpečí	a	lásky,	které	dává	životu	jistotu	
a	které	je	důležité	pro	well-being.	Keller	(2013)	vymezuje	domov	na	základě	
tří	 jeho	 funkcí:	 poskytování	 pocitu	 identity,	 bezpečí	 a	 stimulace	 (respektive	
příležitostí	 pro	 zpracování	 podnětů).	 Krebs	 (2015)	 hovoří	 v	 souvislosti	
s	 domovem	 o	 charakteristikách,	 jakými	 jsou	 nedotknutelnost,	 nezávislost	
a	 oddělenost.	 Domov	 tedy	 není	 jen	 „fyzickým	 prostorem“	 k	 zabezpečení	
soukromí,	ale	vztahuje	se	k	sociálnímu	okolí	a	psychickému	prožívání.	Ztráta	
domova	pak	není	jen	ztrátou	materiální	povahy,	ale	i	ztrátou	bezpečí,	vztahů,	
statusu	či	pocitu	sounáležitosti	(Marek,	Strnad,	Hotovcová,	2012).	Domov	je	tak	
faktorem,	který	přispívá	k	pocitu	ontologické	jistoty	(Giddens,	1984;	Saunders,	
1986),	ale	není	integrální	součástí	 její	definice	(Hawkins,	Maurer,	2011).	Jak	
uvádějí	Dupuis	a	Thorns	(1998),	domov	přispívá	k	budování	ontologické	jistoty,	
pokud	 dochází	 k	 naplnění	 4	 základních	 podmínek:	 (1)	 domov	 je	 konstanta	
v	sociálním	a	materiálním	prostředí;	(2)	domov	je	prostorový	kontext,	v	němž	
se	odehrávají	každodenní	rutiny	lidské	existence;	(3)	domov	je	místo,	kde	lidé	
cítí,	že	mají	největší	kontrolu	nad	svými	životy,	protože	jsou	osvobozeni	od	tlaku	
a	 dohledu	 současného	 (vnějšího)	 světa;	 (4)	 domov	 je	 bezpečným	 základem,	
kolem	něhož	jsou	konstruovány	identity.

Při	zkoumání	dopadu	ztráty	domova,	který	je	spojován	se	stabilním	a	důstojným	
bydlením,	na	děti	nelze	opomíjet	situaci	celé	rodiny	a	prožívání	bezdomovectví	
rodiči.	

1.1 Dětství v bytové nouzi

Většina	 lidí	 si	 neumí	 představit	 dětství	 bez	 domova	 spjatého	 se	 skupinou	
blízkých	osob	(rodičů,	sourozenců,	případně	prarodičů)	i	s	fyzickým	prostorem	
prostoupeným	vůněmi,	zvuky	a	krásou.	A	nikdo	nepochybuje,	že	nejisté	bydlení	
a	pobyt	v	zařízeních,	jakými	jsou	azylové	domy	a	ubytovny,	má	na	děti	velký	vliv.	
Rodiče	ve	výzkumu	Hinton	a	Cassel	(2013)	uváděli,	že	děti	jsou	podrážděnější,	
labilnější,	projevují	více	negativních	emocí,	snaží	se	neustále	upoutávat	pozornost	
matky,	hůř	snášejí	separaci	od	ní	a	jejich	chování	silně	ovlivňuje	skupinové	chování	
ostatních	dětí.	Každé	dítě	je	samozřejmě	jedinečné	a	reaguje	na	pobyt	v	azylovém	
domě	nebo	na	ubytovně	jinak.	Hinton	a	Cassel	(2013)	přesto	uvádějí,	že	pobyt	
v	těchto	zařízeních	vyvolává	u	dětí	dvě	základní	reakce,	a	sice	hněv	a	úzkost.	

Děti	 mohou	 být	 dále	 následkem	 pobytu	 v	 azylovém	 domě	 a	 na	 ubytovně	
stigmatizovány	ve	 škole,	a	 to	kvůli	nutnosti	dojíždět	z	velké	vzdálenosti,	kvůli	
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změnám	školy	při	změně	místa	pobytu	a	kvůli	 špatné	socioekonomické	situaci	
rodičů,	kdy	nemají	finance	na	školní	pomůcky	nebo	statusové	symboly	vrstevnické	
skupiny,	 např.	 mobilní	 telefon,	 tablet,	 počítač	 (Swick,	 2010).	 Děti	 rodičů	 bez	
domova	 čelí	 ve	 skupině	 vrstevníků	 ostrakismu,	 který	 snižuje	 jejich	 možnost	
sociální	adaptace.	Mohou	vnímat	stigmatizaci	i	ze	strany	učitelů	(viz	např.	Swick,	
Williams,	2006),	kteří	na	ně	nahlížejí	často	jako	na	„problémové“.	Z	toho	důvodu	
se	mohou	stydět	 říkat	pravdu	o	své	situaci	(bydlišti).	Děti	 se	setkávají	 s	 limity	
i	 v	 situacích,	 které	 jsou	 pro	 jejich	 vrstevníky	 zcela	 běžné,	 např.	 když	 si	 chtějí	
pozvat	spolužáky	na	návštěvu	(Swick,	2010).	

Situaci	dětí	lze	shrnout	tak,	že	bezdomovectví	–	často	spojené	s	nutností	pobytu	
v	azylových	zařízeních	a	na	ubytovnách	–	je	pro	ně	zátěží.	Tato	může	mít	řadu	
negativních	 důsledků	 kvůli	 nedostatečným	 zdrojům	 k	 zajištění	 základních	
potřeb,	 kvůli	 nutnosti	 socializace	 ve	 specifickém	 prostředí	 a	 kvůli	 odloučení	
od	širší	 rodiny	(viz	např.	Nebbit	et	al.,	2007),	kvůli	nucenému	odloučení	od	
jednoho	z	rodičů,	kvůli	životu	s	rodičem,	který	je	sám	ve	vysoce	stresové	situaci,	
či	kvůli	absenci	samotného	pocitu	bezpečí	v	důsledku	ztráty	domova.	K	těmto	
faktorům,	které	život	dítěte	zásadně	ovlivňují,	se	připojuje	řada	dalších,	např.	
Swick	(2009)	upozorňuje	na	vliv	domácího	násilí,	které	někdy	ztrátu	domova	
doprovází.	Být	svědkem	domácího	násilí	znamená	pro	dítě	 intenzivní	úzkost,	
nedůvěru	a	zmatení	v	dynamice	rodinných	vztahů.

Ontologická (ne)jistota dětí v bytové nouzi

Významnou	entitou,	na	kterou	autorky	v	průběhu	výzkumů	sociální	adjustace	
u	 dětí	 v	 bytové	 nouzi	 narazily,	 je	 ontologická	 jistota	 spojená	 s	 domovem	
(viz	Vávrová,	Gojová,	Glumbíková,	 2019).	Ontologickou	 jistotu	 lze	 ve	 shodě	
s	Giddensem	 (1990)	 pojímat	 jako	 jistotu	 bytí,	 formu	 pocitu	 bezpečí,	 důvěru	
v	trvalost	vlastní	identity	a	ve	stálost	sociálního	a	materiálního	prostředí,	která	
jedinci	dodává	pocit	trvalosti	věcí	a	emoční	jistoty.	Ontologická	jistota	je	stav,	
který	vzniká	spíše	na	emocionálním	než	kognitivním	základě	(Giddens,	1991)	
a	jehož	základy	se	formují	právě	v	dětství.	Utváření	ontologické	jistoty	ve	vztahu	
k	domovu	považují	autorky	v	etapě	dětství	za	stěžejní,	o	čemž	 je	přesvědčily	
i	závěry	výzkumu,6	jehož	cílem	bylo	zjistit	a	popsat	projevy	chování	související	

6 Dále se souhlasem redakční rady časopisu autorky prezentují redukovaný text článku Vávrové, S., Gojové, A., Glumbí-
kové, K. (2019) Ontologická jistota u dětí „bez domova“. Sociální práce / Social Work, 19(6), 59–74. Celý text je dostupný 
na: https://socialniprace.cz/article/ontologicka-jistota-u-deti-bez-domova/ 

https://socialniprace.cz/article/ontologicka-jistota-u-deti-bez-domova/
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s	ontologickou	(ne)jistotou	u	dětí	„bez	domova“	(ve	věkové	kohortě	8–15	let),	
které	žijí	v	azylových	domech	a	na	ubytovnách	na	území	města	Ostravy,	a	popsat	
aktivity	těchto	dětí,	které	vedou	ke	(znovu)nabývání	ontologické	jistoty.	Hlavní	
výzkumná	otázka,	na	kterou	autorky	hledaly	odpověď,	byla:	Jak se v chování dětí 
ve věku 8 až 15 let, které žijí se svým rodičem / svými rodiči v azylových domech a na 
ubytovnách, projevuje ontologická (ne)jistota / ontologické (ne)bezpečí?	Vzhledem	
k	 uvedenému	 cíli	 a	 hlavní	 výzkumné	 otázce	 zvolily	 kvalitativní	 výzkumnou	
strategii	a	techniku	sběru	dat	za	využití	polostrukturovaných	rozhovorů.	Data	
byla	získána	prostřednictvím	setů	hloubkových	interview	s	devatenácti	dětmi	ve	
věku	8–15	let,	(jejich)	devíti	rodiči	(sedmi	matkami	a	dvěma	otci)	a	s	klíčovými	
sociálními	pracovníky	daných	rodin	(v	návaznosti	na	místo	bydlení	se	jednalo	
o	 sociální	 pracovníky	 azylových	 domů	 nebo	 v	 případě	 bydlení	 rodiny	 na	
ubytovně	o	sociální	pracovníky	sociálně	aktivizačních	služeb	pro	rodiny	s	dětmi,	
poskytovaných	podle	§	65	zákona	č.	108/2006	Sb.,	o	sociálních	službách).

V	rámci	analýzy	dat	zachytily	autorky	ve	vztahu	k	formování	ontologické	(ne)
jistoty	souvislost	se	třemi	složkami:	(A)	s	vnitřním	(rodinným)	prostředím;	(B)	
s	vnějším	prostředím	a	(C)	s	emocemi.		

Obrázek	 1:	 Složky	 podílející	 se	 na	 budování	 ontologické	 (ne)jistoty	 u	 dětí	
v	bytové	nouzi

věku 8 až 15 let, které žijí se svým rodičem / svými rodiči v azylových domech a na
ubytovnách, projevuje ontologická (ne)jistota / ontologické (ne)bezpečí? Vzhledem 
k uvedenému cíli a hlavní výzkumné otázce zvolily kvalitativní výzkumnou strategii a 
techniku sběru dat za využití polostrukturovaných rozhovorů. Data byla získána 
prostřednictvím setů hloubkových interview s devatenácti dětmi ve věku 8–15 let, (jejich) 
devíti rodiči (sedmi matkami a dvěma otci) a s klíčovými sociálními pracovníky daných rodin 
(v návaznosti na místo bydlení se jednalo o sociální pracovníky azylových domů nebo 
v případě bydlení rodiny na ubytovně o sociální pracovníky sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi, poskytovaných podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
V rámci analýzy dat zachytily autorky ve vztahu k formování ontologické (ne)jistoty 
souvislost se třemi složkami: (A) s vnitřním (rodinným) prostředím; (B) s vnějším prostředím
a (C) s emocemi.

Obrázek 1: Složky podílející se na budování ontologické (ne)jistoty u dětí v bytové nouzi

Do jednotlivých složek autorky roztřídily elementy utvářející situaci ontologické (ne)jistoty. 
Jejich přehled uvádí tabulka.

Tabulka 1: Přehled elementů utvářejících situaci ontologické (ne)jistoty u dětí v azylových 
domech a na ubytovnách

Azylové domy Ubytovny
A) Vnitřní rodinné

prostředí
redukce rodičovství

destabilizace vnitřního sociálního prostředí
absence vztahů s širší rodinou

vynakládání energie rodičů na získání bydlení
rozdělení rodiny

B) Vnější prostředí nedostatek (vlastního) prostoru

(C)
EMOCE SOUVISEJÍCÍ S 

BUDOVÁNÍM 
ONTOLOGICKÉ 

(NE)JISTOTY

(A) VNITŘNÍ
RODINNÉ

PROSTŘEDÍ

(B) 
VNĚJŠÍ 

PROSTŘEDÍ



15

Do	jednotlivých	složek	autorky	roztřídily	elementy	utvářející	situaci	ontologické	
(ne)jistoty.	Jejich	přehled	uvádí	tabulka.

Tabulka	1:	Přehled	elementů	utvářejících	situaci	ontologické	(ne)jistoty	u	dětí	
v	azylových	domech	a	na	ubytovnách

Azylové domy Ubytovny

A) Vnitřní rodinné 
prostředí

redukce	rodičovství

destabilizace	vnitřního	sociálního	prostředí

absence	vztahů	s	širší	rodinou

vynakládání	energie	rodičů	na	získání	bydlení

rozdělení	rodiny

B) Vnější prostředí nedostatek	(vlastního)	prostoru

nedostatek	autonomie

chybějící	vybavení

předraženost	bydlení

přelidněnost

nevhodné	hygienické	podmínky

nebezpečí	(kriminalita,	užívání	drog)

nevhodné	chování	spolubydlících

chování	majitele

narušení	denního	režimu	rodiny

C) Emoce obavy	a	strach

stud

lítost

smutek

hněv

zoufalství

(A)	 Jedním	 z	 nejdůležitějších	 elementů	 zahrnutých	 do	 složky	 vnitřního	
(rodinného)	prostředí,	které	se	podílejí	na	vytváření	ontologické	nejistoty	u	dětí,	
je	1. redukce rodičovství	na	zajištění	základních	potřeb	rodiny,	ke	které	dochází	
v	důsledku	interakce	s	vnějším	prostředím,	kdy	se	rodiče	snaží	o	„přežití rodiny“ 
a	vynakládají	značnou	energii	na	zajištění	jejího	bezpečí.	Sami	přitom	nemají	
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prostor	pro	sebe,	své	věci	a	své	pocity.	Dochází	proto	k	něčemu,	co	komunikační	
partneři	pojmenovávali	jako	„vyhoření z mateřství“:	„Furt po nich někdo něco chce, 
nemají žádné jistoty, ani bydlení, co budou vařit, peníze. Kolikrát partner nefunguje, 
takže ta nervozita se na tom projevuje. Tak u těch mamek se už projevuje to, že jsou 
vyhořelé z mateřství. Ten vztah k těm dalším dětem už není takový vřelý, protože 
už ty potřeby vypotřebovaly a je na nich vidět nervozita.“ (M1SP7)	Rodiče	často	
popisovali	nekvalitní	bydlení	(zejména	nedostatek	prostoru	a	z	toho	plynoucí	
stres)	jako	eskalátor hádek	v	rodině,	tzn.	2. destabilizátor vnitřního sociálního 
prostředí:	„Máme tu takou Itálii trochu, ale to je tím, že druh přijde z práce po 
noční a nemá se tu kde vyspat, jo… Děcka ho nenechají, tak pak na ně je hnusný, 
ale to je nevyspatý… To pak občas dojde i na facku.“ (M1)	Výše	uvedené	se	děje	
v	kontextu 3. absence vztahů s širší rodinou,	která	 je	rodiči	často	vnímána	
jako	absence	podpory	rodiny	v	péči	o	děti.	„A s rodinou od druha se nestýkáme. 
Sme rozhádaní.“	(M1)	Veškerá	zbývající 4. energie je	rodiči	často vynakládána 
na získání bydlení:	„Navíc jsou na druhé straně města, to furt někde lítáme, já 
furt někde lítám. To je sociálka a to, řešit to bydlení a furt někde, mám dojem, že 
furt někde lítám, furt zařizuju a nemám na děcka čas.“ (M4)	V	případě	pobytu	
v	 azylovém	domě	dochází	 často	 i	 k	5. rozdělení rodiny:	 „Dříve jsme bydleli 
všichni v bytě, ale teď jsme na azylácích, moje mamka s klukama, jako s vnukama, 
a já jsem tu s holkama, s dcerama.“ (M4)	Obava	z	rozdělení	rodiny	je	přitom	
častým	důvodem	pro	preferenci	pobytu	na	ubytovně	před	pobytem	v	azylovém	
domě.	

(B)	Podmínky	nejistého	bydlení	se	významně	lišily	na	ubytovnách	a	v	azylových	
domech.	Z	uvedeného	důvodu	byly	vytvořeny	uvnitř	složky	vnějšího	prostředí	
dvě	podsložky.	

Situace	bydlení	na ubytovnách	byla	často	spojována	1. s chybějícím vybavením 
(např.	na	vaření	a	praní	či	chybějícím	úložným	prostorem): „Není tu plyn, nic, 
vařič. Já jsem zvyklá péct, všechno. Takže, když perete, tak to musíte v jeden den. 
Ale zas je to na…, protože jak mám malé děcka, můžou rychle jít, teď nestačím...“ 
(M7); „Jídlo tu máme poházené… ani si nemáme kam dát věci, všechno tu má malá 
v postýlce na hromadě.“	 (M1);	2. s předražeností (např.	 sedmičlenná	rodina	
platila	za	pokoj	velikosti	šest	krát	šest	metrů	17	000	Kč	a	kvůli	nevyhovujícímu	

7 Zkratky za autentickými výroky označují komunikační partnerku / komunikačního partnera a její/
jeho pořadové číslo x: Mx = matka; Ox = otec; M/OxSP = klíčový pracovník uvedeného rodiče; M/
OxDx = dítě uvedeného rodiče a jeho pořadí.
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smluvnímu	 vztahu	 na	 ubytovně	 –	 ubytovna	 nebyla	 zkolaudována	 jako	 byty	
–	 přišla	 o	 možnost	 dostávat	 příspěvek	 na	 bydlení);	 3. s přelidněností;	 4. 
s nevhodnými hygienickými podmínkami v bytech (plíseň,	paraziti):	„Druzí 
je jako nosí, třeba my se staráme, abychom měli čisto. Kde si mají hrát, mezi těmi 
plošticemi?... No ale zase ti druzí.“ (M7);	„Žádné zdraví tam nebylo. Jaké zdraví 
tam bylo, když tam byly plísně, samé štěnice. Jsem celé noci nespala a dívala se, aby 
to nelezlo po dětech.“	(M2);	5. s nebezpečím	spojeným	s	kriminalitou,	užíváním	
drog	či	nepořádkem	okolo	domu:	„V noci jsme spali a někdo nám vyrazil dveře.“ 
(M2);	„Někdy uklízíme se sousedkou stříkačky, hulí se tady tráva normálně.“ (M1);	
„Ne, já je nepouštím [děti	–	pozn.	autorek]. Tam jsou skla a myši mrtvé.“ (M6);	
a	s obavami	6. z nevhodného chování spolubydlících:	„Lidi su tu jak zvířata, 
uklízíme tu jenom já a tu vzadu jedna… Tady někteří normálně dospělí du a plivou 
na chodbě, pak tu jedna má psa, ten tu čůrá po chodbách a ona, že prej to néééé, 
to nebyl její pes. Vím, že to tu není pro děcka dobrý.“ (M1)	Specifické	obavy	se	na	
ubytovně	pojí	i	7. s osobou „majitele“:	„Majitel nás dycky seřve akorát. Ostatní 
se ho bojí, nedá se tu dělat nic.“ (M1D3);	„A on hned začal: ty špíno jedna, co ty 
mi to tu budeš povídat…“ (M2).	

Z	výroků	komunikačních	partnerů	vyplývá,	 že	v	obou	prostředích	dochází	8. 
k narušení denního režimu rodiny:	„Tady na pokoju si ani v klidu neuvaříš, 
vaříme na chodbě, su tady tři plotýnky na 18 domácností. Někdy jíme až mezi 
pátu šestu odpoledne, protože nebudu vstávat ve tři ráno, abych se tam dostala 
k temu sporáku.“ (M1)	 Pocit	 9. nedostatku (vlastního) prostoru	 souvisel	
s	přelidněností	prostředí,	kde	děti	nemají	svoje	místo	(často	ani	svou	postel)	ani	
možnost	„být samy“,	a	s	absencí	prostoru,	kde	mohou	trávit	volný	čas	a	vybít	si	
energii.	Na ubytovnách	nejsou	(pokud	je	v	určitých	případech	nezřídí	neziskové	
organizace)	herny	a	děti	si	často	nemohou	hrát	ani	v	okolí,	protože	tam	nejsou	
hřiště.	 Ilustračním	 příkladem	 může	 být	 ubytovna,	 jejíž	 sousedé	 nechali	 na	
přilehlý	trávník	(jediné	místo,	kde	by	si	mohly	děti	z	ubytovny	hrát)	dát	cedule	
„soukromý	pozemek,	zákaz	vstupu“.		Děti	proto	tráví	většinu	času	„zavřené“	na	
pokoji	s	rodiči	(pokoj	je	pro	takový	počet	osob	stísněný):	„Budou zavřené v tom 
malém kamrlíku, že si tu nemůžou hrát, tak oni to vnímají jako velkou křivdu. Ty 
děcka to moc nechápou, oni potřebují nějaké vyžití a je jim to sprostě zakazováno. 
Je vidět, že se jich to dotýká.“	(M1SP);	„A taky majitel nedovolí děckám si tu hrát 
na chodbě třeba, běhat nebo tak. To musí venku, ale to pak zase sousedi volají 
policii a tak, že tu děcka dělaj bordel. Přitom oni si normálně hrajou venku. To ale 
nesmí, z trávníku se udělal soukromý pozemek, nemají tu kam jít ty děcka vůbec. 
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Akorát nahoře jim zřídila jedna církev takovou klubovnu, ale tam taky můžou 
být jen občas, jinak tu nic není.“ (M1)	Nedostatek	osobního	prostoru	je	vnímám	
i	v azylových domech:	„Starší z toho ale není nadšená, furt nadává, nelíbí se 
jí tu, je tu málo místa, tam měla aspoň nějaké svoje místo, tady nemá, pokoj 
máme spolu a ona už je velká, chce svoje místo.“ (M4)	Pocit	nedostatku	vlastního	
prostoru	souvisí	i	s	pociťovaným	10. nedostatkem autonomie:	„Aby se děcka 
měly dobře, aby měly zahradu, aby jich nikdo nedirigoval. Když platím nájem, tak 
ať je nediriguje ten člověk.“ (M6)

(C)	 Do	 složky	 emoce8	 autorky	 zahrnuly	 projevy,	 které	 komunikační	 partneři	
akcentovali	a	které	souvisely	s	pocity	doprovázejícími	danou	životní	situaci	dětí.	
Děti	popisovaly,	že	rodiče	vnímají	prostředí	nejistého	bydlení	jako	nebezpečné,	
a	proto	mají	1. obavy/strach a	snaží	se	děti	co	nejvíce	chránit,	„držet u sebe“ 
a	„nikam nepouštět“.	To	ilustruje	výrok	jedné	komunikační	partnerky:	„Tam byli 
takoví ti… s těma sem nechtěla, ať se děcka baví… oni byli takové špíny… memyli 
se, dělali bordel a tak, tak to sem nechtěla, ať s nima děcka su, oni su ještě malé… 
jo… to nejde s takyma malýma… to je musíš mít u sebe… já jim moc nedovolim 
se seznamovat, radši je mám u sebe… kamarády ne, to jsem nedovolila…“ 
(M2);	„Hlídám, no. Musím řvát. Když jdu spát, tak aj oni musí jít spát.“ (M6)	
Vnímání	nebezpečnosti	nejistého	bydlení	bylo	rodiči	spojováno	i	s	obavou,	že	
se	děti	„chytnou špatné party“:	„Nebyli dobrý. Tam byli malí kluci, měl osm deset 
roků, jedenáct a kouřili a byli sprostí. Takže ne. Jako, když je to naučí už od 
mládí, jako že je budou pouštět ven, že v osm devět nejsou doma, tak ty matky 
se tam o ně nestaraly.“	 (M2)	Komunikační	partneři	dále	ve	 svých	výpovědích	
zdůrazňovali	2. stud	kvůli	(a)	vzhledu	bydlení:	„Sem bych si nikoho nepozvala, 
bych se styděla.“	(M1);	„… že to je škaredá ubytovna... a je to pravda, jak cimra 
to je… však učitel tu byl a já jsem se styděla za toto…“	(M6);	(b)	lokalitě,	kdy	
se	nejisté	bydlení	v	očích	sousedů	stává	místem,	„kam se nechodí“,	protože	je	
nebezpečné	a	uzavřené	komukoli	zvnějšku	(tato	uzavřenost	souvisela	z	pohledu	
komunikačních	partnerů	i	s	nastavením	návštěvních	hodin	v	azylových	domech	
a	s	existencí	recepce	na	ubytovnách,	kde	 jsou	návštěvy	rovněž	kontrolovány)	
a	(c)	celé	životní	situaci.	Výsledkem	je	pak	pocit izolace	dětí z	takového	bydlení,	

8 Emoce autorky chápou jako „stav zvýšené aktivity organismu, která se manifestuje specifickým 
prožíváním (příjemnost–nepříjemnost), fyziologickými změnami a odpovídajícím chováním. Lidské 
emoce mají transakční povahu. Člověk stále usiluje o zachování rovnováhy mezi vnitřním a vnějším 
světem – pozoruje sebe a také měnící se svět, a to vše v něm vyvolává napětí a nepříjemné pocity, 
které rovněž vnímá a prožívá. Zásadní roli ve vývoji dětských emocí hraje rodinné prostředí“ (Cakir-
paloglu, 2012:204).
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spojený	s	3. lítostí a 4. smutkem,	protože	jim	chybí	kontakt	s	vrstevníky	a	s	dětmi	
mimo	prostředí	nejistého	bydlení.	V	prostředí	nejistého	bydlení,	ať	už	se	v	něm	
rodiny	ocitly	 z	 jakýchkoli	důvodů,	existují	dvě	oblasti	 formující	ontologickou	
(ne)jistotu	u	dětí.	Jedná	se	o	širší	vnější	prostředí	a	vnitřní	(rodinné)	prostředí.	
Obě	 oblasti	 jsou	 přitom	 vzájemně	 propojeny	 a	 souvisejí	 s	 emocemi	 dětí	 (viz	
obrázek	1).	V	kontextu	obou	výše	uvedených	prostředí	se	u	dětí	často	projevuje	
pocit	5. hněvu	či	6. zoufalství	z	nedostatku:	„Vztahuje se to všechno k financím. 
Protože ony mají minimální finance na to živobytí, takže nemají potom prostor, 
aby chodily s dětmi na bazén, za kulturou a já nevím někam.“	(M3SP)

Naplňování potřeb dětí v bytové nouzi

Jak	 uvádějí	 Dupuis	 a	 Thorns	 (1998),	 hledání	 ontologické	 jistoty	 je	 formou	
sociálního	 jednání,	 které	 je	 významně	 podmíněno	 sociálním	 kontextem.	 Jak	
vyplývá	 z	 výsledků	 realizovaného	 výzkumu,	 děti	 v	 azylových	 domech	 a	 na	
ubytovnách	realizují	aktivity,	které	vedou	k	získávání	zdrojů	ontologické	jistoty	
a	naplňují	jejich	potřeby.	Tyto	zachycuje	níže	uvedený	obrázek.	

Obrázek	2:	Identifikované	potřeby	dětí	v	bytové	nouzi

k získávání zdrojů ontologické jistoty a naplňují jejich potřeby. Tyto zachycuje níže uvedený 
obrázek.  
 
Obrázek 2: Identifikované potřeby dětí v bytové nouzi 
 

 
 
V následujícím textu autorky přiblíží jednotlivé identifikované potřeby a předloží relevantní 
výroky komunikačních partnerů.  
(1) Potřeba „mít svůj klid“ byla rodiči i dětmi hodně spojována s potřebou „mít svoje místo“. 
Děti tuto potřebu často naplňovaly v kontinuu „pohybu od lidí“ nebo „pohybu proti lidem“. 
V rámci pohybu od lidí si vytvářely vlastní vnitřní svět, do kterého se uzavíraly. Tento svět 
byl pro ně jediným místem, kde měly možnost být samy. „Tak E. je taka spíš pro sebe, moc 
nemluví a tak.“ (M2); „Já se nebavím s nikým… sou blbí všeci.“ (M3D1) V rámci pohybu 
proti lidem získávají děti prostor a klid spíše cestou agrese: „Umím dělat pořádky… a zlobí… 
tak dělám pořádek… jakože proplesk občas…“ (M1D2); „Dobré… tu velím, když tu není 
tata… ségry poslouchaj… jo, občas dělám pořádek… to se musí…“ (M1D3); „Tak ve škole 
zkušeli, ale já jim dám do zubů a pak dobrý… sem jednomu klukovi dala a pak přestali 
otravovat… on se posmíval mi i segře… ne, von si na mně vylíval nervy a já jsem prostě si to 
zapamatovala a takhle nějak jsem se naučila bít… jsem si to vzala do života, co jsem 
prožila… ale praštit se nenechám, já vždycky uhnu… oni mi řeknou černá hubo a já jim řeknu 
bílá záchodová desko…“ (M2D2) 
Obě výše uvedené aktivity vedoucí k naplnění potřeb jsou využívány i u (2) potřeby „mít 
svoje tajemství“: „Tady je to těžký, tu člověk není nikdy sám jakby, ani nemůžeš mít žádné 
tajemství nebo tak, protože tu furt někdo je, hlavně ty malé děcka za tebou furt lozí a 
otravujou, protože se nudí. Nenechají nás ani třeba si v klidu povídat nebo tak.“ (M5D2) 
Z výsledků výzkumu vyplynulo, že v prostředí nejistého bydlení vystupuje významně do 
popředí (3) potřeba „mít svoje místo“: „Přes ten rok to určitě není ideální, určitě to není pro 
ty děti standardní bydlení, protože ony potřebují mít pevné místo, svoje místo, svoji postel, 
svůj nějaký koutek, kam se můžou schovat. A tady třeba u nás konkrétně to nejde, protože 
pokojíčky jsou malé, ten barák je takový, jaký je, a to dítě si nemá kam zalézt. Takže to je 
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V	následujícím	textu	autorky	přiblíží	jednotlivé	identifikované	potřeby	a	předloží	
relevantní	výroky	komunikačních	partnerů.	

(1) Potřeba „mít svůj klid“	byla	rodiči	i	dětmi	hodně	spojována	s	potřebou	„mít 
svoje místo“.	Děti	tuto	potřebu	často	naplňovaly	v	kontinuu	„pohybu od lidí“ 
nebo	„pohybu proti lidem“.	V	rámci	pohybu	od	lidí	si	vytvářely	vlastní	vnitřní	
svět,	do	kterého	se	uzavíraly.	Tento	svět	byl	pro	ně	jediným	místem,	kde	měly	
možnost	být	samy.	„Tak E. je taka spíš pro sebe, moc nemluví a tak.“	(M2); „Já se 
nebavím s nikým… sou blbí všeci.“ (M3D1)	V	rámci	pohybu	proti	lidem	získávají	
děti	 prostor	 a	 klid	 spíše	 cestou	 agrese:	 „Umím dělat pořádky… a zlobí… tak 
dělám pořádek… jakože proplesk občas…“ (M1D2);	„Dobré… tu velím, když tu 
není tata… ségry poslouchaj… jo, občas dělám pořádek… to se musí…“ (M1D3);	
„Tak ve škole zkušeli, ale já jim dám do zubů a pak dobrý… sem jednomu klukovi 
dala a pak přestali otravovat… on se posmíval mi i segře… ne, von si na mně vylíval 
nervy a já jsem prostě si to zapamatovala a takhle nějak jsem se naučila bít… jsem 
si to vzala do života, co jsem prožila… ale praštit se nenechám, já vždycky uhnu… 
oni mi řeknou černá hubo a já jim řeknu bílá záchodová desko…“	(M2D2)

Obě	výše	uvedené	aktivity	 vedoucí	 k	naplnění	potřeb	 jsou	využívány	 i	u	 (2) 
potřeby „mít svoje tajemství“:	„Tady je to těžký, tu člověk není nikdy sám jakby, 
ani nemůžeš mít žádné tajemství nebo tak, protože tu furt někdo je, hlavně ty malé 
děcka za tebou furt lozí a otravujou, protože se nudí. Nenechají nás ani třeba si 
v klidu povídat nebo tak.“ (M5D2)

Z	 výsledků	 výzkumu	 vyplynulo,	 že	 v	 prostředí	 nejistého	 bydlení	 vystupuje	
významně	do	popředí	(3) potřeba „mít svoje místo“:	„Přes ten rok to určitě není 
ideální, určitě to není pro ty děti standardní bydlení, protože ony potřebují mít 
pevné místo, svoje místo, svoji postel, svůj nějaký koutek, kam se můžou schovat. 
A tady třeba u nás konkrétně to nejde, protože pokojíčky jsou malé, ten barák je 
takový, jaký je, a to dítě si nemá kam zalézt. Takže to je třeba si nějaká otázka do 
budoucna k rozvoji té služby, to bychom chtěli. Větší prostory, samostatné bytové 
jednotky, aby mohly být samy.“	(M3SP)	Aktivity	vedoucí	k	naplnění	této	potřeby	
oscilují	na	kontinuu	od	pasivního	přání	–	„málo místa, chci svoji postel a není tu 
kde hrát fotbal“ (M1D3)	–	až	po	určité	aktivní	dobývání	prostoru	–	„tak kamarády, 
no, tak ta starší tu ne, ona je nejstarší, ona těm děckám tu spíš tak velí, no a jinak 
ve škole to nevím, to se musíte zeptat jí, ale spíš moc ne, ona je na ně taková jako 
ostrá, je držka, projevuje se to tak, že si to tu zabírá, to svoje místo, vyhazuje třeba 
děcka z tý herny, jo, ale ona není špatná, jen chce to svoje místo, řešili sme s paní 
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sociální, že všechny ty děcka sou tu mladší a ona jim jakby rozkazuje, říká jim, ať 
jdou třeba pryč z herny a tak, že chce mít svůj klid tam“	(M3).

Další	 z	 identifikovaných	 potřeb	 je	 (4) potřeba „někam patřit“:	 Ve	 vztahu	
k	prostředí	na	ubytovně	popisovali	komunikační	partneři	z	řad	rodičů,	že	se	děti	
(teenageři)	často	„chytnou špatné party“	a	kvůli	špatné	kvalitě	bydlení	tráví	
čas	mimo	ubytovnu:	„No, v tom náctiletém věku už děti netráví moc času doma. 
Může to být tím, že už je ponorka, v tom malém bytě být pořád s rodiči pohromadě 
taky nikdo moc nechce. Takže ti náctiletí potom utvoří nějakou svoji partu a tráví 
víc času mimo ubytovnu.“	(M1SP)

(5) Potřeba „mít svého člověka“	 není	 často	 naplněna	 proto,	 že	 pobyt	
v	nejistém	bydlení	narušuje	vztahy	mezi	rodiči	a	dětmi.	Toto	narušení	přitom	
může	mít	několik	podob.	Komunikační	partneři	nejčastěji	popisovali	narušení	
komunikačního	kanálu	mezi	rodiči	a	dětmi:	„Doma o tom nemluvila, co se děje, 
jsem se dozvěděla až od učitelky. Tak jí říkám, proč mi to neřekla. A ona, že ať 
se nestarám.“ (M3)	K	narušení	dochází	především	kvůli	vyčerpání	rodičů,	ale	
i	 kvůli	 nedostatku	 času	 rodičů,	 kteří	 se	 soustřeďují	 na	 zajištění	 základních	
potřeb	rodiny	a	na	nalezení	stabilního	bydlení.	Někteří	komunikační	partneři	
dokonce	popisovali,	že	vztahy	jsou	narušeny	proto,	že	děti	rodiče	obviňují	ze	
vzniklé	životní	situace:	„Mám dojem, že jsou na mě naštvaní, že mi to jako dávají 
za vinu, to s tím bytem, nejstarší ví už o těch drogách i jako. Jako ví, já jí to nijak 
neříkala, ale tak už má i rozum, tak ví.“ (M4)	Potřeba	„mít svého člověka“	je	pak	
často	naplňována	„pohybem k lidem“:	„A mladší, ta je taková hodná, furt tu 
tráví čas s miminkama, chová je, nosí je, pomáhá mi vařit, prádlo věší, když peru, 
ta je taková, že pomáhá všem, i s těma mladšíma se tu učí, hledají spolu věci na 
počítači do školy. Furt chce pomáhat, to je ale asi taková povaha. Chodí i na ty 
kurzy, co tu jsou, to vaření a tak.“	(M3)

S	potřebou	„mít svého člověka“ se	v	naracích	dětí	pojila	i	obava	ze	ztráty	rodiče:	
„Mi přijde, že se holky bojí, že zůstanou samy, jako že půjdou do toho děcáku. 
Jako, ta starší jednou se ptala, co by se stalo, kdybych tu já nebyla, jako že by 
se mi něco stalo nebo tak. Tak jsem říkala, že mají babičku, a ona na to, že ta 
nás nemůže mít všechny. Jako že ví, že na jeden azyl všichni nemůžou, a tak že 
prý proto se ptá, že nechce zpátky k otci, a tak co by se dělo, nevěděla jsem, co 
říct.“ (M4)	Samotný	vztah	s	rodiči	je	pak	dětmi	často	definován	prostřednictvím	
„pomoci“: „S mamkou jsem furt, pomáhám jí vařit, prát a tak.“	(M3D2);	„Dcera 
nejstarší pomáhá hodně, prostřední též, stará se o ty malé, s vařením a tak.“ (M1)	
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V	důsledku	rostoucích	obav	dětí	o	rodiče	a	posilováním	„pomáhajícího	přístupu“	
dochází	v	některých	případech	ke	změně	rolí	v	rodině,	kdy	děti	přebírají	 roli	
rodičů:	„S taťkou dobrý… spíš se starám já o něho a tak, snažím se mu pomáhat… 
je tu na to sám, i na bráchu… jsem rád, že jsem mohl za ním.“	(O1D1)

Potřeba	mít	svého	člověka	je	často	saturována	vztahem	se	sourozenci	(v	důsledku	
sociální	 uzavřenosti	 prostředí	 a	 nedostatku	 vrstevníků	 v	 prostředí	 nejistého	
bydlení):	„Tak holky, ony hodně drží spolu… tak jsou od sebe kousek, no, a jsou 
tak samy pro sebe, mi přijde, jakože jsou furt spolu… moc se s ostatníma nebaví… 
i ve škole, o přestávkách jsou furt spolu a ne s ostatníma děckama… učitelka 
u obou říkala, že se moc nezapojují.“ (M4); „Nevím, já moc žádné nemám… ségru 
akorát… ségra je nejlepší kamarád, má mě ráda… hrajeme spolu…“	(M2D1) Vztah	
se	sourozenci	tak	má	pro	tyto	děti	zcela	unikátní	úlohu,	protože	se	sociální	okolí	
dětí	v	důsledku	častého	stěhování	rodiny	nebo	sousedů	často	mění	a	některé	
děti	uváděly,	že	už	nemají	„chuť emočně investovat“:	„Je to těžké říct, spíše mi 
přijde, že na ně mělo dopad to časté stěhování, jedná se o rodinu, která se stěhovala 
opravdu hodně i v rámci různých měst, nemohli nikde – jak se to říká – zapustit 
kořeny, tak jsou hlavně spolu, k dětem ve stejném věku se chovají – jak to říct – 
odtažitě. Vysvětluji si to tak, že si nechtějí na nikoho jiného zvykat, protože ví, že 
se zase budou stěhovat, nechtějí tolik emočně investovat a pak o ty kamarády zase 
přicházet. Ale to je jen můj názor.“ (M4SP)

Aktivitou	k	získávání	ontologické	jistoty	skrze	saturaci	některých	výše	uvedených	
potřeb	(„někam patřit“	či	„mít svého člověka“)	je	i	přebírání	chování	ostatních	
dětí	 v	 prostředí	 nejistého	bydlení	 skrze	„sociální nápodobu“.	Mnoho	 rodičů	
přitom	popisovalo,	 že	má	 toto	přebírání	 chování	negativní	 vliv	na	 jejich	děti	
(„děcka tady zvlčí“):	„Takže jako oni zvlčí, samozřejmě pochytají to, co neznají. 
Chystají to od sebe. A ti starší naučí ty mladší, tak to je bez diskuze, to si myslím, že 
jo. Ale zas na druhé straně, to mohou pochytat, i když je dáte do školky, a přijdou 
vám ze školky s různými výrazy, které jste v životě neslyšeli.“	(M3SP)

Řada komunikačních partnerů hovořila i o tom, že se v důsledku pobytu dětí 
v nejistém bydlení mění jejich „náhled na sebe“,	 a	 to	 na	 škále	 od	 sníženého	
sebevědomí	 („… nejde ve škole všechno… jde mi tančení“ (M2D2)) až	 po	
(kompenzačně)	vystupňované	sebevědomí	(„… co nejde… nevím… všechno mi 
jde“	(M2D2)).	
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Zdraví dětí v bytové nouzi

Z	výsledků	realizovaného	výzkumu	vyplývá,	že	životní	situace,	kdy	se	nezletilé	
děti	ocitají	v	pobytových	zařízeních	sociálních	služeb	či	na	ubytovnách	má	na	jejich	
prožívání	a	chování	velký	dopad.		Děti	v	kontextu	své	životní	situace	konstruují 
a uplatňují aktivity vedoucí k (znovu) získávání ontologické jistoty 
a bezpečí,	které	se	pohybují	na	kontinuu	různé míry adaptivity a společenské 
akceptovatelnosti.

Bezdomovectví	má	vliv	nejen	na utváření identity a vzorů jednání, ale i na 
zdravotní stav.	Mezi	významné	elementy	související	s	ontologickou	nejistotou	
u	dětí	lze	zařadit	právě	vnímání	zdravotního stavu,	který	komunikační	partneři	
popisovali	v	důsledku	pobytu	v	nejistém	bydlení	jako	zhoršený.	Souvisí	podle	
nich	s	nízkou	kvalitou	bydlení,	menší	čistotou	ubytoven	i	s	horšími	hygienickými	
podmínkami;	 to	 vše	 přispívá	 k	 šíření	 nemocí.	 Identifikovaným	 problémem,	
který	souvisí	se	zdravím,	je	i	narušovaný	spánek	dětí,	který	je	dán	přelidněností	
prostorů	nebo	 vnějšími	 faktory.	 Projevy	 zhoršeného	 zdravotního	 stavu	dávali	
komunikační	partneři	často	do	souvislosti	s	psychickou situací dětí. V návaznosti 
na nabourávání psychické rovnováhy u dětí	 byly	 tematizovány	 nestandardní	
projevy	 chování,	 které	 někdy	 směřovaly	 až	 k	 projevům	 sebepoškozování	 či	
k	poruchám	soustředění,	a	tak	i	ke	špatným	školním	výsledkům.	

Jak	 dokládají	 získaná	 data,	 rodiny	 vnímají	 situaci	 bydlení	 na	 ubytovně	 či	
v	 azylovém	 domě	 jako provizorní. Většina	 rodičů	 v	 rozhovorech	 plánovala	
změnu	bydlení.	Mnozí	zažívali	pocit ztráty	a	nostalgii.	Ta	je	spolu	s	idealizujícími	
vzpomínkami	 na	 domov	 a	 souvisejícím	 pocitem	 autonomie	 podle	 některých	
autorů	(viz	Dupuis,	Thorns,	1998;	Hawkins,	Maurer,	2011)	častým	projevem	
narušené	ontologické	jistoty.

Někteří	komunikační	partneři	(ale	především	samy	děti)	ale	popisovali	i	to,	že	
děti	mohou	v	důsledku	pobytu	v	nejistém	bydlení	nabýt	určité	kompetence,	např.	
„poradit si“	v	životních	situacích	nebo	kreativně	se	adaptovat	na	nevyhovující	
prostředí	 (dětské	 hry	 přizpůsobí	 dostupným	 zdrojům,	 hrají	 třeba	 fotbal	 bez	
branek).	I	přes	nalézání	světlých	míst	není	žádoucí,	aby	nezletilé	děti	vyrůstaly	
na	 ubytovnách	 či	 v	 azylových	 domech	 a	 prožívaly	 nejkrásnější	 část	 života	
v	neadekvátním	prostředí.	Všechny	děti	si	zaslouží	krásné	vzpomínky	na	dětství	
a	přiměřený	well-being.	
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1.2 Rodičovství v bytové nouzi

Autorky	 spolu	 s	 Crowley	 (2003)	 konstatují,	 že	 bydlení,	 které	 rodičům	 dává	
pocit,	 že	mají	 svou	životní	 situaci	pod	kontrolou,	 že	mají	možnost	 svobodně	
se	 rozhodovat	 a	 že	 jsou	 spokojení,	 podporuje	 dobré	 rodičovství.	 Výstižně	 to	
ilustruje	životní	situace,	kterou	zažívá	účastnice	výzkumu	Romana.

PŘÍBĚH ROMANY

Romana	žije	s	pětičlennou	rodinou	(druh	a	čtyři	děti	ve	věku	od	 jednoho	do	
patnácti	let)	na	ubytovně.	Romaně	je	45	let	a	dvě	děti	má	z	předchozího	vztahu	
s	partnerem,	který	 zemřel.	Nejstarším	dětem	Danielovi	 a	Karolíně	 je	patnáct	
a	třináct	let.	V	domácnosti	čítající	sedm	krát	pět	metrů	a	toaletu	žijí	ještě	dvě	
děti	ve	věku	čtyři	a	jeden	rok.	Romanin	partner	chodí	na	noční	směny	a	přes	den	
„se musí vyspat“,	což	se	v	takto	uspořádané	domácnosti	daří	jen	těžko.	Romana	
tak	musí	s	dětmi	chodit	„ven“.	Situaci	znesnadňuje	to,	že	v	okolí	ubytovny	si	
„děcka hrát nesmí, místní to nechcou, prý dělají nepořádek“.	Romanin	den	s	dětmi	
vypadá	 tak,	 že	 vstane	 brzy	 ráno,	 aby	 stihla	 připravit	 teplé	 jídlo	 pro	 rodinu	
v	kuchyňce,	která	je	pro	celé	patro	společná,	a	pak	s	mladšími	dětmi	vyráží	na	
celé	dopoledne	„na procházku“,	aby	mohl	partner	aspoň	chvíli	 spát.	Nejstarší	
Daniel	odmítá	takto	trávit	čas	s	rodinou	a	 je	raději	se	„sousedy“.	Romana	má	
o	Daniela	obavy,	protože	se	doslechla,	že	„sousedi berou drogy“,	a	nechce,	aby	
„do toho Daniel spadl“.	Jako	matka	vnímá,	že	měla	syna	v	prostředí	ubytovny	
„lépe ochránit, ale selhala“.	 Snaží	 se	 proto	 „chránit nejstarší dceru“	 –	 bojí	 se,	
že	si	najde	„špatný vztah“,	a	proto	 ji „nikam nepouští“.	Zároveň	reflektuje,	že	
tím,	 v	 jaké	 životní	 situaci	 se	ocitli	 a	 jak	 aktuálně	 vypadá	 její	 životní	prostor,	
nedává	 Danielovi	 možnost	 soukromí,	 kvalitně	 stráveného	 volného	 času	 ani	
žádnou	životní	jistotu.	Na	ubytovně	kdysi	byla	alespoň	herna	pro	děti,	ale	ta	je	
nyní	zavřená.	Děti	se	tak	mohou	bavit	jen	tím,	že	běhají	po	schodech,	ale	i	to	
jim	 „majitel zarazil“.	Romana	 zároveň	nechce,	 aby	mladší	 děti	 trávily	 čas	na	
chodbách,	protože	tam	jsou	„někdy rozházené použité stříkačky“. 

Romanin	strach	o	syna	zesílil	zvlášť	ve	chvíli,	kdy	nepřišel	v	noci	domů	a	„nedal 
jí vědět“.	Jako	problém	vnímá	i	to,	že	se	Daniel	špatně	snáší	s	jejím	současným	
druhem.	Romana	popisuje,	že	by	se	z	ubytovny	ráda	odstěhovala,	ale	nemá	kam.	
Do	azylového	domu	jít	s	tolika	dětmi	nemůže	(„nikde by mě s tolika děckama 
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nevzali, nemají pro nás místo“).	Bojí	se	i	odloučení	od	druha,	protože	v	Ostravě	
je	jen	jeden	azylový	dům	pro	rodiny	s	dětmi.	Zároveň	(i	když	mají	prostředky	
na	kauci	bytu)	reflektuje:	„Jsme Romové, nám peníze nepomůžou, nikdo nám byt 
nedá.“	Z	Romanina	pohledu,	zjevně	zoufalého,	je	tedy	Daniel	„mimo její dosah“. 
To,	že	začal	chodit	za	školu,	vnímá	ale	jako	příležitost	ke	změně,	protože	díky	
tomu	začala	spolupracovat	se	sociální	kurátorkou.	Romana	sice	uvádí,	že	neví,	
co „s ním ženská zmůže“,	ale	vnímá	tuto	spolupráci	jako	možnost,	aby	se	Daniel	
dostal	ze	„špatné party“.

Je	nepopiratelné,	že	rodiče	jsou	jakožto	vzor	pro	vývoj	dítěte	zásadní.	Podílejí	se	
na	utváření	bezpečného	a	zdravého	prostředí	pro	jeho	vývoj	a	tvoří	mu	domov.	
Pobyt	v	azylovém	domě	či	na	ubytovně	tuto	skutečnost	mění.	Socializace	dětí	
v	daných	podmínkách	probíhá	jinak	než	v	běžných	domácnostech.	Pomineme-
li	nedostatek	soukromí	a	nevhodné	materiální	podmínky,	lze	uvést	přítomnost	
dalších	 rodin	 v	 podobné	 životní	 situaci	 (s	 analogickými	 životními	 příběhy).	
V	 tomto	 kontextu	 lze	 hovořit	 společně	 se	 Swick	 (2005)	 či	 Tischler	 (2007)	
o	nedostatečných	možnostech	udržovat	vazby	s	širší	rodinou	či	rozvíjet	vztahové	
sítě,	a	tím	podporovat	vztahové	kompetence	dětí.	Rodiče	bez	domova	se	nacházejí	
ve	stresové	životní	situaci,	která	může	sama	o	sobě	(byť	nechtěně)	negativně	
ovlivnit	jejich	vztah	s	dítětem.	Jsou	v	situaci,	kdy	musí	neustále	zvládat	určitý	
stres	 a	 zároveň	 poskytovat	 dítěti	 podporu	 (Swick,	Williams,	 2010).	 Torquati	
(2002)	považuje	za	důležité,	aby	rodiče	bez	domova	dokázali	i	v	tomto	životním	
období	projevovat	vůči	dítěti	vřelost	a	podporu,	přestože	prožívají	větší	míru	
zátěže.	Rodiče	bez	domova	dále	často	řeší	dilema	„práce	versus	péče	o	dítě“.	
Dítě	nemohou	a	nechtějí	nechávat	v	prostředí	azylového	zařízení	samotné	a	o	to	
obtížněji	 hledají	 práci,	 která	 je	 zdrojem	 příjmů	 k	 získání	 bydlení	 (Connelly,	
2000).	Tím	se	uzavírá	bludný	kruh	bezdomovectví,	ze	kterého	se	velmi	těžko	
dostává.	

Podle	některých	autorů	(Zlotnick,	Tam,	Bradly,	2007)	se	občas	rodiče	v	důsledku	
složité	 situace	 bezdomovectví	 dobrovolně	 vzdávají	 života	 se	 svými	 dětmi,	
přičemž	samotná	separace	od	dětí	 je	pro	ně	vysoce	 traumatická	a	může	vést	
ke	vzniku	psychických	potíží.	Podle	Cowal	et	al.	(2002)	k	tomu	dochází,	když	
rodiče	nechtějí,	aby	s	nimi	děti	žily	v	podmínkách	azylových	domů	či	ubytoven.	
Tím,	že	se	od	nich	separují,	jim	zajišťují	lepší	budoucnost,	bezpečí	a	spokojenost	
(viz	dále	např.	Bassuk,	Volk,	Olivet,	2010).	
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Mateřství v bytové nouzi

Jak	 vyplynulo	 z	 předchozího	 textu,	 jsou	matky	 samoživitelky	 bytovou	 nouzí	
(konkrétně	situací	„bez	bytu“)	ohroženy	více	než	otcové.	Jde	o	určitou	genderovou	
diskrepanci,	 na	 kterou	 by	 autorky	 v	 rámci	 této	 subkapitoly	 rády	 upozornily.	
Faktorem,	 který	 k	 tomu	 do	 značné	 míry	 přispívá,	 je	 chudoba	 v	 kombinaci	
s	 nedostatkem	 dostupného	 bydlení	 (Meadows-Oliver,	 2003;	 AIR,	 2007).	
Chudoba	matek	souvisí	 s	 tím,	že	se	kvůli	péči	o	děti	potýkají	 s	dlouhodobou	
nezaměstnaností,	 nejistou	 prací,	 nízkými	 příjmy	 (Duffield,	 Lovell,	 2008;	
Zlotnick,	 Tam,	 Bradly,	 2007;	 Piechowicz,	 Piotrowski,	 Paswa-Wojciechowska,	
2014)	 a	 se	 závislostí	 na	 sociálních	dávkách	 (Clark,	 Lee,	 2013).	 Samy	matky	
bez	domova	identifikují	nízké	příjmy	jako	základní	součást	své	životní	situace	
(Swick,	Williams,	2006).	

U	 matek	 samoživitelek	 je	 často	 akcentovanou	 příčinou	 vzniku	 situace	
bezdomovectví	i	zkušenost	s	domácím	násilím	(nejčastěji	ze	strany	partnera),	
která	vede	k	odchodu	od	agresora	(viz	např.	Hetmánková,	2014).	Právě	domácí	
násilí,	ale	i	zneužívání	v	dětství	či	zkušenost	s	„rozpadem“	rodinných	vztahů	(viz	
také	Morris,	Butt,	2003;	Cooper,	Walsh,	Smith,	2009;	Swick,	Williams,	2010)	
vede	k	řadě	psychosociálních	těžkostí,	které	jsou	mnohdy	překážkou	na	cestě	
k	řešení	životní	situace.	Haber	a	Toro	(2004)	přidávají	k	uvedeným	bariérám	
ještě	absenci	partnera,	který	by	se	na	péči	o	děti	podílel.	V	kontextu	možných	
psychosociálních	 bariér	 upozorňují	 Swick	 a	 Williams	 (2010)	 na	 nezletilé	
mateřství,	 které	 považují	 za	 možný	 rizikový	 faktor	 vzniku	 bezdomovectví.	
Nezletilé	matky	jsou	ohroženy	nedokončeným	vzděláním,	které	může	vést	ke	
špatně	placené	či	nejisté	práci	a	ta	dále	přispívá	k	prohlubování	či	konzervaci	
chudoby.	

Hersberger	 (2003)	 akcentuje	 skutečnost,	 kdy	 samotná	 ztráta	 domova	 může	
významně	 ovlivnit	 sociální	 vztahy	 matek,	 a	 to	 nejen	 vztahy	 s	 rodinou,	 ale	
i	 s	 podpůrnou	 sítí	 přátel	 či	 vrstevníků.	 Ztráta	 domova	 tedy	 není	 jen	 ztrátou	
místa	bydliště,	ale	i	ztrátou	emocionální	a	sociální	podpory.	V	tomto	kontextu	
upozorňují	Swick	a	Williams	(2006)	na	skutečnost,	že	nejrizikovějším	faktem	
v	situaci	bezdomovectví	 je	 to,	že	rodiče	a	děti	bez	domova	 jsou	 izolováni	od	
zdrojů	sociální	odpory.	V	důsledku	bezdomovectví	pak	nemají	možnosti,	jak	si	
vytvářet	sociální	kompetence.

Řada	 výzkumů	 uvádí,	 že	 ztráta	 domova	 byla	 pro	 matky	 velice	 stresující.	
Například	 Skinner	 (2009)	 zmiňuje	 v	 souvislosti	 se	 ztrátou	 domova	 u	matek	
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pocity	frustrace,	smutku,	viny,	strachu,	únavy	a	deprese.	Některé	matky	dokonce	
uváděly	 suicidální	 myšlenky,	 které	 souvisely	 s	 vnímanou	 beznadějností	 celé	
situace.

K	překonání	 zmíněných	psychosociálních	bariér	 využívají	matky	bez	domova	
specifické	strategie.	K	nejčastějším	patří	hledání	sociální	opory,	zejména	u	matek	
v	podobné	životní	situaci,	které	byly	v	příbězích	popisovány	dokonce	jako	nová	
rodina	 (Johnson,	 1999).9	 Tento	 vysoce	 pozitivní	 vztah	 s	 ostatními	 matkami	
v	azylových	zařízeních	popisují	např.	Hinton	a	Cassel	(2013)	či	Tischler	(2007).	
Matky	 ovšem	 uváděly	 i	 oporu	 ze	 strany	 jednotlivých	 sociálních	 pracovníků	
a	 skupinových	 setkání	 (Hinton,	 Cassel,	 2013).	 Zdrojem	 podpory	 byly	 i	 děti,	
které	jim	umožňovaly	oprostit	se	od	tíživé	situace.	Marra	et	al.	(2009)	přitom	
poukazují	 na	 to,	 že	 emocionální	 podpora	 ze	 strany	 druhých	 lidí	 umožňuje	
matkám	bez	domova	být	důslednějšími	rodiči.

Specifika	situace	bezdomovectví	u	žen	s	dětmi	zkoumali	Piechowicz,	Piotrowski	
a	Paswa-Wojciechowska	(2014).	Matky	 s	dětmi	podle	nich	většinou	nežijí	na	
ulici,	ale	v	institucionální	péči,	a	to	kvůli	snaze	zajistit	dětem	bezpečí.	Meadows-
Oliver	(2003)10	však	uvádí,	že	odchod	do	azylového	domu	byl	pro	matky	bez	
domova	poslední	volbou.	Často	mu	předcházelo	pobývání	u	přátel	a	příbuzných	
v	nejistých	a	nevyhovujících	podmínkách.	Trajektorii	bezdomovectví	tak	nelze	
redukovat	jen	na	pobyt	v	azylovém	zařízení.	V	prostředí	azylových	domů	je	pro	
matky	bez	domova	charakteristické	tzv.	protektivní	mateřství	(Meadows-Oliver,	
2003).	Projevuje	se	snahou	vyhnout	se	situacím	ohrožení	jejich	dítěte.	Ochrana	
dětí	je	přitom	matkami	popisována	jako	„konstantní	a	nezbytná	aktivita“	a	netýká	
se	jen	fyzických	nástrah,	ale	i	obav	z	emocionálních	vlivů	pobytu	v	azylovém	
domě.	

Po	příchodu	do	azylového	domu	matky	hovořily	o	ztrátě	soukromí,	vlády	nad	
svým	časem,	rodičovské	autority	a	respektu	druhých	(Meadows-Oliver,	2003).	
V	 tomto	kontextu	Boxill	a	Beaty	(1990)	upozorňují	zejména	na	to,	že	matky	
ztratily	možnost	soukromé	interakce	se	svým	dítětem	a	musely	všechny	své	city	
k	němu,	ať	už	lásku	nebo	hněv,	vyjadřovat	veřejně.	Autoři	tento	fenomén	nazývali	

9 Fitzpatrick, Kemp, Klinker (2000) v kontextu vztahů osob bez domova hovoří o vytvoření nové 
kultury, tzv. „street culture“, kterou charakterizují velmi silné vztahy, vzniklé z pocitu izolace kvůli 
bezdomovectví. Nové vztahy mohou později kvůli své hloubce řešení situace ztěžovat.

10 Autorka provedla metasyntetickou analýzu osmnácti kvalitativních studií, které se zabývají situací 
matek bez domova žijících v azylových domech („shelters“). 
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„veřejným	mateřstvím“	(„public	mothering“).	Neustálý	kontakt	dětí	s	matkou,	
který	 je	podmíněn	pravidly	azylových	zařízení	 (dítě	musí	být	 téměř	neustále	
pod	dozorem	matky),	 vede	k	 tomu,	že	děti	 vidí	matku	 smutnou,	uplakanou,	
zoufalou,	bezmocnou,	 rozzlobenou	atd.	Matky	ve	studiích	vyjadřovaly	obavy,	
že	vzhledem	k	tomuto	nastavení	služeb	nejsou	schopny	chránit	své	děti	před	
takovými	vjemy	a	že	u	dětí	pozorují	známky	emocionálního	traumatu11 (Choi,	
Snyder,	1999;	podobně	také	Swick,	Williams,	2010).		

Swick	a	William	(2010)	uvádějí,	že	pravidla	azylových	domů	jsou	uživatelkami	
vnímána	jako	velmi	restriktivní.	Matky	hovořily	o	ztrátě	kontroly	nad	životem	
svým	 a	 svých	 dětí,	 a	 to	 zejména	 proto,	 že	 se	 pravidla	 zařízení	 značně	 lišila	
od	 pravidel,	 které	 s	 dětmi	 dodržovaly	 doma	 (konkrétně	 šlo	 o	 organizaci	
stravování,	 zábavy,	 návštěv,	 spánku	 atd.).	 Ztráta	 rodičovské	 autority	 byla	
matkami	popisována	jako	„podrývání“	ze	strany	pracovníků	azylových	zařízení	
(Meadows-Oliver,	2003).	Swick	(2005)	uvádí,	že	sociální	pracovníci,	kteří	rodiče	
podporovali	v	přirozených	výchovných	zásazích,	byli	vnímáni	jako	úspěšnější.	
Swick	(2005)	v	návaznosti	na	to	hovoří	o	nedostatku	zplnomocňujících	zdrojů	
v	azylových	zařízeních.12 	Bassuk,	Volk	a	Olivet	(2010)	shrnují	výše	uvedené	tím,	
že	jsou	služby	azylových	zaměření	zacíleny	spíše	na	jednotlivce	než	na	rodiny.	

Jak	 je	 z	 výsledků	 zmiňovaných	 studií	 patrné,	 je	 situace	 bezdomovectví	 pro	
matky	v	mnoha	oblastech	výrazně	zátěžová	a	vede	u	nich	ke	zvýšenému	výskytu	
duševních	 onemocnění	 (Rog,	 Buckner,	 2007).	 Tischler	 et	 al.	 (2000)	 uvádějí,	
že	duševní	onemocnění	ohrožuje	až	polovinu	matek	bez	domova,	a	Gonzales-
Mena	a	Eyer	(2006)	upozorňují	na	vyšší	výskyt	symptomů	deprese	u	těchto	žen.	
Skutečností	ale	zůstává,	že	výzkumy	zaměřené	na	prožívání	pobytu	na	ubytovně	
matkami	nebo	rodiči	v	českém	prostředí	obecně	chybí	a	v	zahraničních	studiích	
jsou	spíše	marginální	součástí	širších	studií.

Otcovství v bytové nouzi

V	současné	době	existuje	řada	odborných	textů,	které	se	věnují	situaci	matek	
bez	 domova.	 Texty	 věnované	 otcům	 bez	 domova	 jsou	 početně	 zastoupeny	

11 Příznaky traumatu byly popisovány jako regrese, neustálé upoutávání pozornosti či vzdor. 

12 Mnohé ze zdrojů, které by měly rodičům pomáhat k nezávislosti, jim v tom naopak brání nebo celý 
proces zpomalují.
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podstatně	méně	(v	České	republice	publikace	v	podstatě	úplně	chybí).	Existují	
dvě	 kategorie	 důvodů,	 které	 tento	 stav	 vysvětlují:	 (a)	minoritní	 výskyt	 otců	
s	dětmi	bez	domova	v	populaci	osob	bez	domova13 (zahraniční	výzkumy	uvádějí,	
že	 otcové	 bez	 domova	 tvoří	 11	 %	 populace	 samoživitelů	 bez	 domova);	 (b)	
neprobádanost	životní	situace	této	cílové	skupiny	(podobně	viz	Chamberlain,	
MacKenzie,	2003).

PŘÍBĚH PETRA

Petr	je	otec	samoživitel	(29	let)	a	žije	v	azylovém	domě	pro	rodiny	s	dvanáctiletým	
synem	Robertem.	Petr	se	rozešel	se	svou	družkou	před	přibližně	pěti	lety.	Robert	
žil	do	té	doby	s	matkou.	Petr	se	s	chlapcem	ze	začátku	vídal	málo,	protože	odjel	
za	prací „na druhou stranu republiky“. Když	se	ale	vrátil,	rodinu	kontaktoval	a	od	
tchyně	se	dozvěděl,	že	 jeho	bývalá	partnerka	syna	zanedbává.	Robert	zůstával	
doma	často	sám	někdy	i	přes	noc	a	bez	jídla.	Důvodem	bylo	údajně	to,	že	„jeho 
matka byla vždycky do větru“.	 Otec	 se	 rozhodl	 kontaktovat	 (na	 radu	 sociální	
pracovnice)	 ve	 spolupráci	 se	 synovou	 dětskou	 lékařkou	 orgán	 sociálně-právní	
ochrany	dětí.	Poslední	kapkou	prý	byla	situace,	kdy	byl	syn	doma	dva	dny	téměř	
bez	jídla	sám:	„on mi vyprávěl, že jedl mouku“.	Petr	tedy	usiloval	o	svěření	syna	do	
péče.	Potíž	byla	v	tom,	že	bydlel	„na jedné z těch špatných ubytoven, kde děcka ani 
být nesmí“.	Robert	tak	musel	být	nějakou	dobu	v	dětském	domově.	Po	půl	roce	
se	ale	Petrovi	podařilo	získat	ubytování	v	azylovém	domě,	kde	s	Robertem	žije	
už	devět	měsíců.	Na	oba	doléhá	nejistota,	protože	se	budou	muset	odstěhovat.	
Navíc	je	v	Ostravě	pouze	jeden	azylový	dům,	kde	mohou	otcové	se	syny	pobývat	–	
ostatní	jsou	pro	„matky s dětmi“.	Petr	má	nicméně	zaměstnání	a	„dodržuje všechna 
pravidla“,	a	proto	doufá,	že	dostane	tzv.	startovací	byt.		Robert	působí	při	rozhovoru	
velmi	 „staženě“,	a	když	mluví,	 tak	 jen	 tiše.	Kamarády	prý	nemá	a	ani	nechce.	
Popisuje,	že	se	bojí	chodit	do	školy	a	často	je	„nemocný“.	I	Petr	uvádí,	že	mu	musí	
často	psát	omluvenky	a	„zařizovat si to v práci“,	protože	syn	trpí	bolestmi	břicha.	
Robert	při	našem	rozhovoru	ožil	jen	ve	chvíli,	kdy	mluvil	o	matce.	Vyprávěl	o	ní	
v	idealizované	podobě	jako	o	„slavné herečce“,	která	ho	nechávala	doma,	protože	
„natáčela v Americe“.	Podle	Petra	si	Robert	„často takhle vymýšlí“.

13 Častější situací spojenou s bezdomovectvím je separace otců od rodin nebo od dětí, které pak 
vychovávají náhradní pečovatelé, nejčastěji matky otců (babičky dětí) (Chamberlain, MacKenzie, 2003).
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Příčiny	 životní	 situace	 otců	 bez	 domova	 souvisejí,	 stejně	 jako	 u	 matek	 bez	
domova,	se	souhrou	strukturálních,	sociálních	a	individuálních	faktorů	(Kolar,	
2004).	 Strukturální	 jsou	 nejčastěji	 spojovány	 s	 nezaměstnaností	 a	 ztíženým	
přístupem	k	 finančně	přijatelnému	bydlení	 (Chamberlain,	MacKenzie,	2003).	
Častým	sociálním	faktorem	vedoucím	k	situaci	bezdomovectví	otců	 je	rozpad	
rodiny.	Některé	zahraniční	zdroje	(např.	McArthur	et	al.,	2006)	spojují	rozpad	
rodiny	i	s	domácím	násilím	na	mužích,	které	je	často	tabuizovaným	tématem	
(Pešáková,	2014).	Zahraniční	studie	se	přitom	shodují,	že	otcové	bez	domova	
mohou	prožívat	unikátní	starosti	a	problémy	vztahující	se	k	jejich	životní	situací	
(Schindler,	Coley,	2007).	Autoři	odborných	textů	se	shodují	na	tom,	že	otcové	
bez	domova	jsou	v	současnosti	zvlášť	citlivou	cílovou	skupinou.	Tato	citlivost	
úzce	souvisí	se	soudobou	konstrukcí	maskulinity,	která	životy	mužů	ovlivňuje.	
Tradiční	otcovská	role	je	v	rámci	této	konstrukce	spojována	s	rolí	živitele	rodiny,	
tedy	 toho,	kdo	rodině	zabezpečuje	materiální	zdroje.	Situace	bezdomovectví,	
spojená	často	s	nezaměstnaností,	závislostí	na	sociálních	dávkách	či	potížemi	
při	hledání	dobře	placeného	zaměstnání14  je	v	rozporu	s	konstruktem	„dobrého	
otcovství“	(Hamer,	Marchioro,	2002;	Nelson,	Clampet-Lundquist,	Edin,	2002).	
Relevantní	kvalitativní	studie	poukazují	na	skutečnost,	že	pro	takové	muže	je	
problematické	dospět	k	souladu	mezi	rolí	živitele	rodiny	a	rolí	pečovatele,	což	
často	souvisí	s	nutností	redefinice	těchto	rolí	a	změnou	ve	vnímání	maskulinity	
v	kontextu	stávající	životní	situace.	To	vede	k	pocitu	„rolové	pasti“	(Emmers-
Sommer	et	al,	2003).	

Zahraniční	studie	uvádějí,	že	hlavním	(deklarovaným)	zájmem	otců	bez	domova	
je	duševní	pohoda,	zdraví	a	bezpečí	dětí.	Řada	otců	 také	verbalizovala	přání	
zajistit	 děti	 do	 budoucna,	 aby	 nemusely	 zažít	 podobnou	 životní	 situaci	 jako	
oni	(Schindler,	Coley,	2007).	Stejně	jako	u	cílové	skupiny	matek	bez	domova,	
i	u	otců	bez	domova	lze	identifikovat	určité	prožitky,	které	se	vážou	k	pobytu	
v	azylovém	zařízení.	První	zkušenost	s	pobytem	v	takovém	zařízení	 je	u	otců	
bez	domova	(stejně	jako	u	matek	bez	domova)	popisována	jako	šok	a	vysoce	
zátěžová	 situace,	 která	 klade	 velké	 nároky	 na	 adaptaci.	 Dalším	 typickým	
prožitkem	je	vnímání	pravidel	zařízení	(denní	rozvrh,	návštěvní	hodiny,	úklid,	
omezení	vycházek	a	alkoholu	atd.)	 jako	zásahu	do	vlastního	denního	režimu	
rodiny.	V	tomto	prožívání	lze	u	otců	bez	domova	pozorovat	určitou	ambivalenci,	

14 Trh práce je totiž v oblasti slaďování pracovního a rodinného života aktuálně připraven spíše na 
matky (McArthur et al., 2006).
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protože	jedna	skupina	otců	vnímá	pravidla	jako	pomoc	v	nové15	otcovské	roli,	
zatímco	druhá	skupina	je	považuje	za	zásah	do	rodičovské	role	(Marsiglio,	Roy,	
Fox,	2005).	Pravidla	azylového	domu	byla	často	v	naracích	otců	bez	domova	
spojována	s	nesvobodou	a	ne-autonomií,	kdy	svoboda	jako	taková	byla	pojímána	
v	 kontextu	maskulinity	 a	 role	muže	 (Schindler,	 Coley,	 2007).	 Tyto	 pocity	 si	
otcové	bez	domova	často	spojují	se	ztrátou	důvěry	v	sebe	coby	dobrého	rodiče	
(McArthur	 et	 al.,	 2006).	 Prostředí	 azylového	 domu	 chápou	 jako	 „omezený	
prostor“,	který	ztěžuje	jejich	(často	nově	nabytou)	otcovskou	roli	a	znemožňuje	
jim	„jakýkoli	odpočinek“.	Toto	prostředí	pro	ně	také	znamená,	spolu	se	samotnou	
situací	bezdomovectví,	stigmatizaci	(Schindler,	Coley,	2007).	

Otcové	 ve	 vztahu	 k	 pobytu	 v	 azylovém	 domě	 popisovali	 i	 nerespektující	
přístup	 zaměstnanců	 k	 jejich	 rodičovství.	 Často	 subjektivně	 pociťovali,	 že	
personál	zasahuje	do	jejich	rodičovství	radami	a	názory	a	zachází	s	nimi	jako	
s	nekompetentními	rodiči.	Zde	lze	akcentovat	skutečnost,	že	i	personál	azylového	
domu	může	 být	 ovlivněn	maskulinním	konstruktem	otce	 jako	 živitele,	 nikoli	
pečovatele.	Otcové	bez	domova	vnímali	psychologický	distres	a	vlastní	status	
muže	bez	domova,	žijícího	v	azylovém	domě,	popisovali	jako	marginalizovaný	
(Marsiglio,	Roy,	Fox,	2005).	

Otcové	bez	domova	často	zakoušeli	určité	potíže	s	identitou	otce	coby	živitele	
rodiny.	Jejich	vnímání	otcovské	role	bylo	postupně	redefinováno	tak,	že	si	sice	
uvědomovali	aktuální	neschopnost	zahrnout	děti	materiálními	výhodami	a	dary,	
ale	 současně	 si	 uvědomovali,	 že	 jsou	 schopni	 dát	 dětem	 čas	 a	 péči.	 Otcové	
tak	 hledali	 a	 postupně	 nacházeli	 novou	 definici	 otcovství,	 kde	 jsou	 obojím:	
živitelem	i	pečovatelem	(Roy,	2004;	Dyer,	2005).	S	ohledem	na	neprobádanost	
tématu	otcovství	 v	kontextu	bytové	nouze	v	České	 republice	 lze	ve	 shodě	 se	
zahraničními	studiemi	předpokládat,	že	otcové	bez	domova	potřebují	komplexní	
podporu,	která	zahrnuje	jednak	řešení	jejich	životní	situace	(podporu	při	hledání	
bydlení	a	zaměstnání,	dluhové	poradenství	atd.),	jednak	respektující	podporu	
v	rodičovství	(Chamberlain,	MacKenzie,	2003).	

15 Řada otců získala svou otcovskou roli spolu se ztrátou domova, tedy s životní situací bezdomovectví, 
a cítila se tak „nezkušeným pečovatelem“. 
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1.3 Potřeby rodičů v bytové nouzi

V	následujícím	 textu	 se	autorky	zaměří	primárně	na	potřeby	matek	v	bytové	
nouzi,	 čímž	 ale	 v	 žádném	případě	 nechtějí	 opomenout	 potřeby	 otců.	 	 Jejich	
rozhodnutí	je	čistě	pragmatické	a	vychází	z	logiky	věci,	kdy	studie	zaměřené	na	
matky	samoživitelky	v	bytové	nouzi	jsou	v	odborné	literatuře	v	současné	době	
mnohem	častější	než	 studie	zaměřené	na	otce	 samoživitele.	Ze	zkušenosti	 se	
dá	ale	očekávat,	že	potřeby	otců	samoživitelů	budou	velmi	podobné	potřebám	
matek	samoživitelek.	Lze	tudíž	s	určitou	mírou	badatelské	imaginace	předkládané	
poznatky	aplikovat	na	rodiče	v	bytové	nouzi	bez	genderového	rozlišení.	

Dle	 Tischler	 (2007)	 jsou	 potřeby	 matek	 (a	 potažmo	 otců)	 bez	 domova	
multidimenzionální,	komplexní	a	značně	heterogenní	v	závislosti	na	jedinečnosti	
životní	situace	každé	rodiny.	

Ve	 vztahu	k	multidimenziální	 podmíněnosti	 a	 jedinečnosti	 lze	uvést,	 že	 řada	
autorů	apeluje	na	to,	aby	byly	potřeby	matek	(i	otců)	bez	domova	zkoumány	
a	pomoc	ze	strany	sociálních	služeb	navazovala	na	získaná	zjištění	(viz	např.	
Walsh,	Rutherford	a	Kuzmak,	2009;	Tischler,	2007;	Tischler	et	al.,	2000).

Například	 Dashora,	 Slesnick	 a	 Erdem	 (2012)	 ve	 svém	 výzkumu	 zaměřeném	
na	potřeby	matek	bez	domova	(28	matek,	3	 focus	groups),	konkrétně	matek	
závislých	na	návykových	látkách,	identifikovaly	hned	několik	potřeb	a	možných	
bariér	jejich	naplnění.	Na	tomto	místě	je	třeba	zdůraznit,	že	matky	se	závislostí	
jsou	mezi	matkami	bez	domova	 specifickou	 skupinou,	a	v	 tomto	kontextu	 je	
třeba	 nahlížet	 na	 jimi	 identifikované	 potřeby,	 které	 se	 v	mnohém	 překrývají	
s	 potřebami	 rodičů	 bez	 domova,	mají	 ale	 i	 svá	 specifika	 navázaná	 např.	 na	
předchozí	kriminální	zkušenost.	Identifikovanými	potřebami	matek	bez	domova	
s	předchozí	závislostí,	které	je	třeba	z	jejich	pohledu	naplnit,	byly:	

(1)	 Základní	 potřeby	 jako	 jídlo,	 bydlení	 a	 oblečení.	 Komunikační	 partnerky	
uváděly	v	kontextu	získání	bydlení	bariéry	související	s	jejich	kriminální	historií,	
dluhy,	 nezaměstnaností,	 nedostupností	 bydlení	 a	 neschopností	 platit	 kauce	
nebo	dluhy.	V	odpovědích	na	preferovanou	formu	bydlení	uváděly	samostatné	
bydlení	a	dále	zdůrazňovaly	kvalitu	bydlení	a	bezpečnost	sousedství.	

(2)	Potřeba	zaměstnání.	I	tato	potřeba	byla	spojena	s	určitými	bariérami,	např.	
s	nedostatkem	kvalifikace	a	praxe,	se	záznamem	v	trestním	rejstříku	či	s	nemožností	
zajistit	 si	 hlídání	 dětí.	 K	 dalším	 bariérám	 patřilo	 problematické	 domlouvání	
pohovorů,	protože	ženy	neměly	telefon,	e-mail	či	peníze	na	dopravu	na	pohovor.	



33

(3)	Potřeby	související	 se	vzděláním	a	s	dostupností	 informací.	Vzdělání	bylo	
uváděno	 v	 kontextu	 dokončení	 školy,	 rekvalifikace	 či	 dovedností	 nutných	
k	získání	práce.	Potřeba	informací	byla	spojována	zejména	s	potřebou	přístupu	
k	údajům	o	vzdělávacích	kurzech	a	k	nabídce	pracovních	míst.	

(4)	Služby.	Tyto	potřeby	směřovaly	zejména	k	zajištění	psychického	a	fyzického	
zdraví	dětí,	k	hlídání	dětí	a	k	dostupnosti	odborné	 léčby	závislostí16.	Potřeba	
hlídání	dětí	byla	spojována	zejména	s	možností	najít	si	zaměstnání.	Do	potřeb	
služeb	byla	dále	zahrnuta	i	potřeba	přístupu	k	odborným	službám	zaměřeným	
na	léčbu	duševních	potíží	samotných	rodičů,	např.	úzkostí,	afektivních	poruch	
či	posttraumatického	stresového	syndromu.	

(5)	Poradenští	pracovníci.	V	této	kategorii	byly	akcentovány	potřeby	typu	důvěra,	
pochopení,	přátelský	přístup,	navázání	kontaktu	a	neodsuzování.	Komunikační	
partnerky	popisovaly	postoj	pracovníků	v	zařízeních	sociálních	služeb	často	jako	
odsuzující.	V	důsledku	vnímané	zátěže	plynoucí	ze	situace	bezdomovectví	byla	
potřeba	 emocionální	 podpory	 ze	 strany	 sociálních	 pracovníků	 vnímána	 jako	
velmi	důležitá.

Jak	je	z	výše	uvedeného	výčtu	patrné,	daly	by	se	potřeby	rodičů	v	bytové	nouzi	
rozdělit	do	5	oblastí	(viz	obrázek	níže).	Základnu	systému	tvoří	základní	lidské	
potřeby,	k	jejichž	naplnění	přispívá	především	získání	stabilního	samostatného	
bydlení	 v	 bezpečném	 prostředí	 a	 pravidelný	 příjem	 vedoucí	 k	 ekonomické	
stabilizaci	 životní	 situace.	 Naplnění	 obou	 uvedených	 potřeb	 úzce	 souvisí	
s	nabídkou	a	využitím	podpůrné	sítě	navazujících	služeb,	které	jsou	zaměřeny	
nejen	na	hlídání	dětí,	ale	především	na	stabilizaci	rodiny	a	rozvoj	rodičovských	
i	 pracovních	 kompetencí.	 Nejvýše	 pak	 stojí	 podpora	 emoční	 stability	 rodičů	
i	jejich	dětí.	

16 V tomto kontextu je nutné zmínit, že matky často léčbu odmítají kvůli strachu, že o dítě „přijdou“, 
resp. kvůli nemožnosti zajistit mu hlídání po dobu léčby.
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Obrázek	3:	Klasifikace	potřeb	rodičů	v	bytové	nouzi

Barrow	a	Laborde	(2008)	uvádějí,	že	právě	sociální	faktory	spojené	s	afiliací,	
podporou	 a	 síťováním	 vedou	 k	 udržení	 stabilního	 bydlení.	 Významnou	 roli	
přitom	hraje	i	potřeba	sebedůvěry	a	pozitivního	náhledu	na	sebe,	jejíž	naplnění	
pomáhá	rodičům	bez	domova	získat	kontrolu	nad	svou	životní	situací	a	možnost	
svobodně	se	rozhodovat.	Např.	Connelly	(2000)	uvádí,	že	matky	(týká	se	to	ale	
i	otců)	bez	domova	a	jejich	děti	potřebují	podporu	sociálních	pracovníků,	která	
by	jim	pomohla	získat	sebedůvěru,	nové	dovednosti	a	potažmo	vědomí	vlastní	
zdatnosti	ve	smyslu	subjektivně	vnímaného	zvládání	životních	situací.

PŘÍBĚH RODINY ZOUHAROVY

Rodina	 Zouharova	 bydlí	 na	 jedné	 z	 ostravských	 ubytoven.	 V	 domácnosti	 žije	
matka	s	druhem	a	třemi	dětmi.	Dvě	děti	má	paní	Zouharová	z	předchozího	vztahu	
–	dcery	ve	věku	3	a	4	let.	Se	současným	druhem	má	ročního	syna.	Z	vyprávění	
paní	Zouharové	vyplývá,	že	partner	vždy	čeká,	až	„přijdou dávky“,	pak	je	vezme	
a	„prohraje je v automatech“.	Paní	Zouharová	uvádí,	že	musí	peníze	schovávat,	aby	
„zbylo děckám na jídlo“.	Partner	prý	má	ale	dobré	úmysly	–	věří,	že	vyhraje	a	zlepší	
životní	situaci	rodiny.	Ukazuje	se,	že	tento	zvyk	je	součástí	určitého	sociálního	
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prostředí	v	místě	bydliště,	protože	paní	Zouharová	uváděla,	že	„všichni tady to 
tak dělají“.	Proto	je	rodina	často	odkázána	na	potravinovou	pomoc.	Partner	je	
aktuálně	bez	zaměstnání,	občas	si	přivydělává	na	stavbách	jako	sezónní	dělník,	
ale	je	to	nejistý	a	nepravidelný	příjem.	Matka	uvádí,	že	by	si	přála,	aby	měl	stálé	
zaměstnání,	 včetně	možnosti	 vzít	 si	 dovolenou	 nebo	 nemocenskou.	Nabízí	 se	
otázka,	 zda	 by	 pro	 partnera	 nebylo	 vhodné	 se	 rekvalifikovat,	 když	má	 určité	
zkušenosti	ze	staveb.	Jistě	by	mohl	využít	informační	podporu	v	oblasti	zaměstnání.	
Paní	Zouharová	ukončila	základní	školu	v	osmé	třídě	kvůli	těhotenství.	K	dalšímu	
vzdělávání	se	už	nedostala,	jak	sama	uvádí,	kvůli	péči	o	děti.	V	budoucnu	by	chtěla	
být	masérkou.	 Aby	 ovšem	mohla	 tento	 sen	 realizovat,	 potřebovala	 by	 pomoc	
s	péčí	o	děti,	zejména	hlídání.	Ocenila	by,	„kdyby partnerovi někdo domluvil s tím 
hraním“	–	poukazuje	tak	na	potřebu	odborného	přístupu	ke	„zvyku“	gamblingu.	
Dále	tematizovala	„špatné zkušenosti“	se	sociálními	pracovníky	azylového	domu,	
kteří	 se	 jí	prý	snažili	„kontrolovat život“ a	kterým	nedůvěřuje.	Právě	 to	pro	ni	
bylo	ve	vztahu	k	sociálním	pracovníkům	klíčové.	Další	potřeby	paní	Zouharové	
souvisely	s	péčí	o	děti,	zvlášť	o	nejstarší	dceru,	která	dle	pediatra	jeví	známky	
psychického	zaostávání.

Autorky	 dále	 předkládají	 některé	 výsledky	 z	 výzkumů	 zaměřených	 na	 ženy/
matky	bez	domova	se	zkušeností	domácího	násilí.	I	zde	je	možné	identifikované	
potřeby	 žen	 vztáhnout	 i	 na	 muže.	 Protože	 muži	 bývají	 oběťmi	 domácího	
násilí	méně	často	než	ženy,	je	vzhledem	k	genderovým	stereotypům	mnohem	
obtížnější	tento	sociální	jev	zachytit.	Dalo	by	se	říci,	že	muži	jsou	v	této	životní	
situaci	bezmocnější	než	ženy,	protože	nejsou	„slabším“	pohlavím,	které	je	třeba	
chránit.	 Bassuk,	 Melnick,	 Browne	 (1998)	 v	 rámci	 identifikace	 potřeb	 žen/
matek,	které	měly	zkušenost	s	domácím	násilím,	upozornili	na	potřeby	přístupu	
ke	zdravotním	službám,	větší	informovanosti	o	podpůrných	službách,	zajištění	
doprovodu,	transportu	nebo	pomoci	s	nalezením	azylové	služby,	potřeby	boje	
proti	předsudkům	na	straně	zdravotnického	personálu,	potřeby	posílení	důvěry	
žen/matek	 bez	 domova	 ve	 zdravotnický	 personál	 a	 zajištění	 služby	 krizové	
intervence	 přímo	 v	 azylovém	 zařízení.	 V	 tomto	 kontextu	 je	 vhodné	 uvést	
i	potřebu	služeb	specializovaných	na	práci	s	oběťmi	násilí	a	s	jejich	traumatem.	
Tyto	služby	by	měly	matkám	pomáhat	získávat	sebedůvěru	a	autonomii,	která	
je	povede	k	pocitu	bezpečí	a	well-beingu	(Bassuk,	Volk,	Olivet,	2010;	Tischler	
et	al.,	2000).	
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Ve	shodě	s	výše	citovanými	autory	i	Swick	a	Williams	(2006)	akcentují	potřebu	
větší	 informovanosti	 osob	 bez	 domova	 o	 možnostech	 azylových	 zařízení	
a	zdravotních	služeb	a	současně	potřebu	jejich	větší	dostupnosti	(včetně	zajištění	
transportu,	schůzek	s	lékařem	nebo	doprovodu).

V	rámci	výzkumů	potřeb	matek	bez	domova	byla	zvláštní	pozornost	věnována	
potřebám	v	oblasti	bydlení.	Cooper,	Walsh,	Smith	(2009)	uvádějí	několik	oblastí,	
na	které	by	 se	měly	 instituce	pracující	 s	 rodiči	bez	domova	zaměřit.	První	 je	
prostředí	institucionálního	zařízení	(azylového	domu),	které	by	mělo	poskytovat	
kvalitní	 bydlení	 vyhovující	 potřebám	 ubytovaných	 (velikost,	 míra	 soukromí,	
pohodlí,	 příjemnost).	 V	 rámci	 těchto	 doporučení	 bylo	 zvlášť	 zdůrazňováno:	
zabezpečení	 vlastního	 hygienického	 zařízení;	 ohraničení	 vlastního	 prostředí,	
kde	má	 rodina	 pocit	 bezpečí,	 prostor	 pro	 hru	 apod.;	 zabezpečení	 prostředí,	
kde	podpora	ze	strany	zaměstnanců	nebude	omezující,	ale	naopak	podporující	
autonomii.	S	nároky	na	technické	parametry	azylového	zařízení	byla	spojena	
i	jeho	poloha	a	vzhled.	Vzhled	byl	diskutován	zejména	v	souvislosti	s	vnímanou	
stigmatizací,	kdy	se	ozvalo	přání,	aby	na	azylovém	zařízení	nebylo	vidět,	že	jde	
právě	o	azylové	zařízení	(„no	more	visible	institution“).	Bylo	také	akcentováno	
přání,	aby	azylové	zařízení	nebylo	umístěno	v	sociálně	vyloučené	lokalitě,	ale	
naopak	v	prostředí	s	plnou	občanskou	vybaveností,	a	to	zejména	s	ohledem	na	
potřeby	a	sociální	život	dětí.	

V	rámci	sociální	práce	s	cílovou	skupinou	rodičů	bez	domova	se	mnozí	autoři	
shodují	 na	 podpoře	 co	 nejrychlejšího	 získání	 stabilního	 bydlení	 (viz	 např.	
Piechowicz,	 Piotrowski,	 Paswa-Wojciechowska,	 2014;	 Fitzpatrick,	 Kemp,	
Klinker,	2000).	K	uvedenému	podle	nich	přispívá	zajištění	multidimenzionální	
podpory,	která	zahrnuje	pomoc	institucionální,	edukační	(ve	smyslu	poskytnutí	
sociální	 a	 emocionální	 podpory)	 a	 psychologickou	 (boj	 se	 stigmatizací,	
s	traumatem,	mnohdy	spojeným	s	domácím	násilím,	získávání	sebevědomí,	vůle	
k	akci).	Autoři	dále	doporučují	zkoumat	příčiny	bezdomovectví	matek	s	dětmi	
a	následně	zavádět	účinná	preventivní	opatření	a	současně	realizovat	kampaň	
za	destigmatizaci	rodičů	bez	domova.
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2. VÝZKUM SOCIÁLNÍ ADJUSTACE  
DĚTÍ V BYTOVÉ NOUZI NA PŘÍKLADU 
MĚSTA OSTRAVY

V	 předložené	 kapitole	 autorky	 nejprve	 vymezují	 koncept	 sociální	 adjustace,	
jak	 ho	 v	 kontextu	 bytové	 nouze	 v	 předkládané	monografii	 pojímají.	 Poté	 se	
zaměřují	na	možné	dopady	bytové	nouze	na	vymezené	pole	sociální	adjustace	
u	dětí	v	nestabilním	bydlení.	Následně	popisují	kontext	bytové	politiky	a	bytové	
nouze	na	území	města	Ostravy	a	prezentují	výsledky	realizovaných	výzkumů	
zaměřených	na	ohrožené	děti.

Sociální	adjustaci	lze	chápat	ve	dvou	pojetích,	a	to	jako	(1)	schopnost	nebo	jako	
(2)	proces.	

Ad	(1)	Jde	o	schopnost	sociálně	fungovat,	udržet	a	užívat	si	vztahy	s	druhými	
lidmi	 (Hirschfeld,	 Montgomery,	 Keller,	 2000).	 Sociální	 adjustace	 je	 tedy	
způsobilost	jedince	najít	si	své	místo	v	sociálním	prostředí,	které	odpovídá	jeho	
věku	 a	 kultuře.	Míra	 sociální	 adjustace	 reflektuje	míru,	 do	 jaké	 dítě	 vychází	
s	vrstevníky,	nebo	schopnost	dosáhnout	osobních	cílů	v	sociální	interakci	tak,	
aby	 byly	 udržovány	 dobré	 vztahy	 napříč	 časem	 a	 situacemi	 (Reiter,	 Lapidot-
Lefler,	2007).	

Ad	 (2)	 Jde	 o	 proces,	 pomocí	 kterého	 lidé	 udržují	 ekvilibrium	mezi	 různými	
potřebami	 nebo	 mezi	 potřebami	 a	 překážkami	 prostředí	 (Novotný,	 2015).	
Adjustace	 přitom	 představuje	 aktivní	 adaptaci	 nejen	 na	 fyzické	 prostředí,	
ale	 i	 na	 sociální	 požadavky	okolí	 (Yellaiah,	 2012).	Bývá	 tedy	považována	 za	
multidimenzionální	 proces,	 který	 se	 skládá	 ze	 vzájemně	 propojených	 jevů	
(Nilson,	2007)	–	viz	obrázek	níže.
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Obrázek	4:	Dimenze	sociální	adjustace	podle	Nilson	(2007)

V	 souladu	 s	 uvedenými	 vymezeními	 chápou	 autorky	 sociální	 adjustaci	 jako	
multidimenzionální	 entitu,	 která	 se	 permanentně	 utváří	 v	 interakci	 jedince	
a	prostředí.	Deficity	v	jednotlivých	oblastech	se	přitom	vyvíjejí	z	nedostatečné	
regulace	vnitřního	a	vnějšího	napětí,	 které	vzniká	právě	při	 interakci	 jedince	
s	prostředím.	Zkoumání	 sociální	adjustace	 tak	vychází	ze	 sociálně-ekologické	
perspektivy	(viz	Payne,	2014;	Gitterman,	Germain,	2008;	Germain,	1979),	kdy	
cílem	sociální	práce	je	udržovat	rovnováhu	mezi	člověkem	a	prostředím,	tzn.	
podporovat	rozvoj,	růst	a	adaptabilitu	člověka,	odstraňovat	bariéry	v	prostředí	
a	zlepšovat	schopnost	prostředí	adekvátně	reagovat	na	potřeby	člověka.	Viděno	ze	
sociálně-ekologické	perspektivy,	autorky	ve	svých	výzkumech	předpokládají,	že	
interakce	dětí	v	bytové	nouzi	s	jejich	prostředím	se	stává	zdrojem	společenských	
nerovností.	Cílem	sociální	práce	je	pomoci	tyto	nerovnosti	vyrovnávat,	a	udržovat	
tak	 sociální	 rovnováhu	a	 stabilitu	 systému.	 Jen	díky	 solidaritě	 a	 společenské	
zodpovědnosti	může	být	sociální	systém	v	dlouhodobé	perspektivě	udržitelný	
(Pillai,	Gupta,	2016).

Pod	 sociální	 adjustací	 autorky	 rozumí	 každodenní	 fungování	 dítěte	 v	 jeho	
sociálním	 světě,	 které	 stojí	 na	 jejich	 bezproblémových	 interakcích.	 Poruchy	
sociální	adjustace	pak	představují	 škálu	narušení	vývoje	dítěte	v	 jednotlivých	
dimenzích	 jeho	reaktivity	a	následný	výskyt	duševních	problémů.	Představují	
reakci	 na	 negativní	 životní	 okolnost	 nebo	 specifický	 stresor	 a	 jsou	 projevem	
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nabourané	 schopnosti	 udržovat	 ekvilibrium.	Mezi	 faktory,	 které	 mohou	 vést	
k	narušení	sociální	adjustace,	lze	řadit	např.	rozvod	rodičů	nebo	rozpad	vztahů	
uvnitř	rodiny,	fyzické	či	psychické	týrání,	narušený	vztah	k	rodičům	(narušená	
citová	vazba),	časté	stěhování,	zneužívání	či	znevýhodněné	prostředí	(Powell,	
2008;	Ponizovsky	et	al.,	2011;	Casey,	2009;	Dobricki	et	al.,	2010).	U	dětí	žijících	
v	azylových	domech	a	na	ubytovnách	se	tyto	faktory	přitom	často	kumulují.	Dá	
se	tedy	hovořit	o	intersekcionalitě	znevýhodnění.	

Achenbach	 a	 Rescorla	 (2001)	 definují	 osm	 projevů	 narušené	 adjustace:	
sociální	problémy,	porušování	norem,	agresivní	chování,	problémy	s	myšlením,	
problémy	 s	 pozorností,	 somatické	 obtíže,	 uzavřenost	 /	 sociální	 stahování	 se,	
úzkost/sklíčenost.	Autoři	(tamtéž)	hovoří	i	o	dvou	faktorech	vyššího	řádu:	(1)	
externalizujících	problémech	projevujících	se	porušováním	norem	a	agresivním	
chováním	a	(2)	internalizujících	problémech,	které	souvisejí	s	prožívanou	úzkostí/
sklíčeností,	 projevují	 se	 uzavřeností,	 sociálním	 stahováním	 se	 a	 somatickými	
těžkostmi.	 Reynolds	 (2001)	 rozlišuje	 čtyři	 oblasti	 problematické	 adjustace:	
antisociální	 chování	 (nepřizpůsobování	 se	 normám	 v	 různých	 prostředích),	
problémy	s	ovládáním	hněvu	(ztráta	ovládání	/	rozčilování	se,	opoziční	chování,	
hádavost,	výbuchy	hněvu,	vzdor	apod.),	emocionální	distres	(úzkost,	deprese,	
somatické	a	fyziologické	potíže	spojené	s	úzkostí	a	depresí	apod.)	a	negativní	self	
(negativní	sebepojetí,	nedostatek	sociálních	interakcí,	sociální	inhibice	apod.).	

Výše	uvedená	východiska	 se	 autorkám	 stala	určitou	 formou	předporozumění	
pro	výzkumy.

2.1 Kontext sociální adjustace u dětí v bytové nouzi

Jak	uvedeno	v	předchozí	kapitole,	problematiku	sociální	adjustace	u	dětí	bez	
domova,	 které	 žijí	 v	 azylových	 domech	 a	 na	 ubytovnách,	 je	 vzhledem	 k	 její	
multikauzalitě	 a	 multifaktorovosti	 nahlížet	 skrze	 sociálně-ekologický	 model.	
Chování	dětí	nelze	chápat	jako	individuální	patologii,	ale	spíše	jako	kontinuum,	
které	je	silně	ovlivňováno	kontextem,	v	němž	se	dítě	vyvíjí	(Levendosky,	Graham-
Bermann,	2001).	Lze	říct,	že	zdroje	formující	sociální	adjustaci	jsou	dvojí	povahy.	

Jedná	se	o	zdroje	(a)	interní,	např.	self-esteem	(DuBois,	Hirsch,	2000),	místo	
kontroly	(„locus	of	control“,	LOC),	attachment	či	resilience	(viz	také	Geuzaine,	
Debry,	Liesens,	2000)	a	(b)	externí,	např.	rodičovství,	existenci	sociální	opory,	
nejistotu	bydlení.
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Ad	(a)	V	rámci	interních	zdrojů	lze	adjustaci	vztáhnout	k	dalším	psychologickým	
konceptům	–	interním	zdrojům,	které	ji	ovlivňují.	Toto	vztažení	lze	popsat	jako	
interakčně-dynamické.	Obecně	lze	pak	např.	konstatovat,	že	vysoké	self-efficacy	
a	produktivní	copingové	strategie	jsou	spojeny	s	lepší	sociální	adjustací	(Dalton,	
Pakenham,	2002;	Votta,	Manion,	2003).	V	souvislosti	s	uvedeným	považuje	např.	
Cavell	(2010)	sociální	adjustaci	za	jednu	ze	složek	sociálních	kompetencí	(vedle	
sociálního	výkonu	a	sociálních	dovedností).	Reiter	a	Lapidot-Lefler	(2007)	zase	
uvádějí,	 že	 sociální	 dovednosti	 umožňují	 naplnění	 sociální	 adjustace.	 Wade	
a	Kendler	(2000)	vztahují	sociální	adjustaci	k	attachmentu	a	uvádějí,	že	je	širším	
fenotypem	než	attachment.	Na	silný	vztah	mezi	sociální	adjustací	a	konceptem	
LOC	poukazují	Estrada,	Dupoux	a	Wolman	(2006).	Tito	autoři	mají	za	to,	že	
lidé	s	externím	LOC	jsou	schopni	lepší	adjustace	v	sociálních	situacích.	Dřívější	
výzkumy	naproti	tomu	upozorňují	na	vztah	mezi	nízkou	psychosociální	adjustací	
a	vnějším	místem	kontroly	(viz	např.	Settle,	Milich,	1999,	Kravetz	et	al.,	1999).	

Ad	(b)	Ve	vztahu	k	externím	zdrojům	např.	Županič	(2010)	vyzdvihuje	důležitost	
rodinného	prostředí.	Levendosky	a	Graham-Bermann	(2001)	a	Torquati	(2002)	
uvádějí,	 že	 domácí	 násilí,	 které	 je	 častou	 příčinou	 bezdomovectví,	 obecně	
negativně	ovlivňuje	rodičovství,	jež	je	mediujícím	faktorem	sociální	adjustace.	
Anooshian	 (2005)	 uvádí,	 že	 rodinné	 vztahy	 jsou	 důležitým	 nivelizátorem	
ekonomického	 distresu.	 Mistry	 et	 al.	 (2002)	 upozorňují	 na	 vztah	 mezi	
ekonomickou	chudobou	a	sociální	adjustací,	kdy	právě	rodičovství,	které	je	ale	
v	těchto	situacích	často	ovlivněno	psychosociálním	distresem,	by	mohlo	vznikající	
diskrepance	vyrovnávat.	Holden	(2003)	akcentuje	skutečnost,	že	distres	matky	
a	její	deprese	často	ústí	v	emocionální	distanci	ve	vztahu	k	dítěti	(podobně	také	
Torquati,	2002;	Swick,	Williams,	2010).	

Jak	je	patrné	z	výše	uvedeného	výčtu	interních	a	externích	zdrojů,	které	ovlivňují	
formování	sociální	adjustace,	jde	o	komplexní	fenomén,	který	se	utváří	v	situaci.	
Cílem	 uspokojivé	 adjustace	 je	 určitá	 rovnováha.	 Tu	mohou	 vychylovat	 nebo	
naopak	posilovat	vnější	či	vnitřní	zdroje.
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Obrázek	5:	Ekvilibrum	mezi	interními	a	extermíni	zdroji	sociální	adjustace

V	návaznosti	konceptu	sociální	adjustace	na	specifické	prostředí	nestabilního	
bydlení	 je	 třeba	 společně	 s	 Toohey,	 Shinn	 a	 Weitzman	 (2004)	 upozornit,	
že	 pobyt	 v	 zařízeních	 sociálních	 služeb,	 např.	 v	 azylových	 domech,	 vede	
k	 nutnosti	 zcela	 přestavět	 svou	 vztahovou	 síť.	 Někteří	 autoři	 (např.	 Swick,	
2005;	Tischler,	2007)	hovoří	o	nedostatku	možností	rozvíjet	své	vztahové	sítě	
a	 podporovat	 vztahové	 kompetence	 dětí.	 Lipschitz-Elhawi	 a	 Itzhaky	 (2005)	
přitom	zdůrazňují,	že	existence	a	kvalita	vztahových	sítí	přímo	ovlivňují	sociální	
adjustaci	dětí.	Je	zároveň	prokázáno,	že	vztah	mezi	sociální	adjustací,	špatnými	
vztahy	s	vrstevníky	a	násilím	je	reciproční	a	dynamický	(Anooshian,	2005).	To	
znamená,	že	zkušenost	s	násilím	může	vést	k	problematické	sociální	adjustaci	
a	problematická	sociální	adjustace	a	s	ní	spojené	nevhodné	chování	v	sociálních	
vztazích	může	 vést	 k	 dalším	 zkušenostem	 s	 násilím.	 Anooshian	 (2005)	 dále	
upozorňuje	na	skutečnost,	že	problémy	s	chováním	u	dětí	bez	domova	mohou	
být	 dány	 i	 pociťovaným	 odmítáním,	 ostrakizací,	 negativními	 sociálními	
interakcemi,	 stigmatizací	 a	 nedůvěrou	 okolí	 (podobně	 viz	 Swick,	 Williams,	
2010;	Fields,	McNamara,	2003;	Hubbard	et	al.,	2001).

Anooshian	(2005),	McLoyd,	Aikens	a	Burton	(2006)	a	Rog,	Bruckner	(2007)	
zdůrazňují,	že	rizika	u	dětí	z	azylových	domů	mají	kumulativní	povahu	a	pojí	
se	s	chudobou,	traumatickými	zkušenostmi,	možným	výskytem	psychopatologií	
u	rodičů	a	nedostatkem	podpůrné	sítě.	U	dětí	vyrůstajících	v	azylových	domech	
nebo	 na	 ubytovnách	 se	 tak	 dají	 očekávat	 obtíže	 v	 některé	 z	 oblastí	 sociální	
adjustace.	Tyto	děti	mohou	být	vývojově	opožděny,	a	to	hned	v	několika	oblastech	
adaptivního	 fungování	 včetně	 akademické,	 sociální,	 emocionální	 a	 výchovné	
(viz	Buckner,	Mezzacappa,	Beardslee,	2003;	Haber,	Toro,	2004;	Obradović	et	
al.,	2009).

Obecně lze pak např. konstatovat, že vysoké self-efficacy a produktivní copingové strategie 
jsou spojeny s lepší sociální adjustací (Dalton, Pakenham, 2002; Votta, Manion, 2003). 
V souvislosti s uvedeným považuje např. Cavell (2010) sociální adjustaci za jednu ze složek 
sociálních kompetencí (vedle sociálního výkonu a sociálních dovedností). Reiter a Lapidot-
Lefler (2007) zase uvádějí, že sociální dovednosti umožňují naplnění sociální adjustace. Wade 
a Kendler (2000) vztahují sociální adjustaci k attachmentu a uvádějí, že je širším fenotypem 
než attachment. Na silný vztah mezi sociální adjustací a konceptem LOC poukazují Estrada, 
Dupoux a Wolman (2006). Tito autoři mají za to, že lidé s externím LOC jsou schopni lepší 
adjustace v sociálních situacích. Dřívější výzkumy naproti tomu upozorňují na vztah mezi 
nízkou psychosociální adjustací a vnějším místem kontroly (viz např. Settle, Milich, 1999, 
Kravetz et al., 1999).  
Ad (b) Ve vztahu k externím zdrojům např. Županič (2010) vyzdvihuje důležitost rodinného 
prostředí. Levendosky a Graham-Bermann (2001) a Torquati (2002) uvádějí, že domácí násilí, 
které je častou příčinou bezdomovectví, obecně negativně ovlivňuje rodičovství, jež je 
mediujícím faktorem sociální adjustace. Anooshian (2005) uvádí, že rodinné vztahy jsou 
důležitým nivelizátorem ekonomického distresu. Mistry et al. (2002) upozorňují na vztah 
mezi ekonomickou chudobou a sociální adjustací, kdy právě rodičovství, které je ale v těchto 
situacích často ovlivněno psychosociálním distresem, by mohlo vznikající diskrepance 
vyrovnávat. Holden (2003) akcentuje skutečnost, že distres matky a její deprese často ústí 
v emocionální distanci ve vztahu k dítěti (podobně také Torquati, 2002; Swick, Williams, 
2010).  
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu interních a externích zdrojů, které ovlivňují formování 
sociální adjustace, jde o komplexní fenomén, který se utváří v situaci. Cílem uspokojivé 
adjustace je určitá rovnováha. Tu mohou vychylovat nebo naopak posilovat vnější či vnitřní 
zdroje. 
 
Obrázek 5: Ekvilibrum mezi interními a extermíni zdroji sociální adjustace 
 
 

 
 
V návaznosti konceptu sociální adjustace na specifické prostředí nestabilního bydlení je třeba 
společně s Toohey, Shinn a Weitzman (2004) upozornit, že pobyt v zařízeních sociálních 
služeb, např. v azylových domech, vede k nutnosti zcela přestavět svou vztahovou síť. Někteří 
autoři (např. Swick, 2005; Tischler, 2007) hovoří o nedostatku možností rozvíjet své vztahové 
sítě a podporovat vztahové kompetence dětí. Lipschitz-Elhawi a Itzhaky (2005) přitom 
zdůrazňují, že existence a kvalita vztahových sítí přímo ovlivňují sociální adjustaci dětí. Je 
zároveň prokázáno, že vztah mezi sociální adjustací, špatnými vztahy s vrstevníky a násilím je 
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Výsledky	výzkumu	Daveyho	a	Neffa	(2001)	zdůrazňují	vyšší	výskyt	emocionálního	
distresu	 a	 internalizaci	 jeho	 příznaků	 a	 nižší	 sebevědomí	 u	 dětí	 z	 azylových	
domů.	Chow,	Mistry	a	Melchor	(2015)	zase	popisují	nestabilitu	dětí	bez	domova	
v	oblasti	chování,	sociálních	vztahů	a	emocí,	dále	obtíže	při	navazování	vztahů	
s	vrstevníky	a	v	neposlední	řadě	izolaci.	Anooshian	(2005)	zdůrazňuje,	že	u	dětí	
z	 azylových	domů	 se	 zkušeností	 s	domácím	násilím	 se	 vyskytovaly	 výchovné	
problémy,	 sociální	 izolace,	 odmítnutí	 a	 agresivní	 chování	 k	 vrstevníkům.	
Dále	poukazuje	(tamtéž)	na	deprese	a	sociální	úzkost	u	dětí	 s	dlouhodobější	
zkušeností	 s	 bezdomovectvím.	 Výjimkou	 u	 nich	 nebyly	 ani	 poruchy	 spánku,	
problémy	v	příjmu	potravy,	 agresivita	 či	 hyperaktivita,	 které	 se	 většinou	pojí	
s	emočními	a	vývojovými	poruchami	(Vostanis,	2002).	Hinton	a	Cassel	(2013)	
a	Herbers	et	al.	(2011)	poukazují	na	jejich	častější	a	silnější	projevy	negativních	
emocí,	podrážděnost	a	emoční	 labilitu.	V	porovnání	s	dětmi,	které	zkušenost	
s	bezdomovectvím	nemají,	vykazují	děti	bez	domova	více	problémů	v	chování,	
zejména	v	poslouchání	a	ve	snížené	úrovni	sociálních	kompetencí	(Koblinsky,	
Gordon,	 Anderson,	 2010).	 Fantuzzo	 et	 al.	 (2012)	 i	 Chow,	Mistry	 a	Melchor	
(2015)	navíc	v	tomto	kontextu	mluví	o	menším	zapojování	dětí	bez	domova	ve	
třídě.

Z	uvedeného	přehledu	je	více	než	zřejmá	extrémně	vysoká	zátěž	dětí	v	nestabilních	
formách	 bydlení,	 která	 souvisí	 s	 jejich	 životní	 situací,	 která	 na	 ně	 klade	
nepřiměřené	nároky	a	na	které	mají	jen	minimální	podíl.	Vzhledem	k	prožívané	
situaci	 lze	 předpokládat,	 že	měřená	míra	 jejich	 sociální	 adjustace	 bude	nižší	
než	u	dětí	 žijících	ve	 stabilních	 formách	bydlení.	Uvedenou	skutečnost	chtějí	
autorky	doložit	daty	z	českého	prostředí.	Domnívají	se,	že	pokud	bude	přímá	
souvislost	mezi	nevhodným	bydlením	a	mírou	sociální	adjustace	u	nezletilých	
dětí	prokázána,	mají	relevantní	podklad	pro	politické	reprezentace	prosazující	
změny	v	systému	tzv.	sociálního	bydlení.	

Školní úspěch u dětí v bytové nouzi

Důležitou	oblastí,	 kterou	výše	zmíněné	problémy	 s	adjustací	mohou	ovlivnit,	
je	akademický	úspěch.	Ten	nezávisí	výhradně	na	akademických	schopnostech	
dítěte,	ale	i	na	schopnosti	zacházet	se	sociálními	situacemi,	dodržovat	pravidla	
a	 umět	 samostatně	 pracovat	 (Mistry	 et	 al.,	 2002;	 Masten,	 2012).	 Mnohé	
zahraniční	studie	přitom	u	dětí	bez	domova	dokazují	nižší	akademický	úspěch	
(např.	Buckner,	Mezzacappa,	Beardslee,	2003;	Dworsky,	2008).	Dworsky	(2008)	
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upozorňuje	na	skutečnost,	že	děti	bez	domova	častěji	mění	školy,	častěji	ve	škole	
selhávají	a	více	než	20	%	z	nich	má	speciální	vzdělávací	potřeby.	I	Biggar	(2001)	
zjistil,	 že	děti	 bez	domova	mají	 ve	 škole	horší	 výsledky,	 častěji	 opakují	 třídu	
a	jsou	častěji	(podmínečně)	vyloučeny	ze	školy.	Jeho	výzkum	odkryl	souvislost	
mezi	statusem	bydlení,	počtem	a	délkou	stěhování	a	počtem	dní	se	zameškanou	
výukou.	 Zajímavá	 zjištění	 přinesl	 i	 výzkum	Anooshian	 (2005).	 Ta	 korelovala	
sociální	 izolaci,	odmítání	a	 sociální	 stažení	 se	 s	obecným	školním	úspěchem.	
Zjistila,	že	děti	dlouhodobě	žijící	bez	domova	mají	horší	školní	úspěch	a	jejich	
neúspěch	úzce	 souvisí	 se	 sociální	 izolací,	odmítáním	a	 stažením	se.	Uvedená	
premisa	se	autorkám	tohoto	textu	stala	podnětem	ke	zkoumání	sociální	adjustace	
u	dětí	v	nestabilních	formách	bydlení.	Nejen	Vostanis	(2002)	pak	upozorňuje,	že	
řada	zmíněných	potíží	může	u	dětí	bez	domova	přetrvávat	do	dospělosti.	Např.	
u	dětí	se	zkušeností	s	domácím	násilím	se	později	velmi	pravděpodobně	domácí	
násilí	vyskytne	(až	u	dvou	třetin	z	nich).	Mladí	 lidé	bez	domova	mají	častěji	
zkušenost	 s	 rodinnými	 dysfunkcemi,	 školními	 problémy,	 suicidálními	 pokusy,	
problémy	se	zákonem	a	s	užíváním	návykových	látek	(Votta,	Manion,	2003).

Výše	uvedená	zjištění	potvrzují	i	výzkumy	realizované	v	České	republice.	Šetření	
realizované	společností	Median	(2017b)	prokázalo,	že	kvalita	bydlení	významně	
souvisí	se	zásadními	problémy	dětí	ve	věku	7–12	let	v	oblasti	zdraví,	komunikace	
a	školy.	Nejvíce	jsou	přitom	zasaženy	děti,	které	žijí	ve	velmi	malém/nekvalitním	
bydlení,	v	bydlení,	které	lze	charakterizovat	jako	nestabilní	(časté	stěhování),	
a	v	bydlení,	které	extrémně	finančně	zatěžuje	domácnost.	Děti	v	nekvalitním	
bydlení	mají	oproti	ostatním	dětem	1,87krát	vyšší	pravděpodobnost	problémů	
se	školou	(zejména	opakování	ročníku	a	špatného	školního	prospěchu),	1,7krát	
vyšší	pravděpodobnost	problémů	se	zdravím	a	1,58krát	vyšší	pravděpodobnost	
problémů	s	komunikací.	Median	(2017)	dále	uvádí,	že	nekvalitní	bydlení	(u	dětí	
do	15	let)	snižuje	šanci	dostat	se	na	preferovanou	střední	školu	a	zvyšuje	šanci	
na	nezaměstnanost	do	dvou	let	po	ukončení	studia.	I	z	předchozího	výzkumu	
(Median,	2016)	v	6	423	českých	rodinách	(z	toho	v	5	002	rodinách	z	kontrolní	
skupiny,	tzn.	z	běžné	populace,	a	v	1	421	rodinách	využívajících	sociální	služby	
neziskové	organizace)	lze	usuzovat,	že	se	u	dětí	žijících	v	nekvalitním	bydlení17 

častěji	 vyskytují	následující	 kategorie	problémů:	 (1)	problémy	v	komunikaci,	
např.	nekomunikace	s	dospělými,	vážné	spory;	(2)	výchovné	problémy,	např.	

17 Nekvalitní bydlení je spojováno s počtem místností a velikostí obytné plochy, s počtem stěhová-
ní, s nestabilitou a nevyhovujícím charakterem bydlení z hlediska právní normy (ubytovny, hostely 
apod.) a s vysokými výdaji na bydlení. 
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neplnění	domácích	povinností,	neposlouchání,	útěky	z	domova,	špatné	vztahy	
se	 sourozenci,	 sebevražedné	 tendence;	 (3)	 problémy	 ve	 škole,	 např.	 šikana,	
nedostatek	 kamarádů,	 prospěchové	 a	 kázeňské	 problémy,	 záškoláctví;	 (4)	
problémy	se	závislostmi,	např.	užívání	alkoholu,	drog	a	cigaret;	(5)	zdravotní	
problémy;	(6)	násilí	vůči	dítěti	a	kriminalita,	např.	 fyzické	a	psychické	násilí	
vůči	dítěti,	problémy	se	zákonem.

Z	výše	uvedeného	výčtu	je	patrná	vysoká	zátěž	dětí	v	nestabilních	formách	bydlení,	
se	kterou	se	musí	během	dětství,	na	prahu	dospělosti	i	v	průběhu	celého	dalšího	
života	 vyrovnávat.	 Hendikep,	 se	 kterým	 tyto	 děti	 vstupují	 do	 dospělosti,	 není	
zanedbatelný	a	jeho	překonání	vyžaduje	dobrou	adaptabilitu.	Tu	je	třeba	posilovat	
už	 od	 dětství,	 a	 nezletilé	 děti	 tak	 připravovat	 na	 zvládání	 sociálních	 situací	
a	měnících	se	podmínek	prostředí.	Jen	tak	dokážou	zvládnout	své	vstupní	sociální	
znevýhodnění.	K	uvedenému	může	přispět	hlubší	poznání,	 jak	sociální	adjustace	
u	dětí	v	bytové	nouzi	funguje,	a	systematická	práce	s	tímto	konceptem	už	v	průběhu	
vyhodnocování	potřeb	a	následného	plánování	intervencí	sociální	práce.	

2.2 Situace nestabilního bydlení ve městě Ostravě

V	 rámci	 aktuálních	 trendů	 v	 kvalitativním	 výzkumu	 je	 důležité	 akcentovat	
etnografický	rozměr	a	opakovaně	se	vracet	do	terénu	s	cílem	získat	emickou18 
perspektivu	samotných	aktérů.	Pro	dokreslení	situace	na	území	Ostravy	autorky	
předkládají	i	etickou19	perspektivu	aktérů,	kteří	stojí	vně,	tzn.	aktérů	podílejících	
se	na	tvorbě	strategických	dokumentů	a	lokálních	politik.	Na	základě	analýzy	
veřejných	 dokumentů	 a	 statistik	 (za	 využití	 techniky	 studia	 dokumentů)	 se	
autorky	pokoušejí	o	rekonstrukci	etické	perspektivy	situace	nestabilního	bydlení	
ve	městě	Ostravě.	

Krajské	město	Moravskoslezského	kraje	Ostrava	je	rozlohou	i	počtem	obyvatel	
třetí	největší	v	České	republice20	a	patří	k	obcím,	které	jsou	problémem	bytové	

18 Odvozeno z „phonemic“ – představuje vnitřní, imanentní aspekt zkoumaného sociokulturního 
systému.

19 Odvozeno z „phonetic“ – reprezentuje vnější aspekt zkoumané reality.

20 V roce 1990 žilo na území statutárního města Ostravy 331 448 obyvatel, tedy maximum. Od té 
doby dochází k mírnému, ale soustavnému poklesu. K 1. 7. 2020 činil počet obyvatel na jeho území 
284 693. V městě žije navíc ještě cca 11 500 cizinců (MMO, 2020b). Počet obyvatel je ovlivněn jak 
přirozeným, tak migračním úbytkem.
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nouze	 zasaženy	 nejvíce.	 Bezdomovectví	 je	 v	 Ostravě	 dlouhodobý	 problém.	
Jako	 první	 ho	 uceleně	 zmapovala	 Studie	 o	 stavu	 bezdomovectví	 v	 Ostravě	
(Hruška	et	al,	2012),	která	navazovala	na	popis	sociálně	vyloučených	romských	
lokalit	 v	 regionu	 Ostravska	 (Kvasnička,	 2010).	 Další	 analýzy	 zabývající	 se	
problematikou	ubytoven	zpracovali	Hruška	et	al.	(2013)	a	Jedináková	a	Pischová	
(2013).	Informace	o	bytové	nouzi	přinesly	rovněž	celonárodní	Analýzy	sociálně	
vyloučených	lokalit	v	ČR	(GAC,	2006,	2015).	Podle	novější	z	nich	(GAC,	2015)	
má	Ostrava	nejvíce	osob	žijících	v	ubytovnách	a	v	sociálně	vyloučených	lokalitách	
v	rámci	celé	České	republiky	–	město	má	na	svém	území	12	lokalit	se	zvýšenou	
koncentrací	sociálního	vyloučení	v	šesti	městských	obvodech	s	přibližně	7	090	až	
7	690	obyvateli.	Podle	Zprávy	o	vyloučení	z	bydlení	(Klusáček,	2019)	žilo	v	roce	
2018	v	Ostravě	4	230	domácností	v	bytové	nouzi,	 z	 toho	2	410	v	azylových	
domech	a	na	ubytovnách,	950	v	nevhodných	bytech	či	přechodných	bydlištích	
a	870	bylo	bez	přístřeší.	Jednalo	se	celkem	o	7	070	osob,	z	toho	2	190	dětí.

Za	významný	faktor	ovlivňující	současnou	situaci	bezdomovectví	v	Ostravě	je	
v	analytických	a	strategických	dokumentech	města21	považován	stav	bytového	
fondu.	Podle	údajů	majetkového	odboru	magistrátu	města	Ostravy	bylo	k	1.	1.	
2011	na	území	města	celkem	133	465	bytů,	z	toho	12	575	bylo	bytů	obecních	
(údaj	k	31.	12.	2019);	toto	číslo	odpovídá	9,4	%	bytového	fondu.	Situace	je	
vyústěním	bytové	politiky	po	roce	1989,	totiž	svěřením	bytového	fondu	v	roce	
1992	do	péče	jednotlivých	městských	obvodů22.	Na	městské	obvody	byla	současně	
zákonem	o	obcích	přenesena	povinnost	uspokojovat	potřeby	občanů	v	oblasti	
bydlení.	Od	 roku	1992	počet	obecních	bytů	následkem	privatizace	bytového	
fondu	postupně	výrazně	klesal.	Jednotlivé	obvody	na	území	statutárního	města	
Ostravy	(dále	jen	„SMO“)	se	značně	liší	v	tom,	jakým	obecním	bytovým	fondem	
v	současnosti	disponují	(MMO,	2017).

	Pro	pomoc	osobám	v	bytové	nouzi	byly	na	území	města	v	souladu	se	zákonem	
o	 sociálních	 službách	 (zákon	 č.	 108/2006	 Sb.)	 zřizovány	 pobytové	 služby	
(azylové	domy,	noclehárny,	domovy	se	zvláštním	režimem,	domy	na	půl	cesty)	
a	ambulantní	a	terénní	sociální	služby	(terénní	programy,	sociální	rehabilitace,	
nízkoprahová	 denní	 centra,	 odborné	 sociální	 poradenství).	 V	 Ostravě	 je	

21 Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy (2017), Podkladová analýza ke koncepci 
bydlení statutárního města Ostravy (MPSV, 2015b).

22 Ostrava se dělí do 23 městských obvodů, z nichž nejlidnatější jsou Ostrava-Jih, Ostrava-Poruba 
a Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz.
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momentálně	12	azylových	domů	s	celkovou	kapacitou	401	osob,	z	toho	jeden	
dům	(s	52	místy)	je	určen	rodinám,	případně	otcům	s	dětmi.	Noclehárny	jsou	
na	území	města	Ostravy	celkem	3,	a	 to	s	celkovou	kapacitou	120	 lůžek;	106	
lůžek	je	přitom	pro	muže	(2	noclehárny)	a	14	lůžek	pro	ženy	(1	noclehárna)23. 
Síť	sociálních	služeb	pro	osoby	v	bytové	nouzi	tvoří	i	dvě	nízkoprahová	denní	
centra	pro	muže	i	ženy	se	125	místy	a	s	možností	operativního	navýšení	kapacity	
a	 rozšíření	 provozu	 v	 rámci	 Zimního	 programu	 (MMO,	 2019a).	 Pro	 cílovou	
skupinu	osob	v	bytové	nouzi	jsou	v	rámci	Ostravy	ještě	dva	domovy	se	zvláštním	
režimem24:	Domov	 Přístav	 v	Ostravě-Kunčičkách	 s	 kapacitou	 85	 osob	 (mužů	
i	žen)	je	určen	osobám	v	seniorském	věku25	a	Domov	Přístav	Ostrava	–	Zukalova	
s	 kapacitou	 29	 lůžek	 pro	 osoby	 bez	 přístřeší	 starší	 26	 let26.	 Dle	 dostupných	
údajů	bylo	v	 roce	2018	v	ostravských	azylových	domech	celkem	578	žádostí	
odmítnuto	z	kapacitních	důvodů.	Uvedené	implikuje	nepokrytou	potřebu	služeb	
pro	domácnosti	v	bytové	nouzi.	Pro	některé	rodiny	je	nepřijatelné	oddělování	
otce	od	rodiny	(jak	bylo	uvedeno,	většina	azylových	zařízení	je	určena	matkám	
s	dětmi).

Nedostatek	dostupného	bytového	fondu	a	omezená	kapacita	azylových	domů	
(včetně	absence	zařízení	pro	rodiny)	podpořily	rozvoj	specifického	sektoru,	a	to	
komerčních	 ubytoven,	 které	 poskytují	 bydlení	 osobám	 pobírajícím	 příspěvek	
nebo	doplatek	na	bydlení.	Systém	je	založen	na	zneužívání	systému	sociálního	
zabezpečení,	a	to	tak,	že	poskytovatelé	bydlení	nabízejí	s	úmyslem	sebeobohacení	
substandardní	a	předražené	bydlení	chudým	a	zranitelným	skupinám	populace.	
Tyto	aktivity	spadají	do	kategorie	„obchodu	s	chudobou“	(Kupka	et	al.,	2018).	

23 V rámci Zimního programu jsou uvedené kapacity ještě rozšířeny o 54 lůžek a 120 tzv. volných 
židlí. Program je spuštěn vždy na začátku zimy, resp. při nepříznivém počasí (kdy noční teploty 
klesnou pod 0 °C) a naplněnosti kapacit nocleháren.

24 Na území SMO je celkem 10 domovů se zvláštním režimem, ale 2 uvedené se zaměřují přímo na 
cílovou skupinu osob v bytové nouzi.

25 Cílovou skupinou jsou převážně osoby bez přístřeší starší 50 let, mobilní i imobilní, které mají 
sníženou fyzickou, psychickou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, závis-
losti na návykových látkách nebo různých typů demencí a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby 
(Armáda spásy, 2016).

26 Cílovou skupinou jsou osoby bez přístřeší starší 26 let, mobilní i imobilní, které mají sníženou 
fyzickou nebo psychickou soběstačnost z důvodu závislosti na návykových látkách, chronického 
duševního onemocnění, nebo různých typů demencí a potřebují pomoc jiné fyzické osoby (Armáda 
spásy, n. d.).
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Na	 území	 statutárního	 města	 Ostravy	 bylo	 identifikováno	 37	 ubytovacích	
zařízení	 se	 schváleným	provozním	 řádem	a	kapacitou	7	543	 lůžek.	Z	 tohoto	
celkového	počtu	v	15	ubytovnách	žijí	obyvatelé,	kteří	potřebují	podporu	či	pomoc	
sociálních	pracovníků,	včetně	značného	počtu	domácností	s	dětmi.	V	těchto	15	
zařízeních	bylo	v	roce	2019	evidováno	celkem	3	395	osob,	z	toho	610	dětí	do	
18	let.	(MMO,	2019a)

Na	situaci	v	ubytovnách	jako	první	v	roce	2013	upozornilo	občanské	sdružení	
Vzájemné	soužití	ve	Zprávě	o	ubytovnách	na	Ostravsku	s	názvem	Jsou	ubytovny	
opravdu	 vhodným	 řešením	 pro	 bydlení	 rodin	 s	 dětmi	 a	 lidí	 bez	 domova? 
(Jedináková,	Pischová,	2013).	Hlavním	zjištěním	byla	skutečnost,	že	z	míst,	která	
byla	určena	pro	krátko-	či	střednědobé	ubytování	jednotlivců	(dospělých	osob),	
se	stala	místa,	kde	dlouhodobě	žijí	i	rodiny	s	dětmi,	a	to	ve	zcela	nevhodných	
podmínkách	 (přelidněnost,	 nedostatečná	 hygiena,	 koncentrace	 sociálně	
patologických	jevů,	nepřiměřené	náklady	na	bydlení,	nevhodné	umístění).	

Závažnost	a	často	neřešitelnost	potíží	s	bydlením	přivedla	některé	poskytovatele	
sociálních	 služeb	 k	 nabídce	 bydlení	 s	 doprovodným	 sociálním	 programem.	
Realizuje	se	v	bytech27,	které	tito	poskytovatelé	dále	pronajímají	osobám	v	bytové	
nouzi,	nebo	v	bytech,	které	poskytovatelé	vlastní	(jde	o	malé	množství	případů).	
Popsaná	služba	většinou	vychází	z	principů	prostupného	(vícestupňového)	bydlení	
(Housing	Ready),	které	 je	založeno	na	předpokladu,	že	klient	pro	zisk	bydlení	
nejprve	musí	získat	či	posílit	svou	kompetenci	bydlet.	Oboustranná	prostupnost	
modelu	(umožňuje	tedy	nejen	vzestup,	ale	 také	sestup)	má	působit	motivačně	
(Lux,	Mikeszová,	Sunega,	2010;	Mikeszová,	Lux,	2013).	V	třístupňovém	modelu	
představuje	nultý	stupeň	tzv.	život	na	ulici	a	využívání	nocleháren	a	denních	center	
pro	osoby	bez	domova.	Klient	si	má	osvojit	základní	pravidla	spojená	s	bydlením,	
s	 platbami	 za	 ubytování	 či	 s	 vyřizováním	 příslušných	 dávek.	 Druhý	 stupeň	
představuje	bydlení	v	bytě	na	základě	podnájemní	smlouvy	a	s	podporou	sociální	
práce.	Účelem	této	 fáze	 je	postupné	osamostatňování,	upevňování	kompetencí	
k	bydlení	a	práce	na	definovaných	zakázkách.	Podpora	doprovodného	sociálního	
programu	je	při	vstupu	velmi	intenzivní,	ale	postupně	se	snižuje.	Třetím	stupněm	
je	dlouhodobé	bydlení	na	základě	nájemní	smlouvy	s	nízkou	mírou	podpory	ze	
strany	 sociálních	 pracovníků,	 které	 vede	 k	 postupnému	 ukončení	 spolupráce.	
Jedná	se	o	etapu	zafixování	vhodných	návyků,	případně	způsobů	řešení	problémů.	

27 Často od společnost Heimstaden (dříve Residomo, RPG Byty, OKD Byty), největšího 
poskytovatele nájemního bydlení v České republice.  
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Obrázek	6:	Vizualizace	třístupňového	modelu	podpory	bydlení

Kromě	toho,	že	průchod	jednotlivými	stupni	je	pro	rodiny	s	dětmi	problematický,	
poukazuje	na	nedostatečnou	efektivitu	modelu.	Kritizován	je	hlavně	fakt,	že	se	v	něm	
objevují	uživatelé,	kteří	kompetence	k	bydlení	neztratili	a	jen	čekají	na	vhodný	byt	
(Kocman,	Klepal,	2014a,	2014b).	Dalším	rizikovými	body	této	praxe	je	skutečnost,	
že	neziskové	organizace	přebírají	odpovědnost	za	majitele/provozovatele	bydlení	
(např.	 rizika	 za	 neplacení	 úhrad	 za	 bydlení	 či	 úpravy	 bytů)	 a	 že	 dochází	 ke	
střetu	zájmů	(správce	majetku	versus	sociální	pracovník).	Uvedené	se	negativně	
promítá	 do	 poskytování	 sociální	 práce,	 jak	 ve	 svém	 výzkumu	 popsaly	 Vávrová	
a	Gojová	 (2020)	 (více	v	kapitole	3.1).	Na	území	města	Ostravy	působilo	v	 roce	
2019	14	aktérů,	kteří	zprostředkovávali	výše	popsané	„sociální	bydlení“.	Jednalo	
se	o	12	neziskových	organizací	s	bydlením	s	doprovodným	sociálním	programem	
a	společnost	Heimstaden	Czech,	s.r.o.,	která	disponuje	„sociálními“	byty28.

V	roce	2017	s	ohledem	na	prohlubující	se	problém	bezdomovectví29	a	omezené	
možnosti	 jeho	 řešení	 ustanovilo	 město	 Ostrava	 Pracovní	 skupiny	 sociálního	

28 Společnost spolupracuje s neziskovými organizacemi a se SMO. Poskytuje jim byty pro účely „so-
ciálního“ bydlení a zároveň disponuje „sociálními“ byty v rámci vlastních kapacit.

29 Město to dokládá dokumentem Příloha Strategického plánu sociálního vyloučení – Popis sociál-
ního vyloučení a soustava vstupních indikátorů (ASZ, 2015), deskriptivní částí Koncepce sociálního 
bydlení statutárního města Ostravy (2017) a přílohou Akčního plánu koncepce sociálního bydlení 
statutárního města Ostravy (MMO, 2019a).

 
 
Kromě toho, že průchod jednotlivými stupni je pro rodiny s dětmi problematický, poukazuje 
na nedostatečnou efektivitu modelu. Kritizován je hlavně fakt, že se v něm objevují uživatelé, 
kteří kompetence k bydlení neztratili a jen čekají na vhodný byt (Kocman, Klepal, 2014a, 
2014b). Dalším rizikovými body této praxe je skutečnost, že neziskové organizace přebírají 
odpovědnost za majitele/provozovatele bydlení (např. rizika za neplacení úhrad za bydlení či 
úpravy bytů) a že dochází ke střetu zájmů (správce majetku versus sociální pracovník). 
Uvedené se negativně promítá do poskytování sociální práce, jak ve svém výzkumu popsaly 
Vávrová a Gojová (2020) (více v kapitole 3.1). Na území města Ostravy působilo v roce 2019 
14 aktérů, kteří zprostředkovávali výše popsané „sociální bydlení“. Jednalo se o 12 
neziskových organizací s bydlením s doprovodným sociálním programem a společnost 
Heimstaden Czech, s.r.o., která disponuje „sociálními“ byty28. 
V roce 2017 s ohledem na prohlubující se problém bezdomovectví29 a omezené možnosti jeho 
řešení ustanovilo město Ostrava Pracovní skupiny sociálního bydlení a reagovalo na situaci 
schválením Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. V té vymezilo tzv. 
strategický obecní bytový fond v počtu 12 284 bytů30, které si město Ostrava ponechává ve 
svém vlastnictví (MMO, 2017). Zároveň Ostrava31 od roku 2019 realizuje projekt Sociální 
bydlení ve městě Ostrava. V jeho rámci je možné sledovat odklon od prostupného modelu 
(Housing Ready) a příklon k principům bydlení především (Housing First). Projevuje se 
postupným růstem počtů domácností v bytové nouzi, které bydlí přímo v sociálních bytech, je 
s nimi podepsána nájemní smlouva (nikoli podnájemní) a dohodnuta individuální intenzita 

                                                 
28 Společnost spolupracuje s neziskovými organizacemi a se SMO. Poskytuje jim byty pro účely „sociálního“ 
bydlení a zároveň disponuje „sociálními“ byty v rámci vlastních kapacit. 
29 Město to dokládá dokumentem Příloha Strategického plánu sociálního vyloučení – Popis sociálního vyloučení 
a soustava vstupních indikátorů (ASZ, 2015), deskriptivní částí Koncepce sociálního bydlení statutárního města 
Ostravy (2017) a přílohou Akčního plánu koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy (MMO, 
2019a). 
30 Podklady pro stanovení velikosti strategického obecního bytového fondu zpracoval Odbor majetkový 
Magistrátu města Ostravy, a to ve spolupráci s městskými obvody (Koncepce sociálního bydlení statutárního 
města Ostravy, 2017:51).  
31 Statutární město Ostrava v rámci projektu spolupracuje s městskými obvody a se společností Heimstaden 
Czech, s.r.o. 
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bydlení	 a	 reagovalo	 na	 situaci	 schválením	 Koncepce	 sociálního	 bydlení	
statutárního	města	Ostravy.	V	té	vymezilo	tzv.	strategický	obecní	bytový	fond	
v	počtu	12	284	bytů30,	které	si	město	Ostrava	ponechává	ve	svém	vlastnictví	
(MMO,	2017).	Zároveň	Ostrava31	od	roku	2019	realizuje	projekt	Sociální	bydlení	
ve	 městě	 Ostrava.	 V	 jeho	 rámci	 je	 možné	 sledovat	 odklon	 od	 prostupného	
modelu	 (Housing	Ready)	a	příklon	k	principům	bydlení	především	(Housing	
First).	Projevuje	se	postupným	růstem	počtů	domácností	v	bytové	nouzi,	které	
bydlí	přímo	v	sociálních	bytech,	je	s	nimi	podepsána	nájemní	smlouva	(nikoli	
podnájemní)	 a	 dohodnuta	 individuální	 intenzita	 spolupráce	 se	 sociálním	
pracovníkem.	Na	základě	zkušeností	sociální	práce	se	zabydlenými	domácnostmi	
byla	zpracována	Metodika	sociální	práce	v	sociálním	bydlení.	Za	hlavní	cíl	sociální	
práce	v	oblasti	 sociálního	bydlení	považuje	 stabilizaci	zabydlené	domácnosti,	
udržení	bydlení	a	následné	a	postupné	řešení	oblastí,	které	si	klient	se	sociálním	
pracovníkem	nastaví	v	individuálním	plánu	(MMO,	2019b).	

Na	území	SMO	magistrát	také	dvakrát	ročně	realizuje	monitoring	tzv.	sociálních	
bytů.	Jeho	cílem	je	zmapovat,	kde	se	byty	nacházejí,	v	jaké	struktuře	a	s	jakou	
skladbou	domácností.	 Tyto	 údaje	 umožňují	 sledovat	 vývoj	 v	 čase	 a	 následně	
systém	 strategického	plánování	 zlepšit.	K	31.	12.	2019	bylo	na	území	města	
celkem	 558	 sociálních	 bytů	 (z	 toho	 v	 době	 monitoringu	 12	 neobsazených),	
ve	 kterých	 žilo	1	623	osob.	Vzhledem	k	 výše	uvedeným	počtům	ostravských	
domácností	v	bytové	nouzi	jde	stále	o	počty,	které	potřebnost	na	daném	území	
nepokrývají	(MMO,	2020a).	Statutární	město	Ostrava	se	systémovému	řešení	
bytové	nouze	věnuje	velmi	komplexně	několik	let	v	rámci	dvou	výše	uvedených	
návazných	 projektů32.	 Cílem	 aktivit	 je	 budování	 „sociálního“	 bydlení,	 které	
by	 domácnostem	 v	 bytové	 nouzi	 zajišťovalo	 dostupnost	 nesegregovaného	
bydlení	a	nastavilo	by	systém	spolupráce	sociálních	pracovníků	se	zabydlenými	
domácnostmi.	 Magistrát	 města	 Ostravy	 tak	 představuje	 centrálního	 aktéra	
v	oblasti	sociálního	bydlení.	Významným	krokem	bylo	zpracování	Akčního	plánu,	
který	zastupitelstvo	SMO	schválilo	v	červnu	2019.	Bydlení,	resp.	sociální	bydlení,	

30 Podklady pro stanovení velikosti strategického obecního bytového fondu zpracoval Odbor majet-
kový Magistrátu města Ostravy, a to ve spolupráci s městskými obvody (Koncepce sociálního bydlení 
statutárního města Ostravy, 2017:51). 

31 Statutární město Ostrava v rámci projektu spolupracuje s městskými obvody a se společností 
Heimstaden Czech, s.r.o.

32 Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava (10/2016–9/2019) a Sociální bydlení ve 
městě Ostrava (10/2019–6/2022).
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tak	 představuje	 klíčovou	 podmínku	 a	 předpoklad	 sociální	 inkluze	 (Mikulec,	
2018).	 Akční	 plán	 specifikuje	 pět	 oblastí,	 ve	 kterých	 se	 realizují	 jednotlivá	
opatření,	a	to	prevenci	ztráty	bydlení,	bytový	fond	pro	sociální	bydlení,	systém	
sociálního	bydlení,	financování	sociálního	bydlení	a	nastavení	PR	a	komunikace	
(MMO,	2019a).	

Součástí	aktivit	projektu	je	také	evaluace,	která	se	zaměřuje	na	dopady	sociálního	
bydlení	na	situaci	domácností.	Ve	fázi,	pro	kterou	jsou	data	už	vyhodnocena,	
bylo	 v	 99	 sociálních	 bytech	 zabydleno	 celkem	 127	 domácností.	 Úspěšnost33 

udržení	si	bydlení	dosahovala	u	zabydlených	domácností	80	%,	což	je	v	rámci	
programů	„sociálního“	bydlení	hodně.	V	rámci	evaluace	domácnosti	nejčastěji	
reflektovaly	spokojenost	s	novým	bydlením	a	s	ní	spojený	pocit	bezpečí,	jistoty	
a	 klidu	 (92	%	 domácností),	 zlepšení	 zdravotního	 stavu	 (52	%	 domácností),	
zlepšení	finanční	situace	(66	%	domácností),	zlepšení	rodinných	vztahů,	méně	
hádek,	 snížení	 konfliktů,	 zlepšení	 komunikace	 (28	 %	 domácností),	 zlepšení	
školního	 prospěchu	 dětí	 (52	 %	 domácností)	 a	 nalezení	 zaměstnání	 alespoň	
jednoho	 člena	domácnosti	 (38	%	domácností).	Důležitým	efektem,	převážně	
u	domácností	s	dětmi	školního	věku,	byla	destigmatizace.	Děti	se	už	ve	škole	
nestydí	a	mohou	si	pozvat	spolužáky	domů.	Bydlení	bylo	domácnostmi	vnímáno	
jako	nový	start	do	života	(Mikulec,	2020).

Aktuálně	 na	 úrovni	města	 probíhá	 nastavení	 systémové	 části	 projektu	 v	 rámci	
naplňování	 Akčního	 plánu	 a	 zabydlování	 domácností	 v	 „sociálním“	 bydlení	 ve	
spolupráci	 se	 sociálním	 pracovníkem.	 Město	 realizuje	 aktivity,	 jejichž	 cílem	 je	
na	 širokém	půdorysu	 zapojených	 aktérů	 etablovat	 sociální	 bydlení	 jako	 klíčový	
nástroj	inkluzivních	aktivit	(Mikulec,	2018;	MMO,	2020c).	Díky	těmto	aktivitám	se	
Ostrava	stává	městem,	které	k	tématu	bytové	nouze	aktivně	přistupuje34.	Nicméně	
vzhledem	k	počtu	rodin	s	dětmi	v	bytové	nouze,	dynamice	sociálního	vylučování,	
závislosti	komunálních	politik	na	politické	reprezentaci	a	absenci	legislativní	opory	
nelze	očekávat	v	řešení	problematiky	bytové	nouze	významný	progres.	

33 Úspěšnost byla monitorovaná prostřednictvím prodloužení nájemní smlouvy. K tomu docházelo, 
pokud byly hrazeny náklady na bydlení, byl dodržován domovní řád, nebyly (nevyřešené) stížnosti 
ze strany sousedů a probíhala spolupráce se sociálním pracovníkem.

34 Tímto Ostrava vynikala i v socialistické minulosti. Od roku 1966 v ní fungoval unikátní Domov 
pro matku, v roce 1975 byla v Ostravě (vedle Prahy) jedna z prvních, kdo otevřel Ubytovnu osob bez 
přístřeší. Byla umístěna v Ostravě-Přívoze na ulici Palackého a měla 15 lůžek pro muže (Špiláčková, 
2016).
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2.3 Kvalitativní šetření sociální adjustace u dětí v bytové 
nouzi v Ostravě

Jak	autorky	uvedly	v	předchozích	kapitolách,	sociální	adjustace	u	dětí	bez	domova	
je	 podmíněna	 multifaktoriálně	 (Novotný,	 2015;	 Mendez,	 Fantuzzo,	 Cicchetti,	
2002).	Tyto	faktory	lze	v	základní	rovině	rozčlenit	na	vnitřní	a	vnější,	přičemž	nelze	
opomenout	jejich	provázanost.	Faktory	ovlivňující	sociální	adjustaci	lze	v	tomto	
kontextu	chápat	jako	soubor	vzájemně	se	ovlivňujících	externích	a	interních	entit.	
Proto	autorky	posuzují	zvolený	sociální	jev	optikou	sociálně-ekologického	přístupu	
v	sociální	práci	(McKinnon,	Alston,	2016;	Haight,	Taylor,	2013).	Jedinec	se	stává	
nedílnou	součástí	prostředí	(Matoušek	et	al.,	2013),	ve	kterém	žije	a	které	může	
v	 případě	 nezletilých	 dětí	 ovlivnit	 jen	 částečně.	 Sociální	 adjustaci	 dětí	 žijících	
na	ubytovnách,	případně	v	azylových	domech,	je	tedy	třeba	zkoumat	v	kontextu	
celé	 jejich	 životní	 situace,	 totiž	 s	 přihlédnutím	k	mikrosystému,	mezosystému,	
exosystému,	makrosystému	a	chronosystému	(Bronfenbrenner,	1979).	Výzkumy	
dokazují,	 že	 čím	 je	 doba	 pobytu	 jedince	 mimo	 domov	 delší,	 tím	 je	 sociální	
adjustace	nižší	(Lipschitz-Elhawi,	Izhaky,	2005).	Uvedený	fakt	se	stal	centrálním	
výzkumným	 problémem	 autorek,	 neboť	 nižší	 míra	 sociální	 adjustace	 může	
snižovat	„šance“	nezletilých	dětí	vyrůstajících	v	nestabilních	formách	bydlení	na	
životní	úspěch.	Uvedené	znevýhodnění	 se	může	 ještě	 zhoršovat	u	vícenásobně	
marginalizovaných	 skupin,	 protože	 ho	 posiluje	 kumulace	 problémů	 v	 rodině.	
Intersekcionalita	znevýhodnění	vyplouvá	na	povrch	jako	palčivý	problém	sociální	
práce	a	vyžaduje	řešení.	Ta	mohou	nalézat	jen	kvalifikovaní	sociální	pracovníci,	
kteří	budou	v	rámci	intervencí	přispívat	k	„vyrovnávání“	startovacího	pole	u	cílové	
skupiny	dětí	z	nestabilních	forem	bydlení.	

Cílem	 předloženého	 výzkumu	 bylo	 odpovědět	 na	 otázku: Jak fungují 
mechanismy sociální adjustace dětí v bytové nouzi na území města Ostravy? 
Autorky	 vycházejí	 z	 předpokladu,	 že	 nastavit	 systém	 efektivnější	 pomoci	
a	 podpory	 sociální	 práce,	 směřující	 k	 překonávání	 a	 potažmo	 odstraňování	
bariér,	je	možné	jedině	díky	hlubokému	porozumění	určitému	sociálnímu	jevu	
a	mechanismům	jeho	fungování.

Na	 základě	 určitého	 stupně	 předporozumění,	 vycházejícího	 z	 širšího	
sociokulturního,	 historického,	 politického	 a	 ekonomického	 kontextu	 sociální	
situace	dětí	bez	domova	v	České	republice,	a	poté	konkrétně	na	území	města	
Ostravy,	 autorky	 hledaly	 intervenující	 vnitřní	 i	 vnější	 faktory,	 skrze	 které	 by	
zachytily	zkoumaný	sociální	jev	v	jeho	komplexnosti.			
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I. fáze výzkumu

První	 fáze	 výzkumu	 měla	 explorativní	 charakter.	 Autorky	 se	 snažily	 přinést	
o	 zkoumaném	 sociálním	 jevu	 (sociální	 adjustaci)	 co	 nejvíce	 informací	
vycházejících	 z	 předporozumění.	 Jádrem	 komplexního	 výzkumu	 je	 rozkrýt,	
jak	 lidé	 chápou,	 prožívají,	 interpretují,	 a	 tedy	 i	 vytvářejí	 sociální	 realitu	 (viz	
např.	Lewis-Beck,	Bryman,	Futing	Liao,	2004;	Hendl,	2016).	Uplatněný	přístup	
stojí	na	abduktivní	logice	a	na	skutečnosti,	že	získávání	dat,	jejich	zpracování,	
analýza	 a	 interpretace	 nejsou	 oddělenými	 procesy,	 resp.	 fázemi	 výzkumu.	
Právě	naopak,	 vzájemně	 se	prostupují	 a	ovlivňují,	 a	 jednotlivé	dílčí	 kroky	 se	
tudíž	v	průběhu	výzkumného	cyklu	prolínají.	Díky	tomu	je	možné	reflektovat	
kontextualitu	 stávajících	 i	 nových	 informací,	 poskytovaných	 informanty,	
a	dynamiku	vývoje	zkoumaného	fenoménu,	která	souvisí	s	 jeho	historičností.	
Dalším	 neopomenutelným	 rysem	 aplikovaného	 přístupu	 byla	 výzkumníkova	
reflexivita.	 Jelikož	 byly	 autorky	 součástí	 výzkumného	 procesu,	 musely	 svou	
pozici	zohledňovat,	a	to	ve	shodě	s	významem	jazyka,	specifických	jazykových	
kontextů	typických	pro	zkoumanou	skupinu	i	s	teoretickými	východisky.

Při	 výzkumu	 sociální	 adjustace	 u	 dětí	 v	 bytové	 nouzi	 autorky	 vycházejí	
z	následujících	teoretických	předpokladů:	

- V souladu s Nilson (2007) považují sociální adjustaci za komplex 
a multidimenzionální proces, který se skládá ze vzájemně vztažených jevů 
typu coping, emoce, subjektivní smysl, integrace, adaptace, podpora, rodinné 
zaměření a orientace na proces.

- Jednotlivé dimenze sociální adjustace (emocionální, akademické, kulturní, 
sociální) jsou ve vzájemné interakci (Obradović et al., 2009).

- Faktory ovlivňující sociální adjustaci mají u dětí v bytové nouzi kumulativní 
povahu (viz Powell, 2008; Casey, 2009; Ponizovsky et al., 2011; Dobricki et 
al., 2010). 

- Ve shodě s pojetím Dalton, Pakenham (2002) a Prinstein, Boergers, Vernberg, 
(2010) soudí, že je environmentální podmínění sociální adjustace u dětí v bytové 
nouzi silně ovlivněno dvěma predisponujícími faktory: situací „bezdomovectví“ 
a zkušeností s domácím násilím.

- Vzhledem k vícefaktoriálnímu podmínění sociální adjustace u dětí v bytové 
nouzi vycházejí z ekologického modelu a považují v souladu s Levendosky, 



53

Graham-Bermann, (2001) chování dětí za určité kontinuum, které je vysoce 
ovlivňováno kontextem, ne za individuální patologii. 

- Za určitý kontext vzniku narušené sociální adjustace považují sociální prostředí, 
v němž děti v bytové nouzi vyrůstají. Toto sociální prostředí lze charakterizovat 
jako uzavřené, nutící k socializaci ve specifickém prostředí a doprovázené 
„zlomením vazeb“ se zdroji bezpečí (viz Tischler, 2007; Tichý, 2007; Kolářová, 
2008; Swick, Williams, 2010; Nebbitt et al., 2012; Hinton, Cassel, 2013). 

- V rámci sociálního kontextu vzniku narušené sociální adjustace vnímají 
jako zvlášť důležité rodinné prostředí (viz Županič, 2010), které může být 
mediujícím faktorem vlivu okolních stresorů (Anooshian, 2005). Jsou si přitom 
vědomy toho, že domácí násilí rodičovství negativně ovlivňuje, např. v důsledku 
distresu na straně matky (Corrigan et al., 2003; Jarvis et al., 2005; Swick, 
Williams, 2010). 

- V souladu s Fields, McNamara (2003), Anooshian (2005) a Swick, Williams 
(2010) jsou si vědomy toho, že vztah mezi sociální adjustací, špatnými vztahy 
s vrstevníky a násilím je reciproční a dynamický. Jeho rámec může být tvořen 
tím, že problémy s chováním u dětí v bytové nouzi bývají dány i pociťovaným 
odmítáním, ostrakizací, negativními sociálními interakcemi, stigmatizací 
a nedůvěrou ze strany okolí.

- Předpokládají, že sociální přizpůsobení má vliv na akademický úspěch dětí 
v bytové nouzi. Školní úspěch nezávisí jen na akademických schopnostech 
dítěte, ale také na schopnosti zacházet se sociálními situacemi, dodržovat 
pravidla a pracovat nezávisle (Mistry et al., 2002; Masten, 2012).	(Vávrová,	
Glumbíková,	Gojová,	2019:234–235)

Dále	 autorky	 vycházely	 ze	 znalosti	 situace	 v	 konkrétním	 regionu	 a	 z	 praxe	
sociální	práce	s	danou	cílovou	skupinou.	Na	tomto	základě	sestavily	předběžnou	
uspořádanou	mapu	sociální	adjustace	dětí	v	bytové	nouzi,	které	žijí	ve	městě	
Ostravě	 (viz	 Příloha	1).	 Ta	 zahrnovala	 112	 identifikovaných	 elementů,	 které	
přiřadily	k	faktorům	(1)	interním	–	vztahujícím	se	(a)	k	pečující	osobě,	např.	
psychický	 stav	 matek,	 kompetence	 rodičů	 k	 bydlení,	 nepřizpůsobivost,	 (b)	
k	nezletilému	dítěti,	např.	 speciální	 vzdělávací	potřeby	 či	problémy	v	oblasti	
chování,	 psychické	 stability,	 sociální	 adjustace,	 učení,	 socializace	 či	 (2)	
k	 faktorům	 externím,	 kam	 spadala	 většina	 identifikovaných	 elementů.	 112	
elementů	autorky	rozdělily	do	12	složek.	
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Jak	 je	 patrné	 ze	 sestavené	 předběžné	 mapy,	 sociální	 situace	 dětí	 žijících	
v	azylových	domech	a	na	ubytovnách	nejen	v	Ostravě	je	komplexním	problémem.	
Proto	 je	při	zkoumání	sociální	adjustace	nutné	brát	v	úvahu	všechny	odkryté	
složky	s	jejich	elementy,	tzn.	celou	sociální	situaci	v	její	šíři.	Sociální	adjustaci	
nelze	oddělit	od	problematiky	bytové	nouze	a	zkoumat	ji	izolovaně,	neboť	by	se	
ztratila	její	kontextualita.	Dá	se	předpokládat,	že	pokud	pochopíme	souvislost	
mezi	poruchami	sociální	adjustace	dětí	a	vyrůstáním	v	bytové	nouzi,	budeme	
schopni	dosáhnout	kýžené	změny	v	chování	těchto	dětí,	příp.	je	na	cestě	změny	
efektivně	v	rámci	intervencí	sociální	práce	podporovat.	

II. fáze výzkumu

V	návaznosti	na	sestavenou	předběžnou	mapu,	která	se	stala	výchozím	bodem	
před	dalším	vstupem	do	terénu,	se	autorky	rozhodly,	že	svou	pozornost	v	druhé	
fázi	výzkumu	zaměří	na	jednotlivé	systémy	a	jejich	vztahy.	Nejprve	se	zaměřily	na	
mikrosystém	dětí	v	azylových	domech	a	na	ubytovnách.	Ten	sestává	z	nejbližšího	
sociálního	okolí,	tzn.	zásadně	do	něho	zasahují	individuální	lidské	složky	(viz	
následující	obrázek).
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Obrázek	7:	Aréna	individuálních	lidských	složek	podílejících	se	na	formování	
sociální	adjustace	u	dětí	v	nestabilním	bydlení

Zdroj:	vlastní	výzkum	realizovaný	v	letech	2018–2020	

Následně	 se	 autorky	 zaměřily	 na	 zkoumání	 vztahů	 mezi	 jednotlivými	
mikrosystémy,	tzn.	na	mezosystém.	V	jeho	rámci	se	soustředily	na	porozumění	
vztahům	mezi	 rodinou	 a	 školou,	 dětmi	 žijícími	 v	 azylových	 domech	 a	 jejich	
vrstevníky,	rodinou	a	sociálními	pracovníky	atd.	Při	svých	bádáních	vycházely	
ze	sociálně-ekologických	teorií	a	současně	reflektovaly	identifikované	elementy	
exosystému	 (reprezentované	 nejen	 prostorovými	 složkami),	 makrosystému	
(reprezentované	 vedenými	 diskursy	 a	 sociálně-politickými,	 sociokulturními,	
symbolickými	 i	 tacitními	 složkami)	 a	 chronosystému	 (tzn.	 historický	 kontext	
a	časová	složka).	

 
Zdroj: vlastní výzkum realizovaný v letech 2018–2020  
 
Následně se autorky zaměřily na zkoumání vztahů mezi jednotlivými mikrosystémy, tzn. na 
mezosystém. V jeho rámci se soustředily na porozumění vztahům mezi rodinou a školou, 
dětmi žijícími v azylových domech a jejich vrstevníky, rodinou a sociálními pracovníky atd. 
Při svých bádáních vycházely ze sociálně-ekologických teorií a současně reflektovaly 
identifikované elementy exosystému (reprezentované nejen prostorovými složkami), 
makrosystému (reprezentované vedenými diskursy a sociálně-politickými, sociokulturními, 
symbolickými i tacitními složkami) a chronosystému (tzn. historický kontext a časová 
složka).  
V předložené knize se autorky snaží integrovat výsledky parciálních částí výzkumu, které 
byly mnohdy publikovány v samostatných studiích: 
 
(1)  Modely sociální práce doprovázející rodiny v bytové nouzi (viz kapitola 3.1)35. 

 
(2)  Význam domova a ontologické jistoty u dětí v bytové nouzi (viz kapitola 1.1). 

 
(3) Gojová, Vávrová (2020) realizovaly výzkum (2016–2019)36, v jehož rámci vedly 
individuální a skupinové rozhovory nebo interview v ohniskových skupinách celkem s 54 
odborníky, kteří měli více než roční zkušenost s přímou prací s osobami v nestabilních 
formách bydlení (s 33 sociálními a komunitními pracovníky v sociálních službách, NNO a na 
úřadech v oblasti sociálně-právní ochrany dětí; se 13 pedagogickými pracovníky – učiteli, 
asistenty pedagoga, výchovnými poradci; s 8 řídícími a dalšími odbornými pracovníky – 

                                                 
35 1/4 vedených rozhovorů byla realizována se sociálními pracovníky působícími na území města Ostravy. 
36 1/3 vedených rozhovorů byla realizována se stakeholdery působícími na území města Ostravy (2/3 rozhovorů 
byly provedeny s odborníky působícími na území města Prahy a Brna).  
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V	 předložené	 knize	 se	 autorky	 snaží	 integrovat	 výsledky	 parciálních	 částí	
výzkumu,	které	byly	mnohdy	publikovány	v	samostatných	studiích:

(1)	 Modely	sociální	práce	doprovázející	rodiny	v	bytové	nouzi	(viz	kapitola	3.1)35.

(2)	 Význam	domova	a	ontologické	jistoty	u	dětí	v	bytové	nouzi	(viz	kapitola	1.1).

(3)	Gojová,	Vávrová	(2020)	realizovaly	výzkum	(2016–2019)36,	v	jehož	rámci	
vedly	 individuální	 a	 skupinové	 rozhovory	 nebo	 interview	 v	 ohniskových	
skupinách	celkem	s	54	odborníky,	kteří	měli	více	než	roční	zkušenost	s	přímou	
prací	s	osobami	v	nestabilních	formách	bydlení	(s	33	sociálními	a	komunitními	
pracovníky	v	sociálních	službách,	NNO	a	na	úřadech	v	oblasti	sociálně-právní	
ochrany	 dětí;	 se	 13	 pedagogickými	 pracovníky	 –	 učiteli,	 asistenty	 pedagoga,	
výchovnými	poradci;	 s	8	 řídícími	a	dalšími	odbornými	pracovníky	–	osobami	
z	 oblasti	 státní	 správy	 a	 samosprávy	 a	 odborných	 platforem).	 Cílem	 bylo	
porozumět	 sociální	 situaci	 dětí	 žijících	 v	 České	 republice	 v	 tzv.	 nestabilních	
formách	bydlení,	a	to	s	akcentem	na	jejich	rezidenční	mobilitu	a	s	ní	související	
aspekty	 sociální	 exkluze.	 V	 rámci	 tohoto	 výzkumu	 (Gojová,	 Vávrová,	 2021)	
autorky	 odkryly	 vztah	 mezi	 stabilitou	 bydlení	 a	 integrací	 do	 sociálního	
prostředí	 základní	 školy,	 kdy	 převážná	 většina	 dětí	 z	 následujícího	 výzkumu	
spadala	do	levého	dolního	pole	níže	vytvořené	poziční	mapy.	Zcela	výjimečně	
mezi	zkoumanými	24	dětmi	ve	věku	8	až	15	let	nalezly	autorky	ty,	které	by	na	
základě	posouzení	mohly	zařadit	do	pravého	dolního	pole.	V	tom	případě	šlo	
vždy	o	krajní	pozice	oscilující	mezi	levým	dolním	či	pravým	horním	polem.	

35 1/4 vedených rozhovorů byla realizována se sociálními pracovníky působícími na území města 
Ostravy.

36 1/3 vedených rozhovorů byla realizována se stakeholdery působícími na území města Ostravy 
(2/3 rozhovorů byly provedeny s odborníky působícími na území města Prahy a Brna). 
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Obrázek	8:	Poziční	mapa	zaměřená	na	stabilitu	bydlení	v	souvislosti	s	integrací	
do	prostředí	základní	školy

Zdroj:	vlastní	výzkum	realizovaný	v	letech	2018–2020	

Uvedené	vyplynulo	i	z	výzkumu	Gojové	a	Vávrové	(2020),	který	jednoznačně	
potvrdil,	že	děti	žijící	v	nestabilních	formách	bydlení	(nestabilita	se	projevuje	
nevhodnými	 bytovými	 podmínkami,	 přelidněnými	 domácnostmi	 a	 následně	
častým	stěhováním)	mívají	často	problém	s	integrací	do	třídního	kolektivu.	S	tím	
přímo	souvisí	jejich	sociální	status,	kdy	jsou	stavěny	do	pozice	outsidera,	který	
trpí	sociální	exkluzí	(tamtéž).	Dítě	je	tak	vylučováno	nejen	z	třídního	kolektivu,	
ale	i	z	vrstevnických	skupin.	Specifická	situace	je	v	prostředí	tzv.	segregovaných	
základních	 škol,	 které	 se	 nacházejí	 především	 v	 tzv.	 sociálně	 vyloučených	
lokalitách	a	ve	kterých	je	více	než	polovina	žáků	ze	sociálně	znevýhodněného	
prostředí,	kdy	úroveň	bytových	podmínek	jejich	rodin	je	pod	českým	průměrem.	
Pro	uvedený	 typ	základní	školy	 je	pak	 typická	etnická	koncentrace	romských	

osobami z oblasti státní správy a samosprávy a odborných platforem). Cílem bylo porozumět 
sociální situaci dětí žijících v České republice v tzv. nestabilních formách bydlení, a to 
s akcentem na jejich rezidenční mobilitu a s ní související aspekty sociální exkluze. V rámci 
tohoto výzkumu (Gojová, Vávrová, 2021) autorky odkryly vztah mezi stabilitou bydlení a 
integrací do sociálního prostředí základní školy, kdy převážná většina dětí z následujícího 
výzkumu spadala do levého dolního pole níže vytvořené poziční mapy. Zcela výjimečně mezi 
zkoumanými 24 dětmi ve věku 8 až 15 let nalezly autorky ty, které by na základě posouzení 
mohly zařadit do pravého dolního pole. V tom případě šlo vždy o krajní pozice oscilující mezi 
levým dolním či pravým horním polem.  
 
Obrázek 8: Poziční mapa zaměřená na stabilitu bydlení v souvislosti s integrací do prostředí 
základní školy 

 
Zdroj: vlastní výzkum realizovaný v letech 2018–2020  
 
Uvedené vyplynulo i z výzkumu Gojové a Vávrové (2020), který jednoznačně potvrdil, že 
děti žijící v nestabilních formách bydlení (nestabilita se projevuje nevhodnými bytovými 
podmínkami, přelidněnými domácnostmi a následně častým stěhováním) mívají často 
problém s integrací do třídního kolektivu. S tím přímo souvisí jejich sociální status, kdy jsou 
stavěny do pozice outsidera, který trpí sociální exkluzí (tamtéž). Dítě je tak vylučováno nejen 
z třídního kolektivu, ale i z vrstevnických skupin. Specifická situace je v prostředí tzv. 
segregovaných základních škol, které se nacházejí především v tzv. sociálně vyloučených 
lokalitách a ve kterých je více než polovina žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, kdy 
úroveň bytových podmínek jejich rodin je pod českým průměrem. Pro uvedený typ základní 
školy je pak typická etnická koncentrace romských dětí. Učitelé na základních školách v tzv. 
sociálně vyloučených lokalitách časem navzdory počáteční snaze a nadšení podléhají mírné 
skepsi ohledně změny situace nezletilých dětí; vycházejí přitom ze zkušenosti 
s mezigeneračním přenosem. V souladu se závěry výzkumu (tamtéž) lze konstatovat, že se 
jedná o složitý multidimenzionální problém ovlivněný mikro- (reprodukce vzorců chování a 
chudoby na úrovni jednotlivých konkrétních rodin či jednotlivců pocházejících ze sociálně a 
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dětí.	Učitelé	na	základních	školách	v	tzv.	sociálně	vyloučených	lokalitách	časem	
navzdory	 počáteční	 snaze	 a	 nadšení	 podléhají	 mírné	 skepsi	 ohledně	 změny	
situace	 nezletilých	 dětí;	 vycházejí	 přitom	 ze	 zkušenosti	 s	 mezigeneračním	
přenosem.	V	souladu	se	závěry	výzkumu	(tamtéž)	lze	konstatovat,	že	se	jedná	
o	 složitý	 multidimenzionální	 problém	 ovlivněný	 mikro-	 (reprodukce	 vzorců	
chování	 a	 chudoby	 na	 úrovni	 jednotlivých	 konkrétních	 rodin	 či	 jednotlivců	
pocházejících	ze	sociálně	a	etnicky	znevýhodněného	prostředí),	mezo-	(na	úrovni	
legislativních	a	dalších	podpůrných	opatření	místních	samospráv	a	státní	správy,	
dávek	 a	 subvencí)	 a	 makrofaktory	 (zahrnující	 historický	 kontext	 a	 sociálně-
geografický	rozměr).	

(4)	 Zkoumání	 procesu	 sociální	 adjustace	 u	 dětí	 ve	 věkové	 kohortě	 8–15	 let,	
které	žijí	v	nestabilních	formách	bydlení	na	území	města	Ostravy.	Výzkum	byl	
proveden	 u	 cílové	 skupiny	 ohrožených	 dětí	 (N=19),	 bylo	 sesbíráno	 19	 setů	
rozhovorů	(vždy	s	dětmi,	jejich	rodiči	a	klíčovými	pracovníky,	kteří	se	vyjadřovali	
ke	konkrétnímu	dítěti	–	viz	tabulka	níže).

Tabulka	 2:	 Redukované	 sociodemografické	 charakteristiky	 komunikačních	
partnerů	z	rodin	zapojených	do	výzkumu

Komunikační	
partneři	–	rodi-
če	(zkratka)

Celkový	
počet	ne-
zletilých	
dětí	v	ro-
dině

1.	dítě	za-
řazené	do	
výzkumu	–	
pohlaví/věk

2.	dítě	zařaze-
né	do	výzku-
mu	–

pohlaví/věk

3.	dítě	zařaze-
né	do	výzku-
mu	–

pohlaví/věk

Místo	po-
bytu

matka 
(KPM1)

3 dívka/11	let dívka	/9	let chlapec/8	let ubytovna

matka 
(KPM2)

2 dívka/10	let dívka	/9	let – ubytovna

matka 
(KPM3)

2 dívka/13	let dívka	/11	let – ubytovna

matka 
(KPM4)

2 dívka/12	let dívka	/11	let – azylový	
dům

matka 
(KPM5)

3 dívka/12	let chlapec/11	let chlapec/8let ubytovna

matka 
(KPM6)

2 dívka/11	let dívka	/8	let – azylový	
dům
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matka 
(KPM7)

3 chlapec/11	
let

chlapec/9	let chlapec/9let ubytovna

otec (KPO1) 1 chlapec/13	
let

– – ubytovna

otec (KPO2) 1 dívka/14	let – – azylový	
dům

Zdroj:	vlastní	výzkum	realizovaný	v	letech	2018–2020

Všechna	 získaná	 data	 autorky	 integrovaly	 do	 neuspořádané	 a	 následně	
uspořádané	mapy	sociální	situace	vztahující	se	k	sociální	adjustaci	nezletilých	dětí	
žijících	na	území	města	Ostravy	v	nestabilních	formách	bydlení	(na	ubytovnách	
a	v	azylových	domech)	–	viz	tabulka	níže.

Tabulka	 3:	 Uspořádaná	 mapa	 situace	 sociální	 adjustace	 dětí	 (8–15	 let)	
v	nestabilních	formách	bydlení	

Individuální lidské složky 
(18)

Kolektivní aktéři 
(14)

Diskursivní konstrukce 
jedinců a kolektivních 

lidských aktérů (6)

ohrožené děti v nestabilním 
bydlení
rodiče ohrožených dětí
členové širší rodiny
rodinní přátelé
sourozenci
spolubydlící (v azylových do-
mech / na ubytovnách)
sousedé
soukromí vlastníci bytů
spolužáci
sociální pracovníci
komunitní pracovníci
ředitelé škol
třídní učitelé
výchovní poradci
asistenti pedagoga
lékaři
duchovní
vedoucí volnočasových aktivit

rodina
škola
komunita
sousedství
třídní	kolektiv
vrstevnické	skupiny
sociálně	aktivizační	služby	
pro	rodiny	s	dětmi
OSPOD
azylové	domy
nestátní	neziskové	organi-
zace
zdravotnické	služby
zástupci	samosprávy
úřady	státní	správy
platformy	a	regionální	ini-
ciativy

diskurz	sociálního	bydlení
sociálně	vyloučené	loka-
lity
inkluzivní	školská	politika
diskurz	vážící	se	k	etnicitě
segregované	“romské”	zá-
kladní	školy
diskurz	vyloučení	z	byd-
lení
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Sociální postavení dětí 
(5)

Sociální potřeby dětí 
(5)

Specifické chování a jed-
nání dětí (4)

outsider
třídní exkluze 
vrstevnická exkluze
sociální exkluze
nízký sociální status spojený 
s bydlením

potřeba	přátelství
potřeba	sdílení
potřeba	sounáležitosti
potřeba	akceptace
potřeba	rovnocennosti

problémy	v	chování
špatný	prospěch
záškoláctví
agresivita	/	násilné	prvky 

Nestabilní bydlení 
(5)

Důsledky nestabilního 
bydlení (5)

Materiální deficit 
(4)

přelidněná domácnost
nedostatečné hygienické zá-
zemí
nebezpečné prostředí
absence soukromí
předražené bydlení

absence	domova
nestabilní	sociální	síť
absence	materiálních	věcí
neukotvenost	
ztráta	ontologické	jistoty

chudoba
nezaměstnanost
početnější	rodiny	
matky	samoživitelky

Časové složky
(5)

Prostorové složky
(3)

Implicitní složky
(5)

zkušenost rodičů s „nebydle-
ním”
frekvence stěhování
délka zkušenosti s nestabil-
ním bydlením
věk dítěte
školní absence

sociální	exkluze
prostorová	segregace	
sociálně	vyloučená	loka-
lita

převládající	paradigma	/	
model	vyloučení	z	bydlení
postoje	majoritní	společ-
nosti
podpůrná	opatření
etnicita
segregované	základní	školy

Zdroj:	vlastní	výzkum	realizovaný	v	letech	2018–2020	

Vedle	 již	 zmíněných	 individuálních	 aktérů	 vystoupila	 do	 popředí	 i	 aréna	
kolektivních	 aktérů,	 kteří	 při	 formování	 sociální	 adjustace	 nezletilých	 dětí	
žijících	v	nestabilních	formách	bydlení	působí.	Na	základě	výsledků	výzkumu	
autorky	rozdělily	kolektivní	aktéry	podle	míry	jejich	vlivu	do	třech	skupin	(viz	
obrázek	níže).
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Obrázek	9:	Aréna	kolektivních	aktérů,	kteří	 se	podílejí	na	 formování	 sociální	
adjustace	u	dětí	v	nestabilním	bydlení

Zdroj:	vlastní	výzkum	realizovaný	v	letech	2018–2020	

Z	 hlediska	 sociálně-ekologické	 perspektivy	 rozdělení	 identifikovaných	
kolektivních	 aktérů	 do	 skupin	 nasedá	 na	 jednotlivé	 úrovně	 systému	 (mikro,	
mezzo	a	makro).	Do	první	 skupiny	autorky	zahrnuly	kolektivní	aktéry	mající	
bezprostřední	 vliv	 na	 formování	 sociální	 adjustace	 u	 nezletilých	 dětí.	 Sem	
zařadily	 rodinu,	 školu,	 komunitu,	 sousedství,	 třídní	 kolektiv	 a	 vrstevnické	
skupiny.	Ke	druhé	skupině	kolektivních	aktérů	působících	na	nezletilé	děti	spíše	
zprostředkovaně	přiřadily	sociálně	aktivizační	služby	pro	rodiny	s	dětmi,	azylové	
domy,	OSPOD,	další	NNO	a	zdravotnické	služby.	Do	třetí	skupiny	byly	začleněny	
národní	platformy,	regionální	iniciativy,	úřady	státní	správy	a	samosprávy.	Tedy	
kolektivní	aktéři,	jejichž	dopad	na	utváření	sociální	adjustace	dětí	v	bytové	nouzi	
je	zprostředkovaný.

 
Zdroj: vlastní výzkum realizovaný v letech 2018–2020  
 
Z hlediska sociálně-ekologické perspektivy rozdělení identifikovaných kolektivních aktérů do 
skupin nasedá na jednotlivé úrovně systému (mikro, mezzo a makro). Do první skupiny 
autorky zahrnuly kolektivní aktéry mající bezprostřední vliv na formování sociální adjustace u 
nezletilých dětí. Sem zařadily rodinu, školu, komunitu, sousedství, třídní kolektiv a 
vrstevnické skupiny. Ke druhé skupině kolektivních aktérů působících na nezletilé děti spíše 
zprostředkovaně přiřadily sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, azylové domy, 
OSPOD, další NNO a zdravotnické služby. Do třetí skupiny byly začleněny národní 
platformy, regionální iniciativy, úřady státní správy a samosprávy. Tedy kolektivní aktéři, 
jejichž dopad na utváření sociální adjustace dětí v bytové nouzi je zprostředkovaný. 
Jak vyplynulo z provedené analýzy je na úrovni kolektivních aktérů intervenujících do situace 
třeba zdůraznit úlohu celostátních platforem, regionálních iniciativ a nestátních neziskových 
organizací poskytujících sociální služby, jejichž představitelé aktivně veřejně vystupují, 
angažují se v řešení situace sociálního bydlení a hájení práva na domov. Na první pohled by 
se mohlo zdát, že tito ovlivňují míru sociální adjustace nezletilých dětí v bytové nouzi spíše 
okrajově, avšak opak je pravdou. Dopad jejich činností je zásadní na úrovní makro systému, 
tzn. na úrovni legislativních a sociálně politických změn, které vytvářejí strukturální 
podmínky pro změny na mezzo a mikro úrovni. Bez jejich participace by se situace na mikro 
a mezzo úrovni jen stěží proměnila. 
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Jak	 vyplynulo	 z	 provedené	 analýzy	 je	 na	 úrovni	 kolektivních	 aktérů	
intervenujících	 do	 situace	 třeba	 zdůraznit	 úlohu	 celostátních	 platforem,	
regionálních	iniciativ	a	nestátních	neziskových	organizací	poskytujících	sociální	
služby,	jejichž	představitelé	aktivně	veřejně	vystupují,	angažují	se	v	řešení	situace	
sociálního	bydlení	a	hájení	práva	na	domov.	Na	první	pohled	by	se	mohlo	zdát,	
že	 tito	ovlivňují	míru	 sociální	 adjustace	nezletilých	dětí	 v	bytové	nouzi	 spíše	
okrajově,	 avšak	 opak	 je	 pravdou.	Dopad	 jejich	 činností	 je	 zásadní	 na	 úrovní	
makro	systému,	tzn.	na	úrovni	legislativních	a	sociálně	politických	změn,	které	
vytvářejí	strukturální	podmínky	pro	změny	na	mezzo	a	mikro	úrovni.	Bez	jejich	
participace	by	se	situace	na	mikro	a	mezzo	úrovni	jen	stěží	proměnila.

2.4 Sociální adjustace u  dětí v  bytové nouzi: od vývoje 
nástroje k měření

Dalším	z	cílů	realizovaného	výzkumného	projektu	bylo	validizovat	měřicí	nástroj	
pro	 účely	 zjišťování	 úrovně	 sociální	 adjustace	 dětí	 ve	 věku	 od	 8	 do	 15	 let.	
V	návaznosti	na	to	pak	srovnat	míru	této	adjustace	u	dětí	žijících	ve	stabilních	
a	 v	 nestabilních	 formách	 bydlení.	 Na	 základě	 komparace	 skupin	 s	 různými	
životními	podmínkami	 chtěly	 autorky	 zjistit,	 jaké	 jsou	vztahy	mezi	 stabilitou	
bydlení	na	jedné	straně	a	mírou	sociální	adjustace	na	straně	druhé.	S	ohledem	
na	takto	koncipovaný	výzkumný	cíl	v	první	výzkumné	fázi	přistoupily	k	tvorbě	
testovací	verze	výzkumného	nástroje.	

Tvorba výchozí verze nástroje měřícího sociální adjustaci

Na	 základě	 studia	 zahraničních	 měřicích	 nástrojů	 podobného	 charakteru	
(Hirschfeld,	 Montgomery,	 Keller,	 2000;	 Nilson,	 2007;	 Reiter,	 Lapidot-Lefler,	
2007;	Yellaiah,	2012)	a	analýzy	situace	sociální	adjustace	dětí	v	bytové	nouzi	
(viz	podkapitola	2.3)	byl	zkonstruován	úvodní	podklad	pro	nový	měřicí	nástroj.

V	 tomto	 ohledu	 byl	 nejprve	 vytvořen	 seznam	oblastí	 týkajících	 se	 sociálního	
přizpůsobení	 dětí.	 V	 další	 fázi	 byly	 k	 těmto	 oblastem	 naformulovány	 otázky	
zaměřené	na	sociální	přizpůsobení	dětí.	Jejich	znění	bylo	následně	diskutováno	
řešitelským	 týmem	 a	 cyklicky	 reformulováno.	 Výsledkem	 této	 fáze	 tvorby	
měřicího	 nástroje	 byl	 úvodní	 inventář	 otázek,	 které	 se	 zaměřovaly	 na	
následujících	devět	oblastí	sociální	adjustace:	(1)	expresi	emocí,	(2)	úzkost,	(3)	
sociabilitu,	(4)	komunikaci	/	sociální	interakci,	(5)	sebevědomí,	(6)	pozornost,	
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(7)	somatické	projevy,	(8)	vztah	ke	škole	a	(9)	„problémové	chování“. V	rámci	
těchto	oblastí	bylo celkově	naformulováno	55	pozitivních	i	negativních	výroků,	
s	nimiž	respondenti	následně	vyjadřovali	souhlas.

Tabulka	4:	Oblasti	sociální	adjustace	s	reprezentujícími	tvrzeními	o	dítěti	pro	
tvorbu	širší	verze	měřicího	nástroje	(dotazníku)

Tvrzení o dítěti Oblast sociální adjustace

Často	se	s	druhými	hádá. (1) exprese emocí

Jeho/její	nálady	se	často	mění.

Když	mu/jí	něco	nejde,	zůstává	klidný/á.

Je	trpělivý/á.

Často	nadává.

Dřív	jedná,	než	myslí.

Snadno	se	rozčílí.

Bývá	neklidný/á.

Často	se	pere.

Ubližuje	druhým	lidem/zvířatům.

Často	se	předvádí.

Často	brečí.

(2) úzkost
Často	se	bojí.

Rád/a	zkouší	nové	věci.

Dělá	si	hodně	starosti.

Rád/a	pomáhá	druhým.

(3) sociabilita

Rád/a	tráví	čas	s	druhými	lidmi.

Má	hodně	kamarádů	mimo	rodinu.

Je	mezi	dětmi	oblíbený/á.

Nemá	žádné	starosti.

Je	rád	sám/a.

Má	strach	být	sám/a.

Je	tajnůstkář/ka.

Nemá	žádná	tajemství.

Je	přátelský/á	k	druhým	lidem.
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Když	ho/ji	něco	trápí,	umí	to	říct.

(4) komunikace / sociální 
interakce

Je	ohleduplný/á	k	druhým	lidem.

Neumí	si	říct	o	pomoc.

Vyhledává	společnost	mladších	dětí.

Mívá	pocity	viny.

(5) sebevědomí

Myslí	si,	že	je	ve	všem	nejlepší.

Myslí	si,	že	ho/ji	ostatní	nemají	rádi.

Věří,	že	všechno	zvládne.

Je	spokojený/á	sám/a	se	sebou.

Umí	se	soustředit.
(6) pozornost

Když	něco	začne,	má	problém	to	dokončit.

Často	je	unavený/á.

(7) somatické projevy
Špatně	spí.

Často	si	stěžuje,	že	ho/ji	něco	bolí	(např.	břicho).	hlava)

Kouše	si	nehty	/	škrábe	si	kůži	apod.

Rád/a	chodí	do	školy.

(8) vztah ke škole
Rád/a	si	dělá	domácí	úkoly	a	připravuje	se	do	školy.

Říká,	že	se	necítí	ve	škole	dobře.

Nosí	často	poznámky.

Často	ve	škole	chybí.

(9) „problémové chování“

Kouří.

Bere	si	často	věci	druhých	lidí	bez	dovolení.

Utíká	často	z	domova.

Často	neposlouchá.

Občas	lže.

Ničí	svoje	věci	nebo	věci	druhých.

Dělá	věci	naschvál,	aby	druhé	lidi	naštval/a.

Zůstává	déle	venku,	než	mu/jí	bylo	dovoleno.

Šikanuje	nebo	šikanoval/a	druhé	děti.

Je/byl	šikanován/a	druhými	dětmi.
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Finální	podoba	úvodního	měřicího	nástroje	(viz	Příloha	2)	byla	vytvořena	změnou	
pořadí	výroků	a	jejich	doplněním	o	dotazníkové	položky	sociodemografického	
charakteru	s	cílem	získat	základní	data	o	dítěti	(např.	typ	bydlení	dítěte,	kdo	
dotazník	 o	 dítěti	 vyplnil,	 rok	 narození	 dítěte,	 škola,	 kterou	 dítě	 navštěvuje,	
pohlaví	dítěte).	Jednotlivé	výroky	charakterizující	sociální	adjustaci	byly	přitom	
měřeny	 prostřednictvím	 Likerotvy	 škály,	 s	 hodnotami	 0–10.	 Respondent	 byl	
v	tomto	ohledu	požádán	o	vyjádření	míry	souhlasu	s	daným	tvrzením,	přičemž	
škála	umožňovala	zaškrtávat	i	hodnoty	mezi	celými	čísly	(např.	8,5).	Hodnota	
10	pak	vyjadřovala	nejvyšší	možnou	míru	deklarovaného	souhlasu.	

Pomocí	 tohoto	 úvodního	 měřicího	 nástroje	 byla	 sebrána	 data	 o	 105	 dětech	
žijících	v	nestabilních	formách	bydlení	mimo	město	Ostravu.	Data	byla	v	tomto	
případě	 sbírána	 přes	 poskytovatele	 sociálně	 aktivizačních	 služeb	 pro	 rodiny	
s	 dětmi,	 azylové	domy	a	 oddělení	 sociálně-právní	 ochrany	dětí.	Respondenti	
byli	vybráni	záměrným	výběrem	přes	instituce.	Kritéria	výběru	respondentů	byla	
následující:	děti	byly	ve	věkové	kohortě	8–15	let	a	současně	žily	na	ubytovně,	
v	 azylovém	domě	 či	 v	 tzv.	 sociálně	 vyloučené	 lokalitě.	 Jelikož	 šest	 dětí	 bylo	
jiného	věku,	činil	konečný	počet	zpracovávaných	dotazníků	99.	V	tomto	souboru	
dětí	byl	podíl	chlapců	(46)	a	děvčat	(53)	téměř	identický.	Dále	pak	42	z	nich	
žilo	v	azylovém	domě,	zatímco	24	na	ubytovně	a	33	v	tzv.	vyloučené	lokalitě.	
Většinu	dotazníků	(80)	vyplnily	matky	dětí.	Zbývající	část	pak	otcové	(13),	nebo	
jiná	osoba	(6).	Každá	z	vyplňujících	osob	vybrala	na	ose	vždy	celé	číslo	nebo	
číslo	ležící	poblíž	poloviny	mezi	dvěma	celými	čísly,	a	proto	autorky	při	přepisu	
dat	využily	jen	hodnoty	zaokrouhlené	na	poloviny	celých	čísel.

Po	 kontrole	 správnosti	 přepsaných	 dat	 aplikovaly	 autorky	 na	 datovou	 matici	
korelační	 analýzu.	 Analýza	 prokázala	 existenci	 mnoha	 statisticky	 významných	
korelačních	vztahů,	na	základě	nichž	byla	následně	provedena	explorační	faktorová	
analýzy	 (EFA).	 Pomocí	 této	 procedury	 bylo	 určeno	 14	 faktorů,	 do	 nichž	 bylo	
zařazeno	52	dotazníkových	položek	z	55	původních.	Jen	v	případě	tří	z	nich		(č.	
27,	32,	54)	nebylo	možné	výrok	přiřadit	k	některému	z	identifikovaných	faktorů.

Pojmenování	 jednotlivých	 faktorů	bylo	uskutečněno	na	základě	dvou	kritérií.	
Na	 jedné	 straně	 za	 pomoci	 výroku,	 který	 dosáhnul	 nejvyšší	 faktorové	 zátěže	
a	na	straně	druhé	pomocí	označení,	které	nejlépe	vystihovalo	význam	faktoru.	
Tabulka	 níže	 prezentuje	 jednak	 přiřazení	 55	 otázek	 k	 14	 faktorům	 a	 jednak	
vybrané	 reprezentanty	 pro	 každý	 z	 nich,	 stejně	 jako	 otázky	 se	 zápornou	
faktorovou	zátěží	a	konečné	pojmenování	faktorů.	



66

Tabulka	5:	Rozdělení	otázek	(tvrzení	o	dítěti)	z	rozšířené	verze	dotazníku	(viz	
Příloha	2)	do	14	faktorů*

Faktor Přiřazené otázky Otázky se zápornou 
faktorovou zátěží

Pojmenování faktoru

F1 18,	19,	28,	35,	26,	17,	15,	
42,	20,	54,	32,	27,	29

54,	32,	29 vztahy	s	druhými

F2 53,	48,	47,	52,	44,	46,	11,	
1,	54,	7

dodržování	pravidel

F3 43,	39,	40,	32,	27 27 externalizace	napětí

F4 55,	37,	23 úzkost

F5 10,	6,	50 agrese

F6 3,	34,	33,	21 sebenáhled

F7 30,	5,	16 pocity	viny

F8 8,	4,	49 4 regulace	exprese

F9 51,	2,	12,	14,	9 kompenzace

F10 45,	38 absentismus

F11 36,	25 25 pozornost

F12 22 uzavřenost

F13 41,	3,	24 41 vztah	ke	škole

F14 13 exprese	emocí

* Tučně napsaná otázka byla vybrána jako reprezentant faktoru, šedě napsané 
otázky nebylo možno na základě výsledků faktorové analýzy jednoznačně 
přiřadit. Otázky ve sloupci „Přiřazené otázky“ jsou seřazeny podle velikosti 
absolutní hodnoty faktorové zátěže od nejvyšší po nejnižší. Ve třetím sloupci 
jsou uvedeny otázky se zápornou faktorovou zátěží u příslušného faktoru. 
V posledním sloupci jsou uvedena pojmenování jednotlivých faktorů.

Tvorba zkrácené verze nástroje měřícího sociální adjustaci (SAQ-CZ)

Na	základě	předcházející	analýzy	bylo	vybráno	16	položek	pro	redukovanou	verzi	
dotazníku	sociální	adjustace	dětí.	Tyto	položky	 společně	s	mírně	upravenými	
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otázkami37	zaměřenými	na	základní	údaje	o	dětech	představovaly	nový	měřicí	
nástroj	–	„kratší“	verzi	dotazníku	–	viz	Příloha	3.	U	každé	z	položek	zaměřených	
na	sociální	adjustaci	byla	opětovně	použita	Likertova	škála	s	hodnotami	0–10.	
Znění	jednotlivých	položek	shrnuje	Tabulka	6.

Tabulka	6:	Otázky	vybrané	na	základě	statistických	analýz	a	expertního	přístupu	
pro	výsledný	měřicí	nástroj

Otázka 
číslo

Původní  
číslo otázky

Tvrzení  Původní 
faktor

1 19 Má	hodně	kamarádů	mimo	rodinu. F1

2 17 Rád/a	pomáhá	druhým. F1

3 52 Dělá	věci	naschvál,	aby	druhé	lidi	naštval/a. F2

4 39 Často	si	stěžuje,	že	ho/ji	něco	bolí	(např.	břicho,	
hlava).

F3

5 23 Má	strach	být	sám/a. F4

6 10 Často	se	pere. F5

7 6 Často	nadává. F5

8 34 Je	spokojený/á	sám/a	se	sebou. F6

9 30 Mívá	pocity	viny. F7

10 8 Snadno	se	rozčílí. F8

11 12 Často	se	předvádí. F9

12 45 Často	ve	škole	chybí. F10

13 36 Když	něco	začne,	má	problém	to	dokončit. F11

14 22 Je	rád	sám/a. F12

15 41 Rád/a	chodí	do	školy. F13

16 13 Často	brečí. F14

37 Pozn.: Autorky reflektovaly nedostatky vysledované při sběru dat pomocí původní, „rozsáhlejší“, 
verze dotazníku.
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Výzkum sociální adjustace dětí na území města Ostravy

Sběr	dat	ve	druhé	fázi	probíhal	opět	prostřednictvím	oslovení	institucí	sociálně	
aktivizačních	služeb	pro	rodiny	s	dětmi	a	azylových	domů.	Na	základě	zkrácené	
verze	měřicího	nástroje	byla	sebrána	data	o	112	dětech	z	nestabilních	 forem	
bydlení	v	lokalitě	Ostrava-město.	Výzkumný	soubor	se	skládal	z	59	dívek	a	51	
chlapců.	U	dvou	dětí	nebylo	pohlaví	uvedeno.	Celkově	22	dětí	ze	souboru	žije	
v	azylovém	domě,	necelá	polovina	(52)	na	ubytovně	a	 jedna	 třetina	(38)	ve	
vyloučené	 lokalitě.	 Dotazníky	 o	 dětech	 vyplnila	 v	 83	 případech	matka,	 v	 17	
případech	otec	a	v	11	případech	jiná	osoba.	V	jednom	případě	nebyla	informace	
uvedena.	Po	sběru	dotazníků	byla	data	podrobena	jednorozměrné	analýze	za	
účelem	kontroly	konzistence	a	správnosti	údajů.

Na	tuto	fázi	šetření	přímo	navazovala	další	fáze	sběru	dat	(v	roce	2020),	a	to	
o	dětech	žijících	ve	stabilních	formách	bydlení	v	lokalitě	Ostrava-město.	V	rámci	
tohoto	 sběru	 dat	 se	 z	 důvodu	mimořádných	 opatření	 spojených	 s	 pandemií	
COVID-19	 v	 ČR	 nepodařilo	 realizovat	 plánovaný	 náhodný	 výběr	 z	 populace	
ostravských	 dětí	 žijících	 ve	 stabilních	 formách	 bydlení.	 Byl	 proto	 realizován	
dostupný	 záměrný	 výběr	 přes	 školské	 instituce.	 Pro	 tento	 účel	 byli	 osloveni	
ředitelé	15	vybraných	ostravských	základních	škol,	jejichž	prostřednictvím	byl	
následně	 distribuován	měřící	 online	 nástroj	 rodičům	 žáků.	 Tímto	 způsobem	
bylo	nakonec	sebráno	120	dotazníků	o	dětech	ze	stabilních	forem	bydlení.

Následná	analýza	dat	proběhla	stejně	jako	u	dětí	z	nestabilních	forem	bydlení.	
Výzkumný	soubor	těchto	dětí	se	skládal	z	60	chlapců	a	60	dívek.	Jako	forma	
bydlení	byl	majoritně	(84	%)	uveden	byt,	v	menšině	(16	%)	pak	rodinný	dům.	
Dotazník	za	dítě	v	naprosté	většině	případů	(88	%)	vyplnila	matka,	v	několika	
případech	(8	%)	otec	či	jiná	osoba	(4	%).	

K	provedení	veškerých	statistických	operací	a	analýz	sesbíraných	dat	o	dětech	
v	ne/stabilních	 formách	bydlení	byl	využit	primárně	statistický	software	 IBM	
SPSS	 (verze	 25),	 pro	 doplňkové	 analýzy	 pak	 volně	 dostupný	 software	 Jasp	
(verze	14).

Na	nově	sebraných	datových	souborech	byla	opětovně	realizována	EFA	s	cílem	
zredukovat	 16	 původně	 vybraných	 položek	 do	 co	 nejmenšího	 počtu	 faktorů,	
které	by	následně	pomohly	zefektivnit	a	zpřehlednit	vyhodnocení	výsledků.	

V	 rámci	kontroly	dat	 se	autorky	zaměřily	na	 chybějící	hodnoty.	 Jejich	výskyt	
byl	v	souboru		minimální	(celkem	osm	výskytů).	Dále	vypočítaly	KMO	(Kaiser-
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Meyer-Olkin	measure	of	sampling	adequacy),	jejíž	hodnota	0,824	nenaznačovala	
problém	 s	 daty,	 a	 ještě	 Bartlettův	 test	 sféricity,	 jehož	 hodnota	 pod	 0,005	
potvrdila	vhodnost	datového	souboru	pro	tento	typ	analýzy.	V	souladu	s	obecně	
uznávanými	doporučeními	(York,	2020)	zkontrolovaly	hodnoty	MSA	(measures	
of	sampling	adequacy)	u	každé	z	16	položek.	Nejnižší	hodnoty	dosáhla	položka	
č.	 14,	 a	 to	 0,591.	 Ačkoli	 přijatelné	 jsou	 dle	 obecných	 doporučení	 hodnoty	
nad	 0,5,	 bylo	 zřejmé,	 že	 tato	 položka	 může	 být	 potenciálně	 problematická.	
Jednalo	 se	 o	 položku	 „Je rád/ráda sama“,	 která	 umožňuje	 mnohočetnost	
interpretací	(pozitivní	i	negativní	konotaci)	a	vykazuje	nezávislost	na	schopnosti	
dítěte	 přizpůsobovat	 se	 vnějšímu	 okolí.	 Mnohem	 pravděpodobněji	 souvisí	
s	osobnostními	chrarakteristikami	jedince	(Corr,	2018)	než	se	sociální	adjustací.

Všechny	ostatní	položky	měly	hodnoty	MSA	výrazně	vyšší.	Nakonec	se	autorky	
zaměřily	na	hodnoty	komunality,	kterou	měly	všechny	položky	vyšší	než	0,4,	
což	je	také	v	pořádku.

V	rámci	extrakce	faktorů	zvolily	metodu	PAF	(Principal	axis	factoring).	Na	základě	
suťového	grafu	 se	 rozhodly	využít	 třífaktorové	 řešení,	které	však	vyžadovalo	
odstranit	z	analýzy	právě	položku	č.	14,	jíž	nebylo	možné	přiřadit		k	žádnému	
ze	 stanovených	 faktorů.	 Protože	 obsahové	 	 zaměření	 dotazníku	 předpokládá	
vzájemné	korelace	mezi	jednotlivými	faktory,	aplikovaly	autorky	šikmou	rotaci	
oblimin	(realizována	na	6	itarací)	a	pro	interpretaci	výstupu	využily	tzv.	pattern	
matrix,	jak	ukazuje	tabulka	níže.

Tabulka	7:	Výstup	faktorové	analýzy

Položky dotazníku Faktor

1 2 3

3.	Dělá	věci	naschvál,	aby	druhé	lidi	naštval/a. 0,806   

7.	Často	nadává. 0,778   

11.	Často	se	předvádí. 0,726   

6.	Často	se	pere. 0,706   

10.	Snadno	se	rozčílí. 0,704   

13.	Když	něco	začne,	má	problém	to	dokončit. 0,502   

12.	Často	ve	škole	chybí. 0,359  –0,306
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16.	Často	brečí.  0,631  

5.	Má	strach	být	sám/a.  0,588  

9.	Mívá	pocity	viny.  0,506  

4.	Často	si	stěžuje,	že	ho/ji	něco	bolí.  0,385  

15.	Rád/a	chodí	do	školy.   0,735

8.	Je	spokojený/á	sám/a	se	sebou.   0,581

1.	Má	hodně	kamarádů	mimo	rodinu.   0,532

2.	Rád/a	pomáhá	druhým. –0,431 0,337 0,435

Vysvětlená variance (%) 29,815 8,919 6,698

Kumulativní vysvětlená variance (%) 29,815 38,734 45,432

Ačkoli	by	některé	položky,	zejména	č.	2	(„Rád/a	pomáhá	druhým“),	mohly	být	
teoreticky	zařazeny	k	více	než	jednomu	faktoru,	rozhodly	se	autorky	pro	jejich	
zařazení	pod	ten	faktor,	kde	vykazovaly	nejvyšší	hodnotu	faktorové	zátěže.38

Nejsilnější	nalezený	první faktor (agresivita / afektivita)	obsahuje	7	položek	
(č.	3,	6,	7,	10,	11,	12,	13)	a	vysvětluje	necelých	30	%	variance.	Pro	tento	faktor	
je	 typické,	že	sdružuje	výroky	spojené	s	projevy	agresivity	(fyzické	 i	verbální	
útoky)	a	 emočními	projevy	 zlosti.	 Právě	 ty	 velmi	 často	doprovázejí	 agresivní	
chování	(Edwards,	1998;	Rae,	2013).

Druhý faktor (úzkost)	je	slabší	a	obsahuje	4	položky	(č.	4,	5,	9,	16).	Vysvětluje	
přitom	9	%	variance	a	je	pro	něj	příznačné,	že	jej	sytí	výroky	spojené	s	projevy	
úzkosti	a	strachu.	Nejsilněji	se	jedná	o	pozorovatelné	behaviorální	projevy,	jako	
je	častý	pláč	nebo	obavy	z	toho,	že	by	mělo	dítě	zůstat	samo.

Poslední	 třetí faktor (sociabilita)	 představuje	 protipól	 k	 druhému	 faktoru	
a	 obsahuje	 položky	 (č.	 1,	 2,	 8,	 15),	 které	 popisují	 pozitivní	 emoce	 spojené	
s	 navštěvováním	 školy,	množství	 sociálních	 kontaktů	 a	 vztah	 k	 vrstevníkům.	
Uvedený	faktor	vysvětluje	bezmála	7	%	variance	dat.	

Výsledné	 faktorové	 řešení	 je	možné	 prezentovat	 formou	 tzv.	 path	 diagramu,	
který	zachovává	u	každého	faktoru	původní	řazení	položek	(zespodu	nahoru).	
Zelené	šipky	přitom	vyjadřují	pozitivní	vazby,	zatímco	jejich	tloušťka	vyjadřuje	
sílu	dílčích	položek.	Červené	šipky	naopak	označují	stejným	způsobem	negativní	
vazby.	Celková	vysvětlená	variance	činí	45,4	%.	

38 Hodnoty pod úroveň 0,3 byly z tabulky pro přehlednost vymazány.
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Obrázek	10:	Vizualizace	výsledku	faktorové	analýzy

Jak	je	patrné	z	obrázku,	faktory	jsou	mezi	sebou	navzájem	provázány,	a	to	jak	
slabou	pozitivní	vazbou	mezi	F1	a	F3,	tak	středně	silnou	negativní	vazbou	mezi	
F1	a	F2	a	slabou	negativní	vazbou	mezi	F2	a	F3.	Konkrétní	hodnoty	korelací	
faktorů	ukazuje	následující	tabulka.	

Tabulka	8:	Korelace	faktorů	dotazníku

F1 F2 F3

F1 –0,481 0,251

F2 –0,481 –0,195

F3 0,251 –0,195

V	 případě	 interpretace	 struktury	 validizovaného	 výzkumného	 nástroje	 to	
znamená,	 že	 existuje	 negativní	 vazba	 mezi	 agresivitou	 /	 afektivitou	 (F1)	
a	úzkostí (F2) dětí,	což	dokumentuje	i	stávající	teorie	a	výzkum	v	oblasti	sociální	

Nejsilněji se jedná o pozorovatelné behaviorální projevy, jako je častý pláč nebo obavy 
z toho, že by mělo dítě zůstat samo. 
Poslední třetí faktor (sociabilita) představuje protipól k druhému faktoru a obsahuje položky 
(č. 1, 2, 8, 15), které popisují pozitivní emoce spojené s navštěvováním školy, množství 
sociálních kontaktů a vztah k vrstevníkům. Uvedený faktor vysvětluje bezmála 7 % variance 
dat.  
Výsledné faktorové řešení je možné prezentovat formou tzv. path diagramu, který zachovává 
u každého faktoru původní řazení položek (zespodu nahoru). Zelené šipky přitom vyjadřují 
pozitivní vazby, zatímco jejich tloušťka vyjadřuje sílu dílčích položek. Červené šipky naopak 
označují stejným způsobem negativní vazby. Celková vysvětlená variance činí 45,4 %.  

 
Obrázek 10: Vizualizace výsledku faktorové analýzy 

Jak je patrné z obrázku, faktory jsou mezi sebou navzájem provázány, a to jak slabou 
pozitivní vazbou mezi F1 a F3, tak středně silnou negativní vazbou mezi F1 a F2 a slabou 
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psychologie	 zaměřený	 na	 tzv.	 problematiku	 „fight or flight“/„boj nebo útěk“ 
(Heinzen,	 Goodfriend,	 2021).	 V	 rámci	 přizpůsobování	 obtížnému	 prostředí	
mají	jedinci	tendenci	volit	buď	cestu	symbolické/fyzické	agrese	–	„boj“,	nebo	se	
naopak	z	této	situace	stáhnout.	Volí	„útěk“	doprovázený	behaviorálními	projevy	
strachu	 či	 pocity	 méněcennosti.	 Uvedené	 zjištění	 koresponduje	 i	 s	 výsledky	
kvalitativní	části	výzkumu	(viz	Vávrová,	Gojová,	Glumbíková,	2019).

Dále	 se	 autorky	 zaměřily	 na	 stanovení	 reliability	 pro	 každý	 ze	 tří	 nově	
zkonstruovaných	faktorů	a	zároveň	pro	dotazník	jako	celek.	Pro	tento	účel	využily	
jak	 tradiční	 Cronbachovo	 alfa,	 tak	 v	 současnosti	 doporučované	 koeficienty	
McDonaldovo	 omega	 a	 Guttmanovo	 lambda	 (York,	 2020).	 Výsledky	 ukazuje	
Tabulka	9.	

Tabulka	9:	Odhad	reliability	faktorů

Faktory Odhady Cronbachovo 
α

McDonaldovo 
ω

Guttmanovo 
λ6

F1 Odhad	střední	hodnoty 0,854 0,859 0,848

95%	interval	spolehlivosti 0,823 0,831 0,820

0,881 0,887 0,879

F2 Odhad	střední	hodnoty 0,668 0,674 0,614

95%	interval	spolehlivosti 0,592 0,605 0,516

0,733 0,742 0,700

F3 Odhad	střední	hodnoty 0,685 0,692 0,637

95%	interval	spolehlivosti 0,614 0,628 0,554

0,746 0,757 0,715

Celkem Odhad	střední	hodnoty 0,838 0,833 0,876

95%	interval	spolehlivosti 0,805 0,801 0,861

0,866 0,865 0,903

Nejvyšší	odhad	reliability	byl	zaznamenán	v	případě	prvního	faktoru.	Je	jednak	
nejsilnější	a	jednak	obsahuje	největší	množství	položek.	Faktory	2	a	3	vykazují	
reliabilitu	 hraničící	 s	 přijatelnými	 hodnotami,	 což	 je	 dáno	 nízkým	 počtem	
položek	v	nich	a	také	tím,	že	zpravidla	jen	jedna	z	položek	dosahuje	vysokého	
faktorového	nasycení.	Dotazník	lze	nicméně	jako	celek	považovat	za	reliabilní.
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Protože	byla	EFA	provedena	na	dvou	sloučených	datových	souborech,	u	nichž	
se	 předpokládaly	 statisticky	 významné	 rozdíly,	 realizovaly	 ji	 autorky	 pro	
přehlednost	znovu,	pro	každý	ze	dvou	souborů	zvlášť,	aby	zjistily,	nakolik	se	
budou	jejich	výsledky	lišit.	V	případě	této	verze	faktorové	analýzy	byly	použity	
stejné	statistické	nástroje	jako	v	předešlém	případě.	Výsledky	přitom	zobrazuje	
Tabulka	10,	ve	které	jsou	dotazníkové	položky	seřazeny	podle	čísel	v	dotazníku.

Tabulka	10:	Výstupy	faktorové	analýzy	pro	dvě	skupiny	dětí

Položky dotazníku Nestabilní bydlení Stabilní bydlení

F1 F2 F3 F1 F3 F2

1.	Má	hodně	kamarádů	mimo	rodinu. 0,494 0,367

2.	Rád/a	pomáhá	druhým. 0,487 0,316 –0,550 0,405 0,308

3.	Dělá	věci	naschvál,	aby	druhé	lidi	
naštval/a.

0,763 0,757

4.	Často	si	stěžuje,	že	ho/ji	něco	bolí. 0,441 –0,382

5.	Má	strach	být	sám/a. 0,512 0,611

6.	Často	se	pere. 0,730 0,448

7.	Často	nadává. 0,854 0,602

8.	Je	spokojený/á	sám/a	se	sebou. 0,686 0,411

9.	Mívá	pocity	viny. 0,571 0,473

10.	Snadno	se	rozčílí. 0,699 0,724

11.	Často	se	předvádí. 0,594 0,687 0,310

12.	Často	ve	škole	chybí.* 0,329 –0,326

13.	Když	něco	začne,	má	problém	to	
dokončit.

0,624 0,361

15.	Rád/a	chodí	do	školy.   0,787  0,631  

16.	Často	brečí.  0,779    0,499

*	 S	 ohledem	 na	 nenáležení	 k	 žádnému	 z	 faktorů	 v	 případě	 dětí	 žijících	 ve	
stabilních	formách	bydlení	byla	položka	z	další	srovnávací	analýzy	vypuštěna.

Odlišnosti	v	případě	obou	souborů	jsou	zřetelné	zejména	v	pořadí	faktorů.	Zatímco	
ve	skupině	dětí	žijících	ve	stabilních	formách	bydlení	zůstává	faktor	1	(agresivita 
/ afektivita)	první,	původní	faktory	2	a	3	ve	svém	pořadí	variují.	Ačkoli	je	jejich	
vnitřní	 obsah	 podobný	 původnímu	 společnému	 řešení,	 jako	 problematická	 se	
v	rámci	sekundární	analýzy	jeví	položka	č.	12	(„Často ve škole chybí“), kterou	nelze	
plausibilně	přiřadit	k	žádnému	faktoru.	Pravděpodobně	je	to	dáno	tím,	že	tento	
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typ	chování	se	v	souboru	dětí	žijících	ve	stabilním	bydlení	nevyskytuje	v	takové	
míře,	 respektive	 není	 spojován	 s	 agresivním	 chováním	 a	 projevy	 hněvu.	 Jistou	
problematičnost	v	sobě	skýtají	i	položky	č.	2	(„Rád pomáhá druhým“)	a	č.	4	(„Často 
si stěžuje, že ho/ji něco bolí“),	které	byly	v	každé	skupině	zařazeny	k	jinému	faktoru.	
U	dětí	žijících	ve	stabilních	formách	bydlení	je	pomoc	druhým	chápána	nejen	jako	
projev	sociability,	ale	o	něco	málo	silněji	 také	 jako	projev	emocionální	 stability,	
který	vystihuje	míru	úzkostlivosti	dítěte.	Stěžování	si	na	„fyzické	omezení“	má	pak	
ve	skupině	dětí	se	standardními	podmínkami	k	bydlení	negativní	faktorovu	zátěž,	
což	 značí,	 že	 není	 vnímáno	 jako	 projev	 strachu,	 ale	 nehodnoticího	 pociťování	
bolesti.	Další	výrazné	odlišnosti	nebyly	mezi	oběma	soubory	zaznamenány.	

Z	 faktorové	 analýzy	 vyplývá,	 že	 15	 původně	 identifikovaných	 položek	 lze	
zjednodušit	do	podoby	 tří	klíčových	 faktorů	sociální	adjustace:	 (1)	agresivita	
/	afektivita;	 (2)	úzkost	a	 (3)	 sociabilita.	 Jinými	 slovy	 řečeno,	 lze	na	základě	
nich	 vytvořit	 tři	 indexy,	 které	 v	 rámci	 následujících	 analýz	 nahradí	množství	
původních	 položek.	 Při	 takovémto	 zásahu	 sice	 dojde	 ke	 ztrátě	 jedné	 z	 nich,	
nicméně	takováto	úprava	je	dle	metodologické	literatury	(Finch,	2020)	nejen	
přijatelná,	 ale	 z	 analytického	hlediska	 vhodná	 (Wagner,	Gillespie,	 2019).	Na	
základě	faktorové	analýzy	se	pak	dále	ukazuje,	že	výsledné	řešení	výzkumného	
nástroje	je	dobře	využitelné	pro	obě	skupiny	respondentů	a	může	být	aplikováno	
pro	účely	srovnávací	analýzy,	která	je	předmětem	následující	podkapitoly.

2.5 Srovnání sociální adjustace dětí ve stabilních 
a nestabilních formách bydlení

Kapitola	se	zaměřuje	na	srovnání	výsledků	sociální	adjustace	dětí	ve	stabilních	
a	 nestabilních	 formách	 bydlení.	 Pro	 tento	 účel	 nejprve	 prezentuje	 popisné	
výsledky	srovnávací	analýzy	a	následně	vztahové	analýzy	na	základě	modelování	
za	pomoci	lineární	regresní	analýzy.

Popisné výsledky srovnávací analýzy

Jednotlivé	faktory	byly	vytvořeny	jako	průměr	položek,	které	do	nich	autorky	
s	pomocí	výsledků	faktorové	analýzy	zařadily.	Výsledky	u	každého	faktoru	mohou	
dosahovat	hodnot	od	0	do	1.	V	tomto	případě	platí,	že	čím	vyšší	je	hodnota,	tím	
spíše	se	respondenti	s	daným	faktorem	ztotožňují	(respektive	ztotožňují	s	ním	
vlastnosti	dítěte,	o	kterém	vypovídají).
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Výsledky	za	skupinu	dětí	žijících	ve	stabilním	bydlení	ukazuje	Tabulka	11.	Z	ní	je	
jasně	patrné,	že	nejvyššího	skóre	dosahoval	faktor	F2	(úzkost),	který	poukazuje	
na	 to,	 že	 problémy	 se	 sociální	 adjustací	 u	dětí	 žijících	 ve	 stabilních	 formách	
bydlení	se	nejčastěji	projevují	v	podobě	prožívání	strachu.

Tabulka	 11:	 Popisné	 výsledky	 u	 3	 faktorů	 dotazníku	 z	 hlediska	 skupiny	 dětí	
žijících	ve	stabilním	bydlení

Faktor n Min Max Průměr SO

F1	(agresivita	/	afektivita) 120 0,00 7,86 2,45 1,65

F2	(úzkost) 120 1,50 10,00 7,15 1,80

F3	(sociabilita) 120 0,00 9,25 2,68 1,90

Další	 tabulka	 ukazuje	 výsledky	 dětí	 žijících	 v	 nestabilním	 bydlení.	 V	 jejich	
případě	 jsou	 rozdíly	 v	 průměrném	 skóre	mezi	 jednotlivými	 faktory	 na	 jednu	
stranu	mnohem	menší,	na	stranu	druhou	 je	zde	však	mnohem	silnější	 faktor	
F1	(agresivita	/	afektivita)	a	F3	(sociabilita).	Přitom	respondenti	z	nestabilních	
forem	bydlení	 reportují	 agresivní	 projevy	 chování,	 zlobu	 a	 rozhořčení	 u	 dětí	
téměř	dvakrát	častěji	než	v	případě	dětí	žijících	ve	stabilní	formě	bydlení.	I	když	
se	v	případě	těchto	dětí	projevuje	úzkost	nejsilněji,	nedosahuje	takového	skóre	
jako	v	předešlém	případě.	

Tabulka	12:	Popisné	výsledky	u	 tří	 faktorů	dotazníku	z	hlediska	skupiny	dětí	
žijících	v	nestabilním	bydlení

Faktor n Min Max Průměr SO

F1	(agresivita	/	afektivita) 112 0,21 10,00 4,72 2,23

F2	(úzkost) 112 0,00 10,00 5,27 2,26

F3	(sociabilita) 112 0,00 9,50 4,23 2,27

Vztahová analýza

Vztahová	analýza	 je	aplikována	na	celý	(sloučený)	soubor	dat.	V	 jejím	rámci	
autorky	 pracují	 postupně	 s	 jednotlivými	 faktory,	 tedy	 třikrát	 realizují	 tentýž	
postup,	konkrétně	lineární	regresní	analýzu.
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Vzhledem	 k	 menší	 velikosti	 výzkumného	 souboru	 bylo	 nutné	 maximálně	
zjednodušit	kategorie	proměnných,	aby	do	nich	spadalo	co	nejvíce	respondentů.	
S	 ohledem	 na	 doporučení	 (Soukup,	 Kočvarová,	 2016)	 autorky	 dbaly	 na	 to,	
aby	byly	 jednotlivé	podskupiny	 respondentů	nasyceny	minimálně	30	případy	
(v	obou	skupinách	dohromady).

Do	modelu	na	základě	předchozích	analýz	zařadily	následující	proměnné:

	základní	údaj	o	příslušnosti	do	jedné	z	porovnávaných	skupin	(nestabilně	
bydlící	versus	stabilně	bydlící);

	pohlaví	(chlapci	versus	dívky);

	věk	(starší,	narození	v	letech	2004–2008	versus	mladší,	narození	v	letech	
2009–2012);

	soužití	s	dalšími	osobami	vyřešily	formou	tzv.	dummy	variables,	přičemž	
do	modelu	zahrnuly	následující	skupiny:

- dítě	 žije	 bez	 obou	 biologických	 rodičů	 (versus	 ostatní	 možnosti	
soužití,	do	modelu	nezahrnuté);

- dítě	 žije	 s	 jedním	 biologickým	 rodičem	 (versus	 ostatní	 možnosti	
soužití,	do	modelu	nezahrnuté);

- dítě	žije	ve	společnosti	dalších	dětí	(versus	ostatní	možnosti	soužití,	
do	modelu	nezahrnuté).

Do	modelu	autorky	naopak	nezařadily	tyto	proměnné:

	navštěvovanou	školu	(základní	škola	nebo	víceleté	gymnázium),	protože	
naprostá	většina	dětí	chodí	na	základní	školu;

	stupeň	školy	(1.	 stupeň	a	2.	 stupeň	dle	 tradičního	členění	ZŠ),	protože	
silně	koreluje	s	věkovou	skupinou	(mladší	děti	chodí	ve	všech	případech	
na	1.	stupeň,	starší	děti	téměř	ve	všech	případech	na	2.	stupeň);

	soužití	 dítěte	 s	 oběma	 biologickými	 rodiči,	 a	 to	 kvůli	 multikolinearitě	
při	 zařazení	dalších	 výše	uvedených	 způsobů	 soužití	 (jeden	bylo	nutné	
z	modelu	vyřadit);

	způsob	bydlení	(byt	či	rodinný	dům	u	dětí	ze	stabilního	bydlení,	azylový	
dům,	 ubytovna	 nebo	 vyloučená	 lokalita	 u	 dětí	 z	 nestabilního	 bydlení),	
protože	se	jedná	o	dílčí	podskupiny,	které	už	jsou	zahrnuty	v	hlavní	třídící	
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proměnné	 stabilně	 a	 nestabilně	 bydlících	 a	 v	 některých	 případech	 jsou	
málo	zastoupeny;

	osobu,	která	vyplnila	dotazník	(matka,	otec,	někdo	jiný),	protože	naprostou	
většinu	dotazníků	vyplnila	matka.

Řazení	proměnných	sleduje	dvoustupňovou	logiku,	kdy	první	krok	obsahuje	pouze	
členění	na	skupinu	dětí	v	nestabilním	versus	stabilním	bydlení.	V	následném	
kroku	 jsou	 sledovány	 další	 proměnné	 (jako	 pohlaví,	 věková	 skupina,	 soužití	
s	dalšími	osobami).

Všechny	 modely	 byly	 vytvořeny	 s	 využitím	 programu	 SPSS	 metodou	 Enter.	
Případy	 s	 chybějícími	 hodnotami	 byly	 z	 modelu	 vyřazeny.	 Výstupy	 zahrnují	
velikost	 nestandardizovaných	 koeficientů	 (B)	 včetně	 standardní	 chyby	 (SE),	
velikost	 standardizovaných	koeficientů	 (beta),	hodnotu	 testového	kritéria	 (t)	
včetně	hodnoty	statistické	signifikance	(sig.),	ačkoli	tu	v	případě	našeho	výběru	
vzhledem	k	jeho	nereprezentativitě	autorky	nevyužívají	k	interpretaci	výsledků,	
a	dále	údaj	VIF	(Variance	Inflation	Factors)	o	kontrole	multikolinearity,	 jehož	
maximální	doporučovaná	hodnota	je	5.

Na	 základě	 testu	 ANOVA	 se	 všechny	 realizované	 modely	 jeví	 jako	 stabilní.	
Souhrnné	 informace	k	příslušnému	 faktoru,	kroku	modelování,	počtu	 stupňů	
volnosti	(df),	hodnotě	testového	kritéria	(F)	a	hodnotě	statistické	signifikance	
(sig.)	 uvádí	 tabulka.	 Ta	 obsahuje	 i	 údaj	 o	 podílu	 vysvětlené	 variance	 závisle	
proměnné,	 kterou	 se	 daří	 vysvětlit	 s	 využitím	 nezávisle	 proměnných,	 tedy	
tzv.	 koeficientem	 determinace	 (R2)	 včetně	 jeho	 adjustované	 hodnoty,	 která	
zohledňuje	množství	nezávisle	proměnných	v	modelu	(adj.	R2).

Tabulka	13:	Základní	parametry	kvality	tří	modelů	regresní	analýzy

Faktor Krok  
modelování

df F Sig. R2 adj. R2

F1	(agresivita	/	afektivita) 1 1 80,686 <	0,005 0,261 0,258

2 6 14,537 <	0,005 0,281 0,262

F2	(úzkost) 1 1 48,543 <	0,005 0,176 0,172

2 6 12,967 <	0,005 0,259 0,239

F3	(sociabilita) 1 1 32,742 <	0,005 0,126 0,122

2 6 7,041 <	0,005 0,159 0,137
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Věcně	významná	je	pro	interpretaci	autorek	primárně	hodnota	R2.	Ukazuje	se,	že	
největší	sílu	má	ve	všech	třech	modelech	proměnná,	která	rozlišuje	respondenty	
podle	bydlení	 (stabilní,	nestabilní),	 zatímco	ostatní	nezávisle	proměnné	mají	
všechny	dohromady	výrazně	slabší	vliv	(byť	ne	zanedbatelný).	Nejvyšší	podíl	
variance	dokážou	autorky	vysvětlit	u	modelu	pro	 faktor	F1	(28	%	variance),	
o	něco	méně	u	modelu	pro	faktor	F2	(26	%	variance)	a	výrazněji	méně	u	modelu	
pro	faktor	F3	(16	%	variance).

Podrobnější	 výstupy	 pak	 komentují	 ve	 vztahu	 ke	 konkrétním	 modelům	
v	následujících	tabulkách.

Tabulka	14:	Model	regresní	analýzy	pro	faktor	F1

Model B SE Beta t Sig.  VIF

Krok	1 (Konstanta) 2,452 0,178  13,801 0,000  

Nestabilní	bydlení	(oproti	
stabilnímu	bydlení)

2,308 0,257 0,511 8,983 0,000 1,000

Krok	2 (Konstanta) 1,799 0,416  4,321 0,000  

Nestabilní	bydlení	(oproti	
stabilnímu	bydlení)

2,286 0,290 0,506 7,878 0,000 1,281

Chlapci	(oproti	dívkám) 0,605 0,261 0,134 2,316 0,021 1,038

Starší	věková	skupina	
(oproti	mladší	skupině)

0,150 0,259 0,033 0,577 0,564 1,010

Dítě	žije	bez	obou	biologic-
kých	rodičů.

0,100 0,372 0,022 0,269 0,788 2,011

Dítě	žije	s	jedním	biologic-
kým	rodičem	(s	matkou,	
nebo	s	otcem).

0,117 0,343 0,025 0,340 0,734 1,696

Dítě	žije	s	dalšími	dětmi. 0,322 0,286 0,066 1,129 0,260 1,061

Model	odhaduje,	že	děti	žijící	v	nestabilním	bydlení	vykazují	oproti	dětem	žijícím	
ve	stabilním	bydlení	u	 faktoru	F1	(agresivita	/	afektivita)	zhruba	o	2,3	bodů	
více,	a	to	jak	v	kroku	1,	kde	figuruje	pouze	tato	proměnná,	tak	v	kroku	2	při	
zahrnutí	dalších	proměnných,	které	by	potenciálně	mohly	výše	uvedený	efekt	
modifikovat.	Další	rozdíly	jsou	z	věcného	hlediska	v	kontextu	škály	0–10	bodů	
malé:	 chlapci	dosahují	 zhruba	o	0,6	bodu	více	než	dívky,	 rozdíly	u	ostatních	
skupin	jsou	věcně	zanedbatelné	(0,3	bodu	a	méně).	
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Sociální	 adjustace	 v	 podobě	 behaviorálních	 projevů	 symbolické	 i	 fyzické	
agresivity,	 doprovázené	 emocemi,	 jako	 jsou	 zloba,	 podráždění	 či	 rozhořčení	
jsou	typickými	copingovými	strategiemi,	které	vycházejí	z	prostředí	nestabilního	
bydlení.	Doplňme,	že	tato	adjustační	strategie	je	podle	analýzy	více	rozvinutá	
u	chlapců	než	u	dívek.	

Tabulka	15:	Model	regresní	analýzy	pro	faktor	F2

Model B SE Beta t Sig.  VIF

Krok	1 (Konstanta) 7,150 0,186  38,379 0,000  

Nestabilní	bydlení	(oproti	
stabilnímu	bydlení)

–1,877 0,269 –0,419 –6,967 0,000 1,000

Krok	2 (Konstanta) 7,927 0,420  18,895 0,000  

Nestabilní	bydlení	(oproti	
stabilnímu	bydlení)

–1,345 0,292 –0,300 –4,600 0,000 1,281

Chlapci	(oproti	dívkám) –0,764 0,263 –0,171 –2,906 0,004 1,038

Starší	věková	skupina	
(oproti	mladší	skupině)

0,269 0,261 0,060 1,031 0,304 1,010

Dítě	žije	bez	obou	biologic-
kých	rodičů.

–1,414 0,375 –0,308 –3,770 0,000 2,011

Dítě	žije	s	jedním	biologic-
kým	rodičem	(s	matkou,	
nebo	s	otcem).

–0,370 0,346 –0,080 –1,071 0,286 1,696

Dítě	žije	s	dalšími	dětmi. –0,125 0,288 –0,026 –0,435 0,664 1,061

Druhý	model	pro	faktor	F2	(úzkost)	v	kroku	1	odhaduje,	že	děti	žijící	v	nestabilním	
bydlení	vykazují	o	zhruba	1,9	bodu	méně	než	děti	žijící	ve	stabilním	bydlení.	
Pokud	jsou	do	modelu	zahrnuty	i	další	sledované	proměnné	v	kroku	2,	zredukuje	
se	 efekt	 příslušnosti	 ke	 skupině	podle	podoby	bydlení	na	–1,3	bodu.	Ostatní	
proměnné	 tedy	mají	výraznější	 roli	než	v	předchozím	modelu.	Děti	žijící	bez	
obou	 biologických	 rodičů	 vykazují	 o	 1,4	 bodu	méně	 než	 ostatní	 děti,	 jejichž	
podoba	soužití	není	do	modelu	zahrnuta.	Chlapci	dosahují	o	0,8	bodu	méně	než	
dívky.	Ostatní	rozdíly	jsou	opět	spíše	zanedbatelné	(0,4	bodu	a	méně).

Z	hlediska	dopadů	na	sociální	adjustaci	dětí	je	třeba	upozornit	na	to,	že	děti,	
které	žijí	ve	v	nestabilních	bytových	podmínkách,	vykazují	méně	často	projevy	
úzkostlivosti	 než	 děti	 ve	 stabilním	 bydlení.	 Přičemž	míra	 úzkostlivost	 je	 zde	
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silně	ovlivněna	přítomností	obou	rodičů	ve	výchově.	Pokud	jeden	z	rodičů	chybí,	
jsou	výrazně	méně	úzkostlivé.	

Tabulka	16:	Model	regresní	analýzy	pro	faktor	F3

Model B SE Beta t Sig. VIF

Krok	1 (Konstanta) 2,675 0,191  14,033 0,000  

Nestabilní	bydlení	(oproti	
stabilnímu	bydlení)

1,577 0,276 0,354 5,722 0,000 1,000

Krok	2 (Konstanta) 2,356 0,444  5,307 0,000  

Nestabilní	bydlení	(oproti	
stabilnímu	bydlení)

1,572 0,309 0,353 5,081 0,000 1,281

Chlapci	(oproti	dívkám) 0,034 0,278 0,008 0,121 0,904 1,038

Starší	věková	skupina	
(oproti	mladší	skupině)

0,815 0,276 0,182 2,948 0,004 1,010

Dítě	žije	bez	obou	biolo-
gických	rodičů.

–0,002 0,397 0,000 –0,005 0,996 2,011

Dítě	žije	s	jedním	biolo-
gickým	rodičem	(s	mat-
kou,	nebo	s	otcem).

–0,080 0,366 –0,017 –0,218 0,827 1,696

Dítě	žije	s	dalšími	dětmi. –0,031 0,304 –0,006 –0,100 0,920 1,061

Model	pro	faktor	F3	(sociabilita)	odhaduje,	že	děti	v	nestabilní	formě	bydlení	
vykazují	zhruba	o	1,6	bodu	více	než	děti	ve	stabilním	bydlení.	Děti	z	nestabilních	
forem	bydlení	 jsou	podle	 sebraných	dat	o	něco	více	 sociabilnější	než	děti	 ze	
stabilních	forem.	Tato	hodnota	zůstává	v	podstatě	totožná	i	při	zahrnutí	dalších	
proměnných,	které	mají	tím	pádem	jen	malý	vliv.	Výraznější	rozdíl	je	u	starších	
dětí,	které	vykazují	o	0,8	bodu	vyšší	míru	sociability	než	mladší	děti.	Ostatní	
rozdíly	jsou	zanedbatelné	(menší	než	0,1	bodu).
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3. OD ZKOUMÁNÍ DOPADŮ NESTABILITY 
BYDLENÍ K DOPORUČENÍM PRO PRAXI 
SOCIÁLNÍ PRÁCE

Narůstající	 počet	 dětí	 bez	 domova	 není	 jen	 českým	 problémem,	 ale	 jak	
uvádí	 předchozí	 kapitola,	 problémem	celosvětovým.	Studie	 a	 výzkumy	 české	
(viz	Vávrová,	Gojová,	Glumbíková,	2019;	Median,	2017b;	Median	et	al.,	2016)	
i	 zahraniční	 (viz	 Anooshian,	 2005;	 Obradović	 et	 al.,	 2009;	 Masten,	 2012;	
Hinton,	 Cassel,	 2013;	 Chow,	Mistry,	Melchor,	 2015)	 dokládají	 negativní	 vliv	
bezdomovectví	na	děti	(zejména	v	oblasti	zdraví	a	školní	úspěšnosti).	Předkládaný	
výzkum	potvrdil	negativní	vliv	nestabilního	bydlení	na	oblast	sociální	adjustace.	

V	následující	kapitole	se	autorky	zabývají	možnostmi	sociální	práce	v	prevenci	
či	mírnění	těchto	vlivů.	Situace	„bez	bytu“,	na	kterou	se	zaměřovaly,	vyžaduje	
jiná	 řešení	než	pobyt	v	azylovém	domě	nebo	na	ubytovně,	kde	 jsou	 tito	 lidé	
konfrontování	 se	 specifickou	 atmosférou,	 která	 je	 dána	 pravidly	 zařízení,	
stigmatizací,	omezeným	prostorem	a	následným	omezeným	soukromím	či	jiným	
životním	režimem.	

Azylové	 domy	 jsou	 v	 České	 republice	 řazeny	 ke	 službám	 sociální	 prevence39 
(Průdková,	Novotný,	2008).	§	57	zákona	č.	108/2006	Sb.,	o	sociálních	službách	
(dále	 jen	 „zákon“),	 uvádí,	 že	 azylové	 domy „poskytují	 pobytové	 služby	 na	
přechodnou	 dobu	 osobám	 v	 nepříznivé	 sociální	 situaci	 spojené	 se	 ztrátou	
bydlení“.	 Zákon	 dále	 uvádí,	 že	 sociální	 služba	 azylového	 domu	 obsahuje	
tyto	 základní	 činnosti:	 „a)	 poskytnutí	 stravy	nebo	pomoc	při	 zajištění	 stravy,	
b)	 poskytnutí	 ubytování,	 c)	 pomoc	při	 uplatňování	 práv,	 oprávněných	 zájmů	
a	při	obstarávání	osobních	záležitostí.“	Zákon	také	stanovuje,	že	„za	poskytování	
sociálních	služeb	v	azylových	domech	hradí	osoby	úhradu“.	Pobyt	v	azylovém	
domě	je	časově	omezen,	nejčastěji	na	dobu	jednoho	roku.	Na	konci	roku	2020	
bylo	v	České	republice	215	registrovaných	azylových	domů,	přičemž	85	z	nich	

39 „Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohrože-
ny pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, 
sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické 
osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální 
situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů“ (§ 54 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).
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bylo	určeno	pro	cílovou	skupinu	rodin	s	dítětem/dětmi	(Registr	poskytovatelů	
sociálních	služeb	MPSV,	n.	d.).	

Busch-Geertsema	a	Sahlin	(2007)	charakterizují	azylové	domy	pomocí	tří	aspektů	
domova;	vycházejí	přitom	z	obecného	popisu	azylového	domu,	jak	ho	prezentují	
Edgar	a	Meert	(2005).	Autoři	na	základě	analýzy	těchto	aspektů	považují	azylové	
domy	za	krizovou	možnost	řešení	situace	bezdomovectví,	a	proto	nemohou	být	
považovány	za	alternativu	k	bydlení.	Je	potřeba	je	vnímat	spíše	jako	prostředek	
nezbytného	řešení	krizové	situace	spojené	se	ztrátou	bydlení.	V	návaznosti	na	
uvedené	se	autorky	domnívají,	že	popis	aspektů	azylového	domu	(viz	tabulka	
níže)	je	aplikovatelný	i	na	ubytovnu.	

Tabulka	17:	Popis	aspektů	azylového	domu

Tři	oblasti	pojetí	domova Aspekt	azylového	domu	

Fyzický	prostor komunální	forma	(obvykle),
sdílený	prostor	(životní	prostor,	prostor	pro	jídlo	a	jeho	
přípravu,	koupelna/toaleta)

Sociální	prostor přítomnost	některé	z	forem	kontroly,
limitovaný	prostor	(okolí	z	něho	může	být	vyloučeno)

Prostor	vymezený	zákonem institucionální	kontrola	možnosti	vstupu/dostupnosti,
určení	ke	krátkodobému	využití/pobytu,
neexistence	pravidelné/dlouhodobé	nájemní	smlouvy
vystěhování	bez	soudního	řízení

Zdroj:	Edgar,	Meert,	2005:22

Na	 rozdíl	 od	 azylových	domů	nejsou	ubytovny	 sociální	 službou	definovanou	
podle	 zákona.	 Ubytovny	 jsou	 budovy	 nebo	 soubory	 budov,	 které	 slouží	
k	 ubytování	 osob	 a	mají	 (nejčastěji)	 povahu	 komerční	 služby.	 Podléhají	 sice	
státním	regulacím	ve	smyslu	stavebního	a	ubytovacího	řádu,	ale	přesto	jsou	pro	ně	
typické	nepřiměřené	nájmy,	nestálost	a	krátkodobost	nájemních	smluv	a	špatná	
kvalita	bydlení	(neupravené	a	nefunkční	prostory,	špatné	hygienické	standardy,	
nefungující	 dodávky	 energií	 atd.).	 Často	 se	 v	 nich	 kumulují	 znevýhodněné	
skupiny	obyvatel,	které	si	kvůli	nedostatku	finančních	prostředků	na	kauci	či	
kvůli	 dluhům	 (na	 energiích)	 nemohou	 dovolit	 standardní	 nájemní	 bydlení.	
Z	 Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR	 vyplývá,	 že	 u	 většiny	 ubytoven	
neměly	jednotlivé	rodiny	k	dispozici	vlastní	sociální	zařízení	a	kuchyň	(Čada,	
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2015).	Analýza	Vzájemného soužití	(2013)	uvádí,	že	je	v	ubytovnách	často	málo	
teplé	 vody	 a	 většina	ubytoven	 je	 v	 nevhodném	hygienickém	 stavu.	 Pobyt	 na	
ubytovně	tak	s	sebou	nese	řadu	zdravotních	rizik,	např.	v	podobě	hepatitidy.	Ze	
zprávy	GAC	(Čada,	2015)	vyplývá,	že	počty	osob	žijících	na	ubytovnách	stále	
narůstají	a	že	v	roce	2008	žilo	v	jiné	formě	bydlení	(kam	se	ubytovny	řadí)	7	
115	dospělých	a	3	912	dětí.	

Řešením	 bezdomovectví	 a	 bytové	 nouze	 se	 v	 České	 republice	 zabývají	 dva	
strategické	dokumenty:	Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví 
v ČR do roku 2020	(MPSV,	2013)	a	Koncepce sociálního bydlení České republiky 
2015–2025	(MPSV,	2015a).	

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví	 (dále	 jen	 „Koncepce“)	
zdůrazňuje	„komplexní	model	práce	s	bezdomovci“,	který	zahrnuje:	a)	prevenci	
ztráty	bydlení	a	začlenění	lidí	bez	domova	do	obvyklého	standardu	bydlení,	b)	
doplnění	sítě	služeb	(včetně	bydlení	s	podporou,	přičemž	podporou	je	myšlena	
sociální	práce),	c)	rozšíření	současné	podoby	sociální	práce	(modelu	Housing	
Ready)	a	zavedení	konceptu	Housing	First.	Klíčovým	pojmem	Koncepce	(MPSV,	
2013:14)	je	bydlení	s	podporou,	které	„Spočívá	v	pravidelném	kontaktu	klienta	
se	 sociálním	 pracovníkem	 (obce	 nebo	 poskytovatele	 sociálních	 služeb);	 tato	
podpora	musí	být	dostatečně	flexibilní	 jak	z	hlediska	intenzity,	tak	z	hlediska	
délky	 trvání	 a	 podoby	 a	 stupně	 spolupráce	 a	 kontroly.	 Realizuje	 se	 formou	
návštěv	 sociálního	 pracovníka	 v	 intervalech,	 které	 se	 postupně	 prodlužují	
a	postupně	vymizí.	Jejím	obsahem	je	učení	se	samostatnému	bydlení	s	cílem	
přechodu	k	samostatnému	bydlení	na	vlastní	odpovědnost“.

I	podle	Koncepce	sociálního	bydlení	(MPSV,	2015a:79)	má	sociální	práce	„v	rámci	
sociálního	bydlení	klíčovou	roli“;	dokument	uvádí	výčet	nástrojů	sociální	práce	
spojených	s	bydlením.	

Sociální	práce	intervenující	v	rodinách	v	bytové	nouzi	má	kvůli	stávající	legislativní	
mezeře	v	České	republice	(absence	zákona	o	sociálním	bydlení)	 jen	omezené	
nástroje	 a	 prostředky.	 Situace	 rodin	 s	 dětmi	 je	 dlouhodobě	 natolik	 závažná,	
že	 v	 praxi	 sociální	 práce	 vznikají	 (i	 bez	 legislativní	 opory)	 různé	 programy	
a	koncepty,	které	nabízejí	bydlení	se	sociální	podporou.	Realizují	 je	nejčastěji	
poskytovatelé	 sociálních	 služeb,	 a	 to	 formou	 terénních	 programů,	 sociálně	
aktivizačních	 služeb,	 případně	 sociální	 rehabilitace	 (MPSV,	 2015a).	 Dalšími	
poskytovateli	 jsou	 obce.	 Svou	 službu	 označují	 jako	 bydlení	 s	 doprovodným	
sociálním	programem,	tréninkové	bydlení	nebo	„sociální	bydlení“.	
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3.1 Modely sociální práce doprovázející rodiny v bytové 
nouzi40

Cílem	předkládané	kapitoly	je	popsat	stávající	modely	sociální	práce	s	rodinami	
v	bytové	nouzi	v	České	republice,	které	byly	sestaveny	na	základě	dat	získaných	
z	 realizovaného	 terénního	 výzkumu	 v	 roce	 201741.	 Modely	 jsou	 určitým	
redukovaným	 odrazem	 sociální	 reality,	 kterou	 strukturují	 a	 zjednodušují,	
přičemž	se	snaží	názorným	způsobem	zachytit	a	vysvětlit	její	fungování	v	širším	
sociokulturním	kontextu.	 	Model	má	podle	Slavíka	et	al.	(2013)	heuristickou	
funkci,	protože	popis	některé	oblasti	sociální	reality	za	pomoci	modelu	pomáhá	
vidět	tuto	realitu	novým	způsobem.	Chápání	skutečnosti	 je	podle	autorů	(viz	
Slavík	 et	 al.,	 2013)	 vždy	 určitou	 interpretací,	 přičemž	 model	 jako	 nástroj	
redeskripce	 pomáhá	 najít	 novou	 reinterpretaci	 reality.	 Konstrukce	 modelů	
pomáhá	 k	 určitému	 obrazu	 praxe	 sociální	 práce,	 která	 se	 realizuje	 v	 rámci	
„sociálního	 bydlení“.	 Systematizací	 přístupů	 sociální	 práce	 v	 dané	 situaci	 je	
zachycen	 aktuální	 stav	 sociální	 reality,	 ze	 kterého	mohou	 následně	 vycházet	
připravované	programy,	přístupy	a	legislativní	změny.		

V	Česku	jsou	v	současnosti	v	kontextu	podpory	bydlení	rozšířeny	dva	přístupy,	
a	to	Housing	Ready	a	Housing	First.		

(1)	Housing	Ready	je	model	reintegrace	lidí	bez	domova	do	bydlení;	někdy	je	
označován	jako	model	prostupný	či	vícestupňový.	Je	založen	na	předpokladu,	
že	aby	klient	získal	bydlení,	musí	nejdřív	získat/posílit	svou	kompetenci	bydlet.	
Oboustranná	prostupnost	modelu	(vzestup	i	sestup)	má	působit	motivačně	(Lux,	
Mikeszová,	Sunega,	2010;	Mikeszová,	Lux,	2013).

40 Kapitola je upraveným překladem následujícího článku: Vávrová, S., Gojová, A. (2020). Emerging 
Models of Social Work Accompanying Housing, or How Czech Social Workers Treat Homelessness 
in Families with Children, While Having No Legal Support. Czech and Slovak Social Work, 20(4), 
54–70. Článek je dostupný na https://socialniprace.cz/article/emerging-models-of-social-work-ac-
companying-housing-or-how-czech-social-workers-treat-homelessness-in-families-with-children-
-while-having-no-legal-support/ redakční rada časopisu Sociální práce / Sociálna práca udělila sou-
hlas k jeho použití. 

41 Praxe sociální práce se od tohoto období vyvíjí, a to zejména díky projektu MPSV „Sociální 
bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“. V jeho rámci spolupracu-
je 16 vybraných obcí na realizaci koncepcí sociálního bydlení a metodické podpory sociální práce 
v sociálním bydlení. Zároveň v roce 2019 MPSV vyhlásilo výzvu na podporu konceptu Housing 
First (Bydlení především), která podpořila 15 projektů obcí a neziskových organizací. Navzdory 
této postupné proměně praxe považují autorky výsledky svého výzkumu za platné a pro další úvahy 
o rozvoji sociální práce při řešení problému bytové otázky za významné.
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Evaluaci	prostupného	bydlení	pro	Agenturu	pro	sociální	začleňování	v	České	
republice	 zpracovali	 Kocman	 a	 Klepal	 (2016).	 Zjistili,	 že	 prostupné	 bydlení	
pomáhá	s	překonáním	znevýhodnění	na	trhu	s	byty	spíše	menší	skupině	 lidí.	
Úspěšné	získání	bytu	pak	nelze	přisuzovat	motivaci	klientů	či	jejich	kompetenci	
k	bydlení.	Dále	poukázali	na	skutečnost,	že	přestože	prostupné	bydlení	hovoří	
o	přípravě	klientů	na	samostatný	život,	lidé	s	vyššími	potřebami	dál	zůstávají	
v	 nižších	 stupních	 ubytování	 a	 bez	 potřebné	 podpory.	 Už	 v	 předchozích	
výzkumných	 zprávách	 Kocman	 a	 Klepal	 (2014a)	 upozorňovali,	 že	 model	
prostupného	 bydlení	 je	 účinný	 u	 klientů,	 kteří	 kompetence	 k	 bydlení	 nikdy	
neztratili,	ale	o	bydlení	přišli	z	jiných	důvodů.	Jejich	pobyt	v	prostupném	bydlení	
hodnotili	Kocman	s	Klepalem	(2014b:72)	jako	„čekání	na	to,	až	se	objeví	vhodný	
byt“,	 ne	 jako	 přípravu	 na	 samostatné	 bydlení.	 Nejnovější	 zjištění	 Nejvyššího	
kontrolního	úřadu,	 který	 se	 zaměřil	 na	 implementaci	Bydlení	 až	po	přípravě	
v	 Litvínově,	 dokládá,	 že	 v	 tomto	městě	model	 není	 tzv.	 prostupný	 a	udržuje	
klienty	v	bytové	nouzi	v	segregovaném	bydlení	(NKÚ,	2018).

(2)	Bydlení	především	je	založeno	na	myšlence,	že	je	nutné	nejprve	s	klientem	
vyřešit	otázku	bydlení	a	teprve	pak	s	ním	pracovat	na	dalších	tématech.	Bydlení	
je	v	rámci	tohoto	přístupu	chápáno	jako	právo.	Velký	důraz	je	kladen	na	klienty,	
jejich	potřeby	a	 jejich	 zotavení	 (Tsemberis,	 2010).	Výzkum	Busch-Geertsemy	
(2013),	který	se	zabýval	úspěšností	modelu,	dospěl	k	závěru,	že	nájemní	bydlení	
v	bytech	si	s	podporou	dokázalo	dlouhodobě	udržet	87,9	%	uživatelů	programu.	
Ve	 všech	 evropských	 městech,	 kde	 se	 model	 pilotoval,	 se	 pracovalo	 s	 lidmi	
s	duševním	onemocněním	(často	ještě	v	kombinaci	se	závislostí	na	návykových	
látkách),	 kteří	 dlouhodobě	 žili	 na	 ulici.	 Sociální	 práce	 je	 v	 předkládaném	
modelu	bydlení	dobrovolná,	nepodmiňuje	přidělení	bytu,	podpora	je	nabízena	
aktivně,	práce	s	klientem	 je	orientovaná	na	 jeho	zotavení,	pracuje	se	s	celou	
klientovou	 sociální	 situací	 a	 s	 jejími	 aktéry.	 Jedním	 z	 rysů	 sociální	 práce	
v	modelu	Bydlení	především	je	podle	výzkumu	Lindovské	(2016a)	variabilita	
podpory,	 podpora	 vztahů	 v	 komunitě	 a	 důraz	 na	 zodpovědnost	 jedince	 za	
řešení	vlastní	životní	situace	(není	tím	ale	myšlena	individuální	odpovědnost	za	
vznik	problému).	Bydlení	především	tak	podle	Lindovské	(2016b:156)	„otevírá	
strukturální	perspektivu	rozumění	bezdomovectví	a	vyloučení	z	bydlení	a	nabízí	
individualizovanou	podporu	zaměřenou	na	silné	stránky	nájemníků	bydlení“.

Ripka,	Černá,	Kubala	et	al.	(2018a)	provedli	dopadovou	evaluaci	projektu	Rapid	
Re-Housing	 v	 Brně,	 který	 vycházel	 z	modelu	 Bydlení	 především.	 Studie	 byla	
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provedena	 metodou	 randomizovaného	 kontrolovaného	 experimentu.	 Dopady	
byly	měřeny	pomocí	strukturovaných	rozhovorů	s	pečujícími	osobami	a	partnery	
po	šesti	a	dvanácti	měsících	od	nastěhování	u	50	rodin	intervenčních	a	99	rodin	
kontrolních.	Hlavním	výsledkem	projektu	byl	fakt,	že	96	%	náhodně	vybraných	
rodin	v	bytové	nouzi	bylo	schopno	udržet	si	s	poskytnutou	podporou	městský	
nájemní	 byt	 po	 dobu	 jednoho	 roku	 a	 intervence	 zvýšila	 kvalitu	 jejich	 života	
v	 několika	 oblastech	 (jistota	 a	 kvalita	 bydlení,	 finanční	 stabilita,	 subjektivní	
hodnocení	zdravotního	stavu,	životní	spokojenost	apod.).	Jejich	výzkum	prokázal,	
že	pro	ukončení	bezdomovectví	rodin	není	nutná	selekce	u	vstupu	do	programu.	

Cílem	šetření	autorek	bylo	(1)	prozkoumat	přístupy,	způsoby	a	metody	sociální	
práce	 s	 cílovou	 skupinou	 rodin	vyloučených	ze	 stabilního	bydlení	a	na	 jejich	
základě	 (2)	 sestavit	 a	 popsat	 modely	 sociální	 práce	 doprovázející	 bydlení.	
V	rámci	kvalitativního	výzkumného	šetření	autorky	hledaly	odpověď	na	hlavní	
výzkumnou	otázku:	Jaké modely sociální práce fungují ve stávající situaci sociálního 
bydlení v České republice s akcentem na rodiny s dětmi?	Výběr	 informantů	byl	
záměrný	 a	 proběhl	 přes	 instituce	 poskytovatelů	 služeb,	 kteří	 se	 zaměřují	 na	
cílovou	skupinu	osob	ohrožených	sociálním	vyloučením,	a	to	kvůli	ztrátě	bydlení.	
Kritéria	výběru	byla	následující:	více	než	roční	zkušenost	sociální	práce	s	cílovou	
skupinou	rodin	v	bytové	nouzi	a	souhlas	se	zapojením	do	výzkumu.	Data	byla	
sbírána	 prostřednictvím	 interview	 v	 (ohniskových)	 skupinách	 a	 expertních	
rozhovorů.	Hlavní	technikou	sběru	dat	byly	čtyři	ohniskové	skupiny	zaměřené	
na	obsah	a	1	skupinový	rozhovor	(realizovány	v	roce	2017)42,	vždy	o	délce	56–
112	minut.	Získané	výsledky	byly	následně	reflektovány	v	rámci	3	expertních	
rozhovorů	(realizovaných	v	letech	2017–2019).	Do	analýzy	byla	zařazena	data	
sesbíraná	26	sociálními	pracovníky	(16	ženami,	10	muži)	a	3	experty	(sociálních	
pracovníků),	kteří	se	zaměřují	na	podporu	rodin	v	bytové	nouzi.	

Vzhledem	 ke	 stanoveným	 cílům	 a	 kvalitativně	 orientované	 metodologii	 je	
možné	konstatovat,	že	předkládaný	výzkum	má	explorativní	charakter,	přičemž	
v	souladu	se	Švaříčkem	(2007)	se	snaží	přinést	o	zkoumaném	jevu	–	modelech	
sociální	 práce	 doprovázejících	 bydlení	 –	 co	 nejvíce	 informací.	 Jeho	 jádrem	
je	 rozkrýt,	 jak	 lidé	 chápou,	 prožívají,	 interpretují,	 a	 tedy	 i	 vytvářejí	 sociální	
realitu	(viz	např.	Hendl,	2016).	Uvedený	přístup,	která	stojí	na	induktivní,	příp.	

42 Jak uvedenovýše, v současné době je v 16 obcích České republiky pilotován systém sociálního byd-
lení v rámci projektu MPSV „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních 
agend“. Jeho realizátoři ale do výzkumného souboru nebyli s ohledem na termín realizace výzkumu 
zařazeni.
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abduktivní,	logice,	vychází	ze	skutečnosti,	že	získávání	dat,	 jejich	zpracování,	
analýza	a	interpretace	nejsou	oddělenými	procesy/fázemi	výzkumu.	Vzhledem	
k	tomu,	že	šlo	o	polostrukturované	interview,	byl	předem	sestaven	jeho	scénář,	
který	se	skládal	ze	sedmi	stěžejních	okruhů:	(1)	východisek	služby	„sociálního	
bydlení“ 43;	(2)	bytů	pro	„sociální	bydlení“;	(3)	uživatelů	služby;	(4)	podpory	
uživatelů;	 (5)	 ukončení	 spolupráce	 s	 uživateli;	 (6)	 hodnocení	 služby	 a	 (7)	
technického	 a	 administrativního	 zajištění.	 Fixovaná	 data44	 z	 rozhovorů	 byla	
doslovně	 transkribována,	 přičemž	 podstatná	 byla	 pro	 autorky	 autenticita	
výpovědí	 –	 výroky	 participantů	 nebyly	 stylisticky	 upravovány.	 Výzkumný	
materiál	v	psané	podobě	čítal	176	stran	 formátu	A4.	Tento	autorky	následně	
podrobily	analýze	za	využití	vybraných	postupů	situační	analýzy,	která	bývá	díky	
inovativním	přístupům	řazena	k	druhé	generaci	zakotvené	teorie	(Morse	et	al.,	
2009).	V	souladu	se	situační	teorií	vycházely	z	předpokladu,	že	nelze	zkoumat	
izolované	jednání	lidí,	ale	celou	neredukovanou	situaci,	která	ke	vzniku	takového	
jednání	přispívá	(Clarke,	2003).	To	znamená,	že	sama	situace	zkoumání	se	stává	
základní	jednotkou	analýzy	(Clarke,	2014).	V	kontextu	zkoumání	se	tak	autorky	
nezaměřují	výhradně	na	modely	sociální	práce	doprovázející	bydlení,	ale	i	na	
determinující	skutečnosti,	na	kontext	dané	sociální	reality.	V	souladu	s	Clarke	
(2005)	tak	předkládanou	analýzu	prováděly	v	několika	vzájemně	propojených	
krocích:	 (1)	 v	 doslovně	 transkribovaném	 materiálu	 realizovaly	 otevřené	
kódování,	na	jehož	základě	určily	všechny	klíčové	elementy	související	se	situací	
sociální	práce	doprovázející	bydlení;	(2)	na	základě	těchto	elementů	utvořily	tzv.	
messy	map	situace	sociální	práce	doprovázející	bydlení;	(3)	následně	získaných	
80	elementů	uspořádaly	do	15	složek,	tzv.	ordered	map.

V	následujícím	textu	prezentují	parciální	výsledky	výzkumu,	kdy	pracují	pouze	
s	vybranými	složkami	a	elementy	se	zásadním	významem	pro	tvorbu	modelů	
sociální	 práce	 doprovázející	 bydlení.	 	 Nejprve	 představují	 typy	 „sociálního	
bydlení“,	které	se	vyskytují	v	praxi	a	s	nimiž	se	v	rámci	výzkumu	setkaly.	Následně	
popisují	 navazující	 modely	 sociální	 práce	 doprovázející	 bydlení.	 Na	 základě	
teoretického	 nasycení	 získávaných	 dat	 při	 tvorbě	 typů	 „sociálního	 bydlení“	
zohlednily	 relevantní	 elementy	 spadající	 do	 (1)	materiální	 a	 (2)	 diskurzivní	

43 V textu autorky pro tuto praxi používají termín „sociální bydlení“, ačkoliv jsou si vědomy, že 
všechny popisované aktivity, které jím označují, nenaplňují jeho definici dle schválené Koncepce 
sociálního bydlení České republiky 2015–2025.

44 Z ohniskových skupin byl pořizován videozáznam a ze skupinového rozhovoru audiozáznam. Tyto 
byly po přepsání a provedení analýzy v souladu s etickými pravidly smazány.
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složky	 –	 z	 těchto	 vycházely	 při	 stanovení	 prezentovaných	 dvou	 kritérií	 pro	
tvorbu	typů	„sociálního	bydlení“	(viz	tabulka	níže).	

Tabulka	18:	Přehled	typů	„sociálního	bydlení“

KRITÉRIUM TYP „SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ“

I. Vazba na bytový fond

(materiální složka)

sloučený typ oddělený typ

interně oddělený typ
II. Chápání bydlení jako práva či posuzování 
připravenosti

(diskurzivní složka)

Vícestupňové (pro-
stupné) bydlení Bydlení především

Na	 tomto	místě	 je	nutno	podotknout,	 že	v	každodenní	 sociální	 realitě	 se	 jen	
výjimečně	vyskytuje	tzv.	čistá	podoba	určitého	typu.	Hranice	jednotlivých	typů	
nejsou	zřetelné	a	vzájemně	se	prolínají.	

Z	 výsledků	 výzkumu	 jednoznačně	 vyplynulo,	 že	 modely	 sociální	 práce	
doprovázející	bydlení	jdou	ruku	v	ruce	se	sestavenými	typy	„sociálního	bydlení“,	
ve	kterých	jsou	vždy	aplikovány	relevantní,	resp.	na	typ	„nasedající“,	přístupy,	
které	vycházejí	z	metod	a	technik	sociální	práce.	

I. Modely sociální práce doprovázející bydlení v návaznosti na 
kritérium vazby k bytovému fondu

Ve	vazbě	k	bytovému	fondu	byly	identifikovány	dva	základní	typy	„sociálního	
bydlení“,	a	to:

(1)	Sloučený	typ	„sociálního	bydlení“	–	poskytovatel	sociálních	služeb	a	potažmo	
sociální	 práce	 je	majitelem	 či	 pronajímatelem	 bytového	 fondu,	 ve	 kterém	 je	
realizováno	„sociální	bydlení“.	

(2)	Oddělený	typ	„sociálního	bydlení“	–	poskytování	sociální	služby	a	potažmo	
sociální	práce	je	odděleno	od	„sociálního	bydlení“	(poskytovatel	sociální	služby	
není	majitelem	ani	pronajímatelem	bytového	fondu,	ve	kterém	je	realizováno	
„sociální	bydlení“).
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Určitým	mezistupněm,	který	byl	v	rámci	analýzy	odkryt,	je	interně	oddělený	typ	
„sociálního	bydlení“.	Poskytovatel	sociálních	služeb	v	něm	je	sice	majitelem	či	
pronajímatelem	bytového	fondu,	ale	v	rámci	vnitřního	rozdělení	kompetencí	je	
správa	bytů	oddělena	od	výkonu	sociální	práce.	

Ad	(1)	Faktory	ovlivňující	sociální	práci	ve	sloučeném	typu	„sociálního	bydlení“

Ve	 sloučeném	 typu	 „sociálního	 bydlení“	 je	 poskytovatel	 sociální	 služby	
pronajímatelem	či	vlastníkem	bytového	fondu,	přičemž	za	některé	povinnosti	
související	 s	 jeho	 správou	 může	 sociální	 pracovník	 přebírat	 zodpovědnost	
(i	 nezáměrně).	 Pod	 tímto	 vnějším	 tlakem	 se	 objevuje	 tendence	 k	 posilování	
kontroly	nad	životní	situací	klienta,	kdy	motivací	nemusí	být	nutně	jeho	udržení	
v	bydlení,	ale	například	naplnění	závazků	či	mírnění	rizik	ve	vztahu	k	majetku	
organizace	či	svěřené	nemovitosti.	Uvedený	přístup	ke	klientům	sociální	práce	
může	 být	 důsledkem	 přenášení	 odpovědnosti	 za	 úhrady	 nákladů	 spojených	
s	bydlením	z	klienta	na	nájemce,	kdy	nehrazení	nákladů	spojených	s	bydlením	
ohrožuje	samotnou	organizaci	nebo	konkrétního	pracovníka.

… nemovitosti jsou naše nebo my je máme jako v rámci nájmu, takže za ně 
zodpovídáme…	(FG1/11)45

… spousta lidí zvenku přijde a řekne: no, tak vy tam chodíte a prostě kontrolujete, 
jestli zaplatil nájemné, protože prostě samozřejmě to nájemné platí vám, tak to je 
jako logika, že chcete, aby vám zaplatil…	(FG1/8)

… organizace zodpovídá za zaplacení nájmu za bytový fond, za udržování baráku, 
za všechno… a zároveň provádí tu sociální práci… takže to je takový střet… jako 
střet zájmů… myslím, že to není dobře…	(FG1/9)

… když nám pět lidí nezaplatí, tak půjdu holt bez výplaty domů…	(FG1/9)

Pro	mírnění	tohoto	rizika	mohou	poskytovatelé	sociálních	služeb	volit	způsoby	
práce	s	intenzivnější	kontrolou	klientů	(viz	dále)	nebo	také	za	účelem	vlastní	
ochrany	 nastavovat	 ne	 zcela	 standardní	 podmínky	 bydlení.	 Jde	 konkrétně	
o	umělé	navyšování	úhrad	v	„sociálním	bydlení“	s	cílem	vytvořit	tzv.	rezervní	
fond	k	pokrytí	ztrát.

45 Autentické výroky participantů ohniskových skupin jsou psány kurzívou, závorka za nimi uvádí 
číslo fokusové skupiny a participanta – (FGx/x).
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… není to tak, že by měli [klienti	 „sociálního	bydlení“	 –	pozn.	autorek] nižší 
nájem. Mají ho paradoxně ještě o nějakou korunu vyšší… na stejném vchodě ve 
stejném bytu… se tam vytváří nějaký ještě fond, který prostě pokrývá ztráty… 
(FG2/3)

Daný	přístup	jde	proti	principu	ekonomické	dostupnosti	sociálního	bydlení.	Je	
třeba	uvést,	 že	 popsaná	praxe	není	 vedena	 komerčními	 zájmy	poskytovatelů	
sociálních	služeb,	ale	snahou	o	mírnění	rizik,	které	na	ně	obě	strany	(uživatelé	
a	majitelé	bytů)	přenášejí.	V	reakci	na	tento	tlak	volí	poskytovatelé	sociálních	
služeb	rozmanité	strategie.	Vedle	zmíněné	kontroly,	monitoringu	či	dohledu	nad	
klienty	i	uváděné	navyšování	úhrad	za	bydlení.	Popsaný	tlak	je	typický	především	
pro	situace,	kdy	je	majitelem	bydlení	třetí	–	nezávislá	–	strana	a	poskytovatel	
sociální	služby	si	byty	pronajímá.	Ke	zmírnění	rizika	se	některé	organizace	snaží	
získat	byty	do	svého	vlastnictví,	aby	pak	mohly	nastavit	cenovou	politiku,	která	
nepředstavuje	riziko	zadlužení	klientů.	Střet	rolí	a	zájmů,	ke	kterému	v	tomto	
typu	 dochází,	 je	 některými	 sociálními	 pracovníky	 reflektován	 a	 vnímán	 jako	
problematický.

… my to sami cítíme jako problém, že prostě jsme za a) ten podporovatel, ale za b) 
i ten, který prostě přichází s tím „hele neplníte, odcházíte, nesplnila jste si to, jako 
teď vám musím dát výzvu“; pro nás je to takové jako rozpolcení…	(FG1/8)

Kromě	rizik	a	střetů	zájmu	informanti	identifikovali	i	výhody	sloučeného	typu	pro	
realizaci	sociální	práce.	Jednou	z	nich	je	nezávislost	na	podmínkách	stanovených	
majitelem	bydlení.	Ta	je	oceňována,	především	když	není	systém	poskytování	
bytů	 pro	 „sociální	 bydlení“	 regulován	 a	 nejsou	 nastaveny	 postupy,	 které	 by	
poskytovaly	dostatečnou	ochranu	uživatelům,	majitelům	i	provozovatelům.

Další	výhodou	sloučeného	 typu	 je	možnost	poměrně	rychlé	 reakce	sociálních	
pracovníků	 na	 klientovy	 problémy	 (především	 v	 oblasti	 hrazení	 nákladů	 na	
bydlení).

… my to máme jakoby jednodušší v tom, že ty byty jsou jako kdyby naše, takže 
účetní mi řekne „nezaplatil, běž zjistit, co se stalo“… je velmi rychle zachycen 
problém…	(FG1/8)

Sloučený	typ	může	být	podle	informantů	vhodnou	volbou	pro	klienty,	u	kterých	
sociální	pracovník	vyhodnotí	potřebu	trvalé	podpory	v	bydlení.

… možná modifikovaný k lidem s duševním onemocněním…	(FG4/2)



91

Poskytovatelé	sociálních	služeb	si	bytový	fond	pronajímají	především	proto,	že	
mnohdy	nevidí	jiný	způsob	řešení	situace	svých	klientů.	Majitelé	bytového	fondu	
nabízeného	pro	účely	 „sociální	 bydlení“	 bývají	 často	 spojováni	 s	 komerčními	
zájmy	–	že	využívají	příležitost	přenést	svá	rizika	s	pronájmem/nájmem	bytu	
osobám	v	nepříznivé	sociální	situaci	na	třetí	subjekt.

… my mu vlastně děláme péči o jeho majetek v lepší formě, než by možná dokázal 
v danou chvíli on sám…	(FG4/2)

… takovej nárazník…	(FG4/1)

… když nám nezaplatí nájem, tak my nemáme zaplacený nájem... může něco 
zničit, klient poškodí nějakou část, tak to jde zase za námi…	(FG4/2)

… nějak se to snažíme ošetřit to riziko, aby se ten systém jako by nenaboural, aby 
nám neřekli, než aby ten byt nabídli nám, tak ho raději nabídnou jiné organizaci… 
(FG4/1)

Ad	(2)	Faktory	ovlivňující	sociální	práci	v	odděleném	typu	„sociálního	bydlení“

Oddělený	 typ	 „sociálního	 bydlení“	 se	 pro	 naplňování	 cílů	 sociální	 práce	 jeví	
jako	jednoznačně	výhodnější.	Podle	informantů	v	něm	nedochází	ke	střetu	rolí	
a	zájmů	sociálních	pracovníků	ani	k	deformaci	potřeb	klientů.

… to máme hodně striktně oddělené, můžu si být dovolit být ten hodnej, ne ten 
jako zlej; ten podporující, ne ten kontrolní. Nemusím být ten, kdo porušuje ten 
vztah s tím, že řekne „ale vy zase neplatíte“, protože ta role mi nepřísluší, což je 
obrovská výhoda pro sociální práci.	(FG4/2)

… terénní program dochází do bytů, které provozuje někdo jiný a pracuje s těma 
lidma; je to daleko svobodnější…	(FG1/9)

… my nesuplujeme realitku a podporujem klienty…	(FG4/2)

Sociální	pracovník	v	tomto	typu	neřeší	vymáhání	klientových	dluhů	na	bydlení.	
Jeho	spolupráce	s	klientem	není	podmíněna	pobytem	v	určitém	bytě	a	bydlení	
není	naopak	podmíněno	využíváním	sociální	práce.

... když podporujeme člověka, který bydlí v nájemním vztahu a je to jenom o té 
podpoře, v okamžiku, kdy ten člověk, kterého já podporuju, má nájemní smlouvu 
s nějakým třetím subjektem, se mnou nechce spolupracovat, tak já mu vypovím 
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smlouvu o poskytování sociální služby a je to jeho zodpovědnost, jestli v tom bytě 
zůstane, jestli závazky bude platit… není to svázané…  a naopak – s klientem se 
může pokračovat, když je mu vypovězena nájemní smlouva…	(FG1/5)

Jak	bylo	zjištěno	z	výpovědí	informantů,	pro	striktní	oddělení	sociální	práce	a	realitní	
agendy	není	nezbytně	nutné,	aby	byl	poskytovatelem	bydlení	nezávislý	subjekt,	
neboť	oddělení	 těchto	činností	 lze	provést	 interně	v	rámci	pravidel	organizace.	
Tento	interně	oddělený	typ	umožňuje	kombinovat	výhody	obou	přístupů.

… máme ty věci oddělené, to jsme se jako naučili, že služby jsou jiná věc a ve 
službách jim rozhodně nic sami kolegové neschvalujou… žádné splátkové kalendáře 
a takhle... pomůžou jim je připravit nebo dají jim doporučení... máme interní 
pravidla… a potom to dává smysl…	(FG4/1)

Ačkoli	oddělený	typ	vypadá	z	hlediska	naplňování	cílů	sociální	práce	jednoznačně	
výhodněji,	 může	 s	 sebou	 přinášet	 riziko	 vyšší	 kontroly	 klientů.	 Přestože	 je	
vlastníkem	bydlení	nezávislý	subjekt	a	klient	uzavírá	smlouvu	o	užívání	bytu	
s	 ním,	může	 být	 vlastník	 poskytovatele	 sociální	 služby	 kontaktovat	 s	 žádostí	
o	 intervenci.	 Sociální	 pracovník	 může	 v	 zájmu	 udržení	 bydlení	 pro	 klienta	
přistoupit	ke	krokům,	které	přesahují	původně	zamýšlený	a	dohodnutý	rozsah	
spolupráce.	Vlastník	bydlení	tak	mnohdy	může	sociální	pracovníky	„využívat“	
k	prosazování	vlastních	zájmů.	Žádoucí	podle	dotázaných	sociálních	pracovníků	
je,	 aby	 sociální	 pracovník	 do	 jednání	 s	 majitelem/pronajímatelem	 bydlení	
vstupoval	až	na	základě	mandátu	klienta.

… pokud ten klient jako to chce, pokud ta jeho zakázka jako je „pojďte mi pomoct 
v kontaktu s tím mojím pronajímatelem, pokud se do toho budeme míchat my, aniž 
by to klient chtěl, tak jako popíráme celý princip služby…		(FG1/5)

Další	 riziko	odděleného	typu	spočívá	v	nízkém	vlivu	poskytovatele	sociálních	
služeb	na	majitele/pronajímatele	bytů.	Ve	většině	informanty	sdílených	případů	
akceptují	 poskytovatelé	 sociální	 služby	 podmínky	 majitelů/pronajímatelů	
a	jsou	za	ně	vděční	(kvůli	absenci	systému	„sociálního	bydlení“).	

Jen	 ojediněle	 zaznamenaly	 autorky	 ve	 výpovědích	 informantů	 odchylky	 od	
tendence	 akceptovat	 podmínky	 majitelů/pronajímatelů	 a	 jejich	 přenos	 na	
obyvatele;	přesto	se	ale	vyskytly.	Šlo	o	snahu	podmínky	konsensuálně	vyjednat,	
aby	byly	uspokojeny	zájmy	všech	aktérů.	V	této	praxi	lze	vidět	znaky	typu,	který	
objasníme	později	a	který	se	nezaměřuje	primárně	na	klienta	v	bytové	nouzi,	ale	
na	celý	kontext	jeho	situace.		
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… se snažíme o nějakou dlouhodobou spolupráci, se nesnažíme nikoho vyšplouchnout 
a ani neděláme nic jako v zájmu klienta a proti nikomu, my to nemáme nastavené, 
my máme kolektivní, spolupracující, kolaborativní modely, že si myslíme, že u toho 
stolu sedíme my, majitel bytu, klient a prostě dohromady když se to vymyslí, tak 
ten majitel vydělá, kolik potřebuje, protože ho to něco stálo, klient na to bude mít 
a nebude si půjčovat…	(FG4/1)

Z	 předchozího	 výkladu	 a	 analýzy	 faktorů	 ovlivňujících	 výkon	 sociální	 práce	
v	odděleném	a	sloučeném	typu	vyplývá,	že	oba	 typy	ovlivňují	míru	kontroly,	
kterou	sociální	pracovník	při	spolupráci	s	klientem	uplatňuje	(viz	obrázek	níže).	

Obrázek	 11:	 Chápání	 míry	 kontroly	 a	 monitoringu	 sociálním	 pracovníkem	
v	závislosti	na	provázanosti	poskytovatele	sociální	služby	a	poskytovatele	bydlení

Na	základě	výše	uvedené	analýzy	je	možné	přístupy	sociální	práce	doprovázející	
bydlení	ve	sloučeném	typu	vnímat	spíše	jako	ochranitelské,	kdežto	v	odděleném	
typu	 jako	 podporující	 autonomii.	 Kritériem	 odlišení	modelů	 je	 vliv	 toho,	 jak	
sociální	 pracovník	 chápe	 klientovy	 kompetence	 k	 bydlení,	 na	 vyhodnocení	

Obrázek 11: Chápání míry kontroly a monitoringu sociálním pracovníkem v závislosti na 
provázanosti poskytovatele sociální služby a poskytovatele bydlení

 
Na základě výše uvedené analýzy je možné přístupy sociální práce doprovázející bydlení ve 
sloučeném typu vnímat spíše jako ochranitelské, kdežto v odděleném typu jako podporující 
autonomii. Kritériem odlišení modelů je vliv toho, jak sociální pracovník chápe klientovy 
kompetence k bydlení, na vyhodnocení nutnosti podpory. Schematicky lze hovořit o dvou 
základních přístupech sociálních pracovníků, a to o přístupu reflektujícím nutnost klientovy 
„zvýšené míry ochrany“ (z různých důvodů) a o přístupu podporujícím klientovu autonomii46. 
 
(A) Ochranitelský model sociální práce doprovázející bydlení 
Ochranitelský přístup se projevuje tím, že sociální pracovník přebírá odpovědnost za důsledky 
klientova chování. Tento přístup má výrazné rysy kontroly a přebírání rizik sociálním 
pracovníkem. Podle autorek vychází ze tří základních motivací sociálních pracovníků, které 
se v realitě posilují, nebo kříží. Je evidentní, že motivace souvisí i s výše popsanými modely 
odděleného a sloučeného „sociálního bydlení“, tedy s vnějšími podmínkami práce sociálních 
pracovníků. 
(1) V první situaci může sociální pracovník přistupovat ke zvýšené kontrole a nevyžádanému 
či nezdůvodněnému monitoringu klienta se snahou udržet ho v bytě (v rámci odděleného i 
sloučeného typu). Ví totiž, že může jít o poslední klientovu příležitost k získání stabilního a 
finančně dostupného bydlení, a to vzhledem k systému sankcí, vysokému prahu vstupu do 
„sociálního bydlení“, absenci pravidel pro jeho užívání, nedostatku vhodného bytového fondu 
a diskriminaci na trhu s byty (vůči rodinám či samoživitelům s dětmi, etnickým menšinám, 
osobám s duševním postižením atd.). Příkladem ilustrujícím tuto situaci jsou 
výpovědi účastníků výzkumu: 

                                                 
46 Autonomii autorky chápou jako možnost svobodné volby, rozhodování o vlastním životě (Hartl, Hartlová, 
2000). 
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nutnosti	 podpory.	 Schematicky	 lze	 hovořit	 o	 dvou	 základních	 přístupech	
sociálních	pracovníků,	a	to	o	přístupu	reflektujícím	nutnost	klientovy	„zvýšené	
míry	 ochrany“	 (z	 různých	 důvodů)	 a	 o	 přístupu	 podporujícím	 klientovu	
autonomii46.

(A) Ochranitelský model sociální práce doprovázející bydlení

Ochranitelský	přístup	se	projevuje	tím,	že	sociální	pracovník	přebírá	odpovědnost	
za	důsledky	klientova	chování.	Tento	přístup	má	výrazné	rysy	kontroly	a	přebírání	
rizik	sociálním	pracovníkem.	Podle	autorek	vychází	ze	tří	základních	motivací	
sociálních	pracovníků,	 které	 se	 v	 realitě	 posilují,	 nebo	 kříží.	 Je	 evidentní,	 že	
motivace	souvisí	i	s	výše	popsanými	modely	odděleného	a	sloučeného	„sociálního	
bydlení“,	tedy	s	vnějšími	podmínkami	práce	sociálních	pracovníků.

(1)	 V	 první	 situaci	může	 sociální	 pracovník	 přistupovat	 ke	 zvýšené	 kontrole	
a	nevyžádanému	či	nezdůvodněnému	monitoringu	klienta	se	snahou	udržet	ho	
v	bytě	(v	rámci	odděleného	i	sloučeného	typu).	Ví	totiž,	že	může	jít	o	poslední	
klientovu	příležitost	k	získání	 stabilního	a	 finančně	dostupného	bydlení,	a	 to	
vzhledem	k	systému	sankcí,	vysokému	prahu	vstupu	do	„sociálního	bydlení“,	
absenci	 pravidel	 pro	 jeho	 užívání,	 nedostatku	 vhodného	 bytového	 fondu	
a	diskriminaci	na	trhu	s	byty	(vůči	rodinám	či	samoživitelům	s	dětmi,	etnickým	
menšinám,	 osobám	 s	 duševním	postižením	 atd.).	 Příkladem	 ilustrujícím	 tuto	
situaci	jsou	výpovědi	účastníků	výzkumu:

… kdyby s nimi člověk pracoval někde jinde, tak to vyhodnotí, že ta motivace ještě 
není taková, abychom se mohli posouvat, tak tu spolupráci ukončíme; tady to 
podle mě udělat nemůžeme, prostě stále přinášíme to naše téma, aby to fungovalo, 
to bydlení, aby si ho udrželi, tady by nemělo dojít k ukončení… (FG3/3)

… to nedopadá dobře [pokud	lidé	přijdou	o	byt	–	pozn.	autorek], je těžké pro 
pracovníky o tom rozhodovat, protože rozhoduje většinou nejenom o tom jednotlivci, 
ale o té rodině, těch dětech; hledá se cesta, jak to co nejvíce oddálit…	(FG1/9)

Posilující	motivací	může	být	v	 této	situaci	přesvědčení	sociálního	pracovníka,	
že	stabilní	bydlení	je	nutnou	podmínkou	pro	úspěšné	řešení	problémů	klienta	
v	dalších	oblastech	života.	

46 Autonomii autorky chápou jako možnost svobodné volby, rozhodování o vlastním životě (Hartl, 
Hartlová, 2000).
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(2)	V	druhé	 situaci	 (v	 rámci	 sloučeného	 typu)	 se	 sociální	 pracovník	dostává	
pod	silný	tlak,	který	vyplývá	ze	závazků	jeho	zaměstnavatele	vůči	svěřenému	
bytovému	fondu.

… ta rizika jdou z velké části tím pádem za námi, protože my jsme v tu chvíli 
zodpovědní za ten byt... toto je ta nejtěžší situace, protože to nikdo nám vlastně 
nepokryje... my opravdu jdeme do rizika, neseme jakoby riziko za klienta…	(FG4/2)

… taky si nemůžeme dovolit, protože my to musíme pak platit…	(FG1/9)

K	této	situaci	 je	třeba	dodat,	že	k	tzv.	sloučenému	typu	přistupují	organizace	
jako	ke	(a)	svobodnému	rozhodnutí,	(b)	k	rozhodnutí	na	základě	„nutnosti“.	

V	 případě	 svobodného	 rozhodnutí	 považují	 vlastnictví	 či	 pronájem	 bytového	
fondu	za	výhodnější,	a	to	kvůli	možnosti	nastavovat	pravidla	užívání	v	souladu	
s	uplatňovanými	přístupy	k	cílové	skupině	či	s	naplňováním	cílů	vlastní	organizace.	
V	 případě	 nutnosti	 reagují	 na	 bezdomovectví	 a	 legislativní	 nezakotvenost	
systému	„sociálního	bydlení“	a	přinášejí	možný	způsob	řešení.

…bytový fond jakože je rozprodaný, to, co mohli prodat, prodali a nemají žádné 
byty, natož nějaké sociální…	(FG4/1)

(3)	Ve	třetí	situaci	(v	rámci	odděleného	typu)	je	míra	kontroly	a	dohledu	nad	
klientem	vynucena	majitelem	bytového	fondu.	Poskytovatelé	sociálních	služeb	
na	tuto	podmínku	přistupují,	protože	jde	podle	jejich	zkušeností	o	jediný	způsob,	
jak	 situaci	osob	v	bytové	nouzi	 řešit.	 Jejich	přístup	 si	 tedy	vynucuje	absence	
legislativy	pro	bytovou	politiku	a	zavedená	praxe	„sociálního	bydlení“.

Uživatel	 vnímá	 sociální	 službu	 spíše	 jako	 nedobrovolnou,	 tedy	 jako	 nutnou	
podmínku	 bydlení.	 Pokud	 nechce	 se	 sociálním	 pracovníkem	 spolupracovat,	
odchází	z	bydlení.

… takže ten člověk odchází i z bydlení; a to je právě ten problém, a to je ta nevýhoda, 
protože v tu chvíli odchází z toho bydlení…	(FG1/8)

V	 této	 souvislosti	mají	 někteří	 poskytovatelé	 sociálních	 služeb	 „normalizační	
tendence“	 a	 uplatňují	 paternalistický	 přístup,	 který	 pak	 posiluje	 opakované	
„selhávání	klientů“	bez	následků.

… když byla ještě u nás, tak jsme jí, jak se tak říká, dýchali ještě na ty záda denně, 
ale teď jsme ji pustili a prostě najednou tam měla spoustu návštěv a tak dále; když 
došlo na to, aby si zaplatila složenky, tak nebyly penízky, takže teď to s ní ještě 
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dáme do pořádku a asi půjde zpátky do té služby; ona tam moc jakoby nechce, ona 
chce, jak vycítila tzv. vlastně svobodu, že už prostě nemůže dodržovat domácí řád, 
co máme, žádné stanovení cílů podpory… následky už neumí jako nést…	(FG1/10)

Pro	 popisovaný	 přístup	 je	 typické,	 že	 i	 po	 ukončení	 spolupráce	 se	 sociálním	
pracovníkem	 zůstává	 uživatel	 bytu	 v	 kontaktu	 s	 organizací,	 s	 tzv.	 správcem	
sociálního	bydlení	či	domovníkem.	Správce	sociálního	bydlení	je	osoba,	která	
může	dát	podnět	ke	znovuzahájení	sociální	práce	s	uživatelem	bytu.	

… zjistil takovou skutečnost, že v bytě se totiž vůbec netopilo... to jsme jako zjistili 
a paní s děckama bez teplé vody, bez topení, takže jsme to prostě museli jakoby 
řešit, což bylo už špatné... šla jakoby u nás do vyššího stupně bydlení, ale my jsme jí 
dali tu šanci, ale mám pocit, a ostatní taky kolegové, že ještě na to nemá být úplně 
samostatná, takže půjde zpátky do služby… (FG1/10)

O	 znovuobnovení	 sociální	 práce	 dle	 výše	 uvedeného	 výroku	 rozhoduje	 tedy	
spíše	poskytovatel,	a	 to	na	základě	vyhodnocení	kompetencí	k	bydlení.	To	se	
dá	vnímat	jako	určitý	paternalistický	přístup,	kdy	je	rozhodováno	za	uživatele.

Další	faktor,	který	může	posilovat	kontrolu	nad	klientem,	se	objevuje	v	důsledku	
nezdravého	 konkurenčního	 prostředí	 mezi	 poskytovateli	 sociálních	 služeb.	
Projevuje	se	„umělou“	intenzitou	spolupráce	s	klientem	a	„držením“	ve	službě	
déle,	než	je	třeba.	

… zaznamenáváme konkurenci jako z těch neziskovek, kdy si přetahujou klienty… 
prostě jako někdy jsme tlačení tímhle systémem k tomu, abychom toho klienta si 
drželi… ta organizace potřebuje mít ty hodiny…	(FG1/3)

Rizikem,	které	bylo	účastníky	ve	vztahu	k	tomuto	modelu	práce	tematizováno,	
byla	závislost	klientů	na	 službě	v	důsledku	přebírání	zodpovědnosti	 za	 jejich	
jednání	sociálním	pracovníkem	či	organizací.

… tomu se říká závislost na službě, to já se vždycky hrozně vyděsím, když přijde někdo  
a „Představ si, pán mi řekl, že je mu u nás strašně dobře.“	(FG1/8)

… možná ještě k té závislosti na službě, je to vlastně špatnou metodou sociální 
práce, že pořád toho člověku zneschopňujeme, pořád s ním jdeme, pořád si říkáme, 
ještě to neumí, ještě to neumí… (FG1/9)

Závislost	na	službě	může	být	někdy	stavem,	který	vznikl	volbou	služby,	jejíž	není	
klient	 cílovou	 skupinou,	 ale	 jinou	 službu	 pro	 sebe	 nepovažuje	 za	 adekvátní.	
Příkladem	jsou	 lidé	vyžadující	 trvalou	podporu	v	důsledku	zdravotního	stavu	
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a	odmítající	vyšetření	a	služby	pro	určitý	typ	diagnózy,	protože	je	považují	za	
stigmatizující.

… a potom jsou lidi, kteří jsou na nás závislí v tom směru, že dejme tomu by 
měli mít nějakou diagnózu, ale nemají, protože nechtějí jít k lékaři posudkovému, 
a prostě ten člověk bez služby sociální nikdy fungovat nebude, akorát buď ho 
donutíme k tomu, aby šel do chráněného bydlení a šel si pro ten posudek, a totálně 
ho prostě zničíme…	(FG1/8)

(B) Model sociální práce doprovázející bydlení, který podporuje autonomii

Model	sociální	práce	podporující	autonomii	je	podle	názoru	účastníků	výzkumu	
snadněji	uplatnitelný	v	tzv.	odděleném	typu	sociálního	bydlení.	Zdůrazňuje	právo	
na	rozhodování	klienta,	sociální	práce	je	v	něm	individualizovaná,	založená	na	
klientových	silných	stránkách	a	klientem	vyžádaná.	Dokládají	to	níže	uvedené	
výroky	sociálních	pracovníků.

… neumíme nic, co by neudělal ten klient sám ve většině případů, že poskytujeme 
spíš podporu podle potřeby, jo, že nepřebíráme odpovědnost za toho klienta 
a neřešíme jeho bydlení…	(FG4/2)

… na silných stránkách klienta, takže hledáme jakoby silné stránky, které může 
využít… zdroje…	(FG4/2)

… každý má nějaké možnosti a schopnosti…	(FG1/2)

… já si myslím, že tam ten prostor je, pokud ten klient to chce, pokud ta jeho 
zakázka je „Pojďte mi pomoct v kontaktu s tím pronajímatelem.“, ale vždycky to je 
o té zakázce toho klienta…		(FG1/5)

Informanti	 kladli	 důraz	 na	 potřeby	 klientů,	 jejich	 autonomii	 při	 stanovování	
cílů	spolupráce	a	zodpovědnost	za	důsledky	vlastních	činů,	přičemž	připouštěli	
možnost	„selhání	klienta“	bez	morálního	soudu.	

… na co hodně dbáme, aby to probíhalo kvalitně, že to vychází z opakovaného 
mapování potřeb, opakovaného mapování zdrojů, opakovaného hledání cílů, které 
jsou aktuální, a nebojíme se je proměňovat, ty cíle, pokud nejsou aktuální…	(FG4/2)

… klient má samozřejmě právo se rozhodnout po svým a právo udělat chybu; nebo 
kdoví jestli je to chyba, že jo, má právo se vydat svou cestou bez ohledu na náš 
názor…	(FG4/2)
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… je to jeho zodpovědnost, jestli v tom bytě zůstane, jestli ty závazky bude platit 
nebo jak se tam bude chovat…	(FG1/5)

… zůstaneme s ním bez nějakého morálního soudu…	(FG4/2)

… tady jsem se musel naučit opouštět kontrolu, jít do toho rizika, že klient se 
prostě třeba rozhodne jinak, než si já myslím, že by se měl rozhodnout, jít do 
toho rizika, že klient bude mít uklizené jinak, než já si představuju; a jako i mně 
osobně to jako dost posunulo, je to dobrý, nechat lidi jít jejich cestou, nechat je na 
té cestě jako zrát a spíš jako jim být parťákem, který jim třeba pomůže ve chvíli, 
kdy sklouznou, než být někdo, kdo je prostě šoupne někam, kde nechcou; ono to 
stejně nefunguje, člověk se na tom akorát vyčerpá, když klienty strkáme někam, 
kde nechcou být, že jednak jako je to obrovské úsilí a jednak je to frustrace, že to 
stejně jako ten klient při první vhodné příležitosti opustí; to je jeho zodpovědnost, 
jak se rozhodne…	(FG4/1)

V	modelu	sociální	práce	podporující	autonomii	 je	prioritou	vztah	s	klientem,	
který	je	založen	na	vzájemné	důvěře.	Rozhodnutí	o	využití	intervencí	sociální	
práce,	 které	 vychází	 z	 vůle	 klienta,	 je	 efektivnější	 než	 rozhodnutí	 z	 vůle	
sociálního	pracovníka.	Klient	by	měl	být	tím,	kdo	řídí	průběh	služby	a	přejímá	
odpovědnost	za	svá	rozhodnutí.	Sociální	pracovník	je	v	roli	doprovázející	osoby,	
která	nesoudí,	ale	podporuje,	a	to	i	v	případech	„selhávání“.

… pro nás je klíčový ten vztah, že jakoby spolu něco budujeme, a jestli jako u toho 
nutně uvidím každý týden jeho byt, pro mě vlastně není relevantní…	(FG4/2)

… mi je to docela jedno, jak často si klient uklízí, důležité je, aby to prostě nesmrdělo, 
aby si nestěžovali sousedi; někteří kolegové z jiných služeb mají potřebu tam vnášet 
nějaké svoje potřeby…	(FG4/1)

Jak	řečeno	výše,	modely	se	v	praxi	neobjevují	v	čisté	podobě.	Jejich	prolínání	
ovlivňují	mj.	vnější	faktory	(viz	tři	motivace	k	posilování	kontroly	klientů).	Tento	
„mix“	a	především	jeho	vynucení	vnějšími	vlivy	vnímají	účastníci	výzkumu	jako	
problematické.

… jsme dva v jednom tak trochu: a) podporovatel, ale b) i ten, který prostě přichází 
s tím „hele neplníte, odcházíte“...  pro nás je to takové rozpolcení…	(FG1/8)

… tam se bijou ty dva přístupy, že pomoc a kontrola…	(FG1/5)

… my pořád hledáme způsob, jak tu kontrolu vlastně neprovádět…	(FG1/8)
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(C) Model sociální práce doprovázející bydlení v závislosti na míře akceptace 
požadavků klienta a prostředí

Při	analýze	dat	dospěly	autorky	k	závěru,	že	rozlišení	na	model	ochranitelský	
a	model	podporující	autonomii	klientů	může	být	příliš	zjednodušující,	a	proto	
do	konstrukce	modelů	sociální	práce	doprovázejících	bydlení	zahrnuly	 i	další	
hledisko,	 a	 to	 nakolik	 sociální	 pracovníci	 akceptují	 a	 do	 intervencí	 zahrnují	
požadavky	klientů	a	prostředí47.

Pro	účely	bližšího	vysvětlení	na	základě	získaných	dat	vytvořily	čtyři	základní	
pozice,	které	mohou	sociální	pracovníci	ve	vztahu	k	akceptaci	požadavků	klienta	
a	prostředí	a	jejich	zahrnutí	do	intervencí	sociální	práce	zastávat	a	kolem	kterých	
se	vytváří	jednotlivé	modely	sociální	práce.	

Jedná	se	o:	(1)	agendu	správy	bytu,	(2)	kontrolu,	(3)	advokacii	a	(4)	mediaci	
a	facilitaci.

Obrázek	12:	Modely	sociální	práce	v	závislosti	na	míře	akceptace	požadavků	klientů	 
a	prostředí

47 Požadavky prostředí jsou např. požadavky majitele bydlení, obce a sousedů.
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Obrázek 12: Modely sociální práce v závislosti na míře akceptace požadavků klientů  
a prostředí 

 
Nyní k obsahu jednotlivých zastávaných pozic: 
(1) Agenda správy bytu je typická pro sloučený model, kdy sociální pracovníci vykonávají 
především agendu správy bytu a na sociální práci s klienty jim zbývá jen omezený čas. 
Pozornost je zaměřena na administrativní a organizační agendu spojenou s užíváním bytu. 
Uvedený model se často prolíná s následujícím přístupem, avšak na rozdíl od něj je méně 
zaměřený na požadavky prostředí.  
(2) Kontrola či dohled nad klientem a monitoring plnění jeho povinností mohou být vedeny 
různými motivacemi. Do centra pozornosti se dostávají požadavky prostředí (např. 
společnosti, majitelů bytového fondu) a klient je sociálním pracovníkem „směrován“ k jejich 
formulaci. Přístupy sociální práce mohou být formovány např. trhem či zájmovými 
skupinami, ne potřebami samotných klientů.   

                                                 
47 Požadavky prostředí jsou např. požadavky majitele bydlení, obce a sousedů. 
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Nyní	k	obsahu	jednotlivých	zastávaných	pozic:

(1)	Agenda	správy	bytu	je	typická	pro	sloučený	model,	kdy	sociální	pracovníci	
vykonávají	 především	 agendu	 správy	 bytu	 a	 na	 sociální	 práci	 s	 klienty	 jim	
zbývá	jen	omezený	čas.	Pozornost	je	zaměřena	na	administrativní	a	organizační	
agendu	spojenou	s	užíváním	bytu.	Uvedený	model	se	často	prolíná	s	následujícím	
přístupem,	avšak	na	rozdíl	od	něj	je	méně	zaměřený	na	požadavky	prostředí.	

(2)	Kontrola	či	dohled	nad	klientem	a	monitoring	plnění	jeho	povinností	mohou	
být	vedeny	různými	motivacemi.	Do	centra	pozornosti	se	dostávají	požadavky	
prostředí	 (např.	 společnosti,	 majitelů	 bytového	 fondu)	 a	 klient	 je	 sociálním	
pracovníkem	 „směrován“	 k	 jejich	 formulaci.	 Přístupy	 sociální	 práce	 mohou	
být	formovány	např.	trhem	či	zájmovými	skupinami,	ne	potřebami	samotných	
klientů.		

(3)	 Advokacie	 zdůrazňuje	 požadavky	 a	 potřeby	 klientů.	 Jejich	 naplnění	 je	
v	očích	sociálního	pracovníka	ohroženo	prostředím	(např.	majitelem	bytu).	Od	
prostředí	se	očekává,	že	změní	svou	praxi,	sociální	politiku	či	postoje,	a	to	ve	
prospěch	klientů	„sociálního	bydlení“.

… sociální pracovníci poskytují něco jako advokační činnost vůči pronajímateli, 
a to zejména tehdy, když pronajímatel – zejména komerční – zvýší nájem a klientovi 
nepostačuje doplatek na bydlení nebo příspěvek na bydlení a musí ten zvýšený 
nájem platit ze živobytí; a to už začíná být velký problém, velice složité, ale někdy 
se podaří teda ten nájem udržet na únosné výši…	(FG1/11)

(4)	Mediace	a	facilitace	chápe	jako	důležité	požadavky	klienta	i	prostředí.	Při	
intervencích	sociální	práce	stojí	v	centru	zájmu	kontext	klientovy	životní	situace.	
Následující	výroky	participantů	model	vysvětlují:

… podpora vztahové sítě sousedů, podpora vztahu s majitelem bytu, to je to, co se 
nám osvědčuje...	(FG4/1)

… může být trojstranná schůzka s majitelem, vysvětlování, je to do značné míry 
destigmatizační aktivita, kdy vysvětlujem problematiku duševního onemocnění 
a zároveň jakoby tím, že nabízíme podporu, nabízíme jakousi stabilizaci, jo, že 
majitel bytu samozřejmě chce mít obsazený byt, chce mít pravidelný příjem… my 
tam přinášíme ten stabilizační prvek, tím to děláme…  příklady dobré praxe, kdy 
můžeme ukázat, co se povedlo a ti lidé na to často slyší…	(FG4/2)
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… kdy v rámci toho prostupného systému potom ta smlouva přechází na klienta 
a on přechází do samostatného bydlení, tak my ještě nějakou dobu tam jsme jako 
takový garant na základě nějaké trojstranné dohody, garant jednak pro toho 
klienta, že se může na nás obracet a my mu pomáháme řešit věci, a jednak garant 
i pro ty majitele, že když se něco děje, tak my trošku nějak v tom figurujeme… 
(FG4/1)

Vztah	poskytovatele	sociální	práce	k	bytovému	fondu	ovlivňuje	výkon	sociální	
práce.	Pro	sloučený	typ	je	typická	nutnost	spravovat	bytový	fond	(tato	agenda	je	
často	vykonávána	sociálními	pracovníky	a	může	být	významným	obsahem	jejich	
práce)	 a	 zvýšená	 kontrola	 nad	 plněním	 závazků	 nájemcem/klientem.	Oproti	
tomu	oddělený	typ	umožňuje	sociálním	pracovníkům	více	se	koncentrovat	na	
klientovy	zájmy	(advokacii)	a	zprostředkování	kontaktu	s	prostředím	(mediace	
a	facilitace).

II. Modely sociální práce doprovázející bydlení v návaznosti na 
kritérium chápání bydlení jako práva či posuzování připravenosti

Dalším	 kritériem,	 které	 zakládá	 rozdílnost	 přístupů	 sociálních	 pracovníků,	 je	
bydlení	 jako	právo	či	cíl,	k	 jehož	dosažení	musí	klient	prokázat	připravenost.	
Tato	dichotomie	odpovídá	v	současné	době	realizovaným	a	v	úvodu	popsaným	
typům	 podpory	 v	 bydlení	 –	 Housing	 Ready	 a	 Housing	 First.	 Podle	 zjištění	
Kocmana	 a	 Klepala	 (2014b)	 se	 sociální	 práce	 v	 typu	 prostupného	 bydlení	
poměrně	výrazně	zaměřuje	na	kontrolu,	sociální	poradenství	a	domovní	správu.	

Velmi	podobně	o	své	práci	referovali	 i	 informanti	z	předkládaného	výzkumu,	
především	ti,	jejichž	organizace	uplatňují	tzv.	sloučený	model.	Domovní	správa	
či	 realitní	 činnost	 (zajišťování	 agendy	 správy	 bytu)	 je	 podle	 jejich	 výpovědí	
odvádí	od	sociální	práce.

… když to sociální bydlení je poskytováno z jednoho IČa, včetně toho podnájmu, 
tak přece jenom ty sociální pracovnice cítí odpovědnost za to, aby ti lidi platili 
řádně, jsou zataženy do těch problémů realitních, stavu bytů a takové věci a méně 
času jim zbývá potom na řešení vlastně těch problémů v té rodině… (FG2/3)

… ti pracovníci vybírají nájmy, když to tak vezmu, a ještě k tomu mají dělat tu 
sociální službu…	(FG2/1)
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Bydlení	především	je	založeno	na	myšlence,	že	nejprve	je	třeba	s	klientem	vyřešit	
otázku	bydlení	a	teprve	pak	s	ním	pracovat	na	dalších	tématech.

… když jako prostě nebydlí, tak jako co mají, vždyť oni nemůžou ty ostatní věci 
v podstatě nějak si vyřešit…	(FG3/3)

Principy	typu	bydlení	především	se	objevily	v	několika	praxích	informantů.	Za	
velmi	informačně	nasycené	lze	považovat	následující	výroky	účastníků	výzkumu:

… my máme bydlení, jako jeden z pilířů péče celého systému, o který se snažíme, 
celého toho recovery; my si myslíme, že podpora klientů spočívá v podpoře bydlení, 
nějakém udržitelném, nízkonákladovém, zároveň v sociální práci, podpoře v rámci 
sociálních služeb a zároveň v podpoře ve věci zaměstnání, tak aby to zaměstnání 
pomohlo financovat bydlení, stabilní bydlení, pomohlo udržet stabilní sociální 
situaci… pro nás nemá smysl řešit bydlení a neřešit k tomu sociální práci a neřešit 
k tomu zaměstnávání lidí nebo nějakou jinou formu příjmu, ale pokud k tomu 
nepřistupujou další formy podpory podle nás, tak to jako nejsou dlouhodobě 
udržitelné věci… (FG4/1)

… mají domov, tak jako najednou jako začínají si vzpomínat, co všechno dalšího 
jako by chtěli, a u některých prostě pak zas jako přicházejí další potřeby, že by děti 
mohly začít chodit do školky anebo do lepší školy a že vlastně i ta práce není jako 
vlastně věc, kterou by jako oni nechtěli; začínají měnit jako doktory, jo, prostě 
začínají si vymýšlet jako prostě co všechno…	(FG3/3)

… předtím neřešili jako ty zdravotní problémy... tak teďka je začínají pomaličku 
řešit, teď najednou na to mají čas, jsou trošku zabydlení, bydlí, mají nějakou 
jistotu a už můžou přemýšlet, jak dál, jako dopředu…	(FG3/4)

… když oni nebydlí, tak jako co mají, vždyť oni nemůžou ty ostatní věci v podstatě 
nějak si vyřešit…	(FG3/3)

Na	 základě	 kritéria	 identifikovaných	 elementů,	 které	 náležející	 k	 diskurzivní	
složce,	 autorky	 sestavily	 dva	modely	 sociální	 práce:	 (1)	model	 zaměřený	 na	
správu	 bydlení	 a	 dosažení	 kompetence	 k	 bydlení	 a	 (2)	model,	 který	 bydlení	
chápe	jako	jeden	z	komponent	klientovy	situace	a	usiluje	o	poskytnutí	komplexní	
podpory.	
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(D) Model sociální práce doprovázející bydlení specializovaný na dosažení 
kompetence k bydlení

Hlavní	 důraz	 práce	 sociálního	 pracovníka	 je	 kladen	 na	 vyhodnocování	
kompetence	k	bydlení	a	doporučování	klienta	k	postupu	do	dalšího	stupně.	

… já se trošku zlobím nebo bojím se, když se ta dovednost bydlení vztahuje 
jenom na to, že ten člověk platí nájem… bydlení není přece jen to, že platí nájem 
a poplatky, ale jsou tam ty mezilidské vztahy, samostatné působení, děti do školy, 
péče o domácnost, péče o byt, to jsou všechno věci, které ten sociální pracovník musí 
vyhodnotit… doporučuje k samostatnému bydlení, kdy ten sociální pracovník, 
nebo tým spíš těch sociálních pracovníků, řekne: „Hele, tak už nás nepotřebuje.“ 
(FG1/9)

Významnou	 součástí	 této	 aktivity	 je	 monitoring	 a	 vyhodnocování	 plnění	
povinností	spojených	s	bydlením,	u	sloučených	modelů	„sociálního	bydlení“	pak	
i	úkony	spojené	se	správou	bytového	fondu.	

… protože on může mít všechno v pořádku, ale jakmile se k němu nedostaneme, 
tak pro nás to nemá v pořádku, protože potřebujeme s ním ten kontakt…	(FG2/4)

Prioritní	je	bydlení	a	sociální	práce	je	chápána	jako	prostředek	k	jeho	získání	
a	udržení.

… společný cíl je udržet bydlení… udržení bydlení, to je naše téma…	(FG3/3)

Práce	na	dalších	tématech	(vyjma	oblasti	bydlení)	není	chápána	primárně	jako	
úkol	podporujícího	sociálního	pracovníka.

… a potom, když už tam jsou problémy, co se týče nějakých jiných... potřebují 
najít zaměstnání a tak dále, takže to už je odkazujeme přímo na sociální služby… 
(FG2/1)

(E) Komplexní model sociální práce doprovázející bydlení 

Komplexní	model	sociální	práce	zdůrazňuje	celistvé	chápání	klientovy	situace	
a	její	zasazení	do	konkrétního	kontextu.	Společným	cílem	je	udržení	bydlení,	
ale	tím,	kdo	určuje	obsah	spolupráce,	je	především	klient.

… se řeší jako komplexně vlastně celá rodina… záleží strašně moc na tom, co ta 
rodina chce řešit…	(FG3/4)
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… všechna ta ostatní témata vlastně už necháváme jako prostě na těch lidech… 
když k tomu dojdou, tak pak my jsme jako od toho, abychom jim buď pomohli, 
když budeme umět, nebo ho nasměřovali na někoho, kdo to umí líp…	(FG3/3)

… nemáme tu podporu jenom jako nasměrovanou na to samotné bydlení, ale na 
celý ten komplex podpory…	(FG4/2)

Spolupráce	 s	 klientem	 je	 podporující.	 Hlavní	 je	 vztah	 důvěry,	 trpělivost	 při	
otevírání	obtížných	či	 citlivých	 témat	 (byť	 jsou	pro	udržení	bydlení	zásadní)	
a	přijetí	klientova	tempa	práce	na	tématech.

… to trvá nějakou dobu, než o tom začnou mluvit…	(FG3/3)

… se snažíme tam nebýt ta další přítěž, naopak tam být v těch chvílích, když je to 
potřeba…	(FG3/2)

Spolupráce	s	klientem	není	vázána	jen	na	užívání	bytu.

... sociální služba pořád pokračuje, pokud ten člověk má zájem, akorát se ruší ten 
nájemní či podnájemní vztah...	(FG1/9)

Pozornost	se	soustředí	na	silné	stránky	klienta	a	jeho	zdroje	a	o	dalším	postupu	
rozhoduje	pracovník	spolu	s	klientem.

… v životě klienta je mnoho expertů, včetně on sám je prostě expert…	(FG4/2)

Informanti,	v	jejichž	výpovědích	byly	zaznamenány	prvky	komplexního	modelu,	
se	 hlásili	 k	 právu	 klienta	 tzv.	 udělat	 chybu	 a	 k	 nehodnotícímu	postoji,	 který	
vnímali	především	jako	ponechání	prostoru	pro	další	spolupráci.

… něco jako jsme domluvili a oni to prostě osmkrát neudělají a lžou nám…  někdo 
by to vyhodnotil, že ta motivace není taková, ale my to udělat nemůžeme…	(FG3/3)

… my jsme jí řekli svůj postoj, že jí to nedoporučujeme, že by ještě možná bylo 
dobré nějakou chvíli počkat, ale ona šla… já jsem říkal „Tak berte to pozitivně, 
postoupila na další stupeň bydlení, do samostatného života“, a jestli je to dobře, 
nebo ne, tak se ukáže…	(FG4/1)

… bez nějakého morálního soudu, a tím pádem je to pro něj jednodušší asi 
spolupracovat… (FG4/2)

Sociální	pracovníci	v	rámci	tohoto	modelu	vidí	svou	roli	v	obraně	klientových	
zájmů	a	v	mediaci	s	okolím.

… mi se líbilo, jak jsme to vybojovali, jak jsme tlačili na to město, jako že to musí 
být…	(FG3/1)
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Zásadním	 faktorem,	 který	 podle	 výsledků	 předkládaného	 výzkumu	 ovlivňuje	
sociální	 práci	 doprovázející	 bydlení,	 je	 vazba	 poskytovatele	 sociální	 služby	
k	bytovému	fondu.	Oddělený	typ	se	podle	účastníků	výzkumu	pro	naplňování	
cílů	sociální	práce	jeví	jako	jednoznačně	výhodnější.	Podle	informantů	nedochází	
ke	střetu	rolí	a	zájmů	sociálních	pracovníků	ani	k	deformaci	potřeb	klientů.	Jak	
bylo	zjištěno	z	výpovědí	informantů,	pro	striktní	oddělení	sociální	práce	a	realitní	
agendy	není	nezbytně	nutné,	aby	byl	poskytovatelem	bydlení	nezávislý	subjekt,	
neboť	oddělení	těchto	činností	lze	provést	interně	v	rámci	pravidel	organizace.	

Ačkoli	 se	 oddělený	 typ	 bydlení	 z	 hlediska	 naplňování	 cílů	 sociální	 práce	 jeví	 jako	
výhodnější,	může	 s	 sebou	v	praxi	přinášet	 rizika,	která	vytvářejí	 tlak	na	zvyšování	
kontroly	 klientů.	 Přestože	 je	 majitelem	 bydlení	 nezávislý	 subjekt	 a	 klient	 uzavírá	
smlouvu	 o	 užívání	 bytu	 s	 ním,	 může	 být	 poskytovatel	 sociální	 služby	 majitelem	
bydlení	žádán	o	intervenci.	Sociální	pracovník	v	zájmu	udržení	bydlení	pro	klienta	
může	přistoupit	ke	krokům,	které	už	přesahují	původně	dohodnutý	rozsah	spolupráce.	
Majitel	bydlení	tak	může	sociální	pracovníky	„využívat“	k	prosazování	vlastních	zájmů.	

Na	základě	míry	kontroly,	kterou	sociální	pracovník	při	spolupráci	s	klientem	
uplatňuje,	 lze	 přístupy	 sociální	 práce	 doprovázející	 bydlení	 ve	 sloučeném	
typu	 vnímat	 spíše	 jako	 ochranitelské,	 kdežto	 v	 typu	 odděleném	 spíše	 jako	
podporující	 autonomii.	 Model	 sociální	 práce	 podporující	 autonomii	 je	 podle	
názoru	účastníků	výzkumu	snadněji	uplatnitelný	v	tzv.	odděleném	typu.	Volba	
ochranitelského	 přístupu	 se	 projevuje	 přebíráním	 odpovědnosti	 za	 důsledky	
klientova	chování	sociálním	pracovníkem,	má	silné	rysy	kontroly	a	nevyžádaného	
či	 neodůvodněného	 monitoringu	 klienta.	 Může	 vycházet	 ze	 tří	 základních	
motivací	 sociálních	 pracovníků,	 které	 se	 v	 praxi	 posilují,	 nebo	 kříží	 a	 jsou	
vedeny	snahou:	(1)	udržet	klienta	v	bytě,	(2)	naplnit	závazky	zaměstnavatele	
sociálního	pracovníka	vůči	svěřenému	bytovému	fondu,	(3)	naplnit	podmínky	
majitele	bytového	fondu	pro	využívání	bytu.

Při	 další	 analýze	dat	 vedoucích	 ke	 tvorbě	modelů	dospěly	 autorky	 k	 závěru,	
že	 rozlišení	 na	 ochranitelský	 model	 a	 model	 podporující	 autonomii	 klientů	
může	 být	 příliš	 zjednodušující.	 Proto	 do	 konstrukce	 vyhledávaných	 modelů	
zahrnuly	další	hledisko,	a	 to	nakolik	sociální	pracovníci	akceptují	a	do	svých	
intervencí	zahrnují	požadavky	klientů	a	prostředí.	Po	uplatnění	tohoto	kritéria	
vytvořily	 čtyři	 základní	pozice,	které	mohou	sociální	pracovníci	 zastávat.	Pro	
sloučený	model	je	typická	nutnost	spravovat	bytový	fond	(tato	agenda	je	často	
vykonávána	 sociálními	 pracovníky	 a	 může	 být	 významným	 obsahem	 jejich	
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pracovní	 činnosti)	 a	 zvýšená	 míra	 kontroly	 nad	 plněním	 závazků	 nájemců/
klientů.	Oproti	 tomu	 oddělený	model	 umožňuje	 sociálním	pracovníkům	 více	
se	koncentrovat	na	obranu	klientových	zájmů	(advokacii)	a	zprostředkovávání	
kontaktu	s	prostředím	(mediaci	a	facilitaci).

Přestože	se	jako	účinný	může	jevit	oddělený	typ	„sociálního	bydlení“	s	akcentem	na	
přirozené	a	včasné	bydlení,	který	umožňuje	rozvíjet	zplnomocňující	a	komplexní	
modely	sociální	práce,	má	i	tento	své	limity,	neboť	sociální	pracovníci	musí	svou	
praxi	přizpůsobovat	možnostem,	které	jsou	v	současné	(legislativní	či	sociálně-
politické)	situaci	dostupné.	Jedním	z	významných	determinantů	–	a	podle	autorek	
i	„deformátorů“	–	praxe	sociální	práce	podporující	bydlení	je	absence	systémového	
nastavení	 politiky	 sociálního	 bydlení.	 Jedním	 z	 identifikovaných	 problémů	 je	
tendence	některých	majitelů	bytového	fondu	využívat	poskytovatele	sociálních	
služeb	k	mírnění	vlastních	rizik	na	trhu	s	byty	a	k	prosazování	vlastních	komerčních	
zájmů.	Sociální	práce	tak	musí	někdy	sama	sebe	„upozadit“	ve	prospěch	jiných	
činností	(spojených	s	administrativními,	organizačními	a	technickými	záležitostmi	
bydlení),	které	s	ní	nemají	přímou	souvislost.	Poskytovatelé	sociálních	služeb	na	
tyto	podmínky	kvůli	 absenci	 legislativní	opory	 „sociálního	bydlení“	přistupují,	
a	to	s	cílem	mírnit	problém	„bezdomovectví“.

3.2 Sociální práce v sociálním bydlení

Systémová	 podpora	 rozvoje	 sociálního	 bydlení	 v	 ČR	 s	 sebou	 přinesla	 nutnost	
nastavovat	podobu	podpory	sociální	práce.	Při	tomto	nastavování	mohli	realizátoři	
sociálního	bydlení	vycházet	z	evaluací	a	monitorování	životní	situace	jeho	uživatelů.	
V	mnoha	pilotních	projektech	sociálního	bydlení	byla	jednou	z	významných	cílových	
skupin	právě	skupina	rodin	s	dětmi.	Následující	text	vychází	především	z	nastavení	
sociální	práce	v	sociálním	bydlení	města	Ostravy	a	dále	ze	zkušeností	z	národní	
úrovně,	 nabytých	 v	 rámci	 projektu	 Sociální	 bydlení	 –	 metodická	 a	 informační	
podpora	v	oblasti	sociálních	agend	(CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539)48.

48 Na systémovou potřebu sociálního bydlení reagovalo MPSV projektem „Sociální bydlení – metodická 
a informační podpora v oblasti sociálních agend“. Jeho cílem je etablovat a rozvíjet systém sociálního 
bydlení v České republice prostřednictvím mezinárodní spolupráce, výzkumných aktivit, metodických 
podkladů a zřízení Kontaktního centra, jehož pracovníci se podílejí na pilotáži systému sociálního 
bydlení dle Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015–2025 a poskytují metodickou podporu. 
Do spolupráce s MPSV na pilotním ověření systému sociálního bydlení se zapojilo čtrnáct obcí (Brno, 
Chomutov, Jindřichův Hradec, Kadaň, Křižánky, Most, Ostrava, Otrokovice, Plzeň, Pardubice, Štětí, 
Velké Hamry, Veselíčko, Vír) a dvě pražské městské části (Praha 7, Praha 14).
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V	 oblasti	 sociálního	 bydlení	 se	 vychází	 z	 perspektivy,	 že	 bydlení	 představuje	
pro	domácnosti	 v	 bytové	nouzi	 základ	podpory	a	 spolupráce.	Hlavním	cílem	
sociální	práce	v	takto	zaměřeném	sociálním	bydlení	je	stabilizace	životní	situace	
domácnosti	a	její	podpora	v	bydlení	a	v	komunitě.	

Sociální	 práce	 v	 sociálním	 bydlení	 vychází	 z	 několika	 základních	 principů:	
individuální	přístup,	zplnomocňování	a	podpora	silných	stránek	klientů,	respekt	
a	 partnerství,	 mlčenlivost49	 a	 pravidelné	 reflexe	 praxe	 sociální	 práce	 (skrze	
porady	týmu,	supervize	nebo	intervize)	(MMO,	2019b).

Na	 základě	 zkušeností	 z	 projektů	 sociálního	 bydlení	 ve	 městě	 Ostravě	 byly	
stanoveny	priority	podpory	pro	lidi	žijící	v	sociálním	bydlení	–	zejména	budování	
vztahu	 s	 klientem,	 uplatňování	 individuálního	 přístupu	 při	 řešení	 klientovy	
situace,	 zplnomocnění	 klienta	 (zejména	 prostřednictvím	 individuálního	
plánování),	uplatňování	multidisciplinární	spolupráce	při	poskytování	podpory,	
přičemž	sociální	pracovník	zajišťuje	roli	koordinátora,	a	zvyšování	kompetencí	
sociálních	pracovníků	v	sociálním	bydlení	ve	specifických	oblastech	poskytování	
podpory	(např.	práce	s	dluhovou	problematikou)	(MMO,	2019b).	

Sociální	 práce	 v	 sociálním	 bydlení	 probíhá	 u	 zmíněných	 projektů	 v	 celém	
procesu	poskytování	bydlení	od	jednání	s	žadatelem,	přes	sociálního	šetření	jeho	
situace	jako	podkladu	pro	možné	přidělení	sociálního	bytu,	dále	přes	zabydlení	
v	sociálním	bytě	až	po	poskytování	podpory	při	jeho	udržení.	Metodika	sociální	
práce	 v	 sociálním	bydlení	 (MMO,	 2019b)	 uvádí,	 že	 se	 spolupráce	 sociálního	
pracovníka	a	klienta	zaměřuje	zejména	na:	podporu	udržení	bydlení,	naplňování	
individuálního	plánu,	podporu	sociální	 integrace	(včetně	integrace	v	místním	
sousedství	a	posílení	sociální	podpory)	a	podporu	zlepšení	zdravotního	stavu	
a	životní	spokojenosti.	

Spolupráce	sociálního	pracovníka	s	klientem	v	uvedených	projektech	probíhá	
pravidelně.	Rozlišuje	se	tzv.	nižší	a	vyšší	režim	podpory	(v	němž	kontakt	probíhá	
častěji	 než	 jednou	 týdně).	 Zároveň	 je	 nezbytné	mít	 na	 paměti,	 že	 frekvence	
kontaktů	s	klientem	je	jen	jedním	aspektem	intenzity	podpory,	kterou	sociální	
pracovník	 určí	 na	 základě	 reflexe	 vlivu	 prostředí	 na	 pomáhající	 proces	 (viz	
Dutka,	 2019).	 Metodika	 sociální	 práce	 v	 sociálním	 bydlení	 (MMO,	 2019b)	

49 Sociální pracovník nikdy nepředává osobní a citlivé údaje o klientovi či jeho rodině bez jeho sou-
hlasu a vědomí, a to rodinným příslušníkům ani institucím. Mlčenlivost upravuje trestní zákoník 
a trestní řád a zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Vždy respektuje právo klienta na soukromí a dů-
věrnost sdělení.
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dále	uvádí	orientační	hodnoty	kapacity	úvazku	sociálního	pracovníka	na	počet	
domácností:	 1)	 10–12	 domácností	 ve	 vyšším	 režimu	 podpory	 na	 1,0	 úvazek	
sociálního	pracovníka;	2)	15–20	domácností	v	nižším	režimu	podpory	na	1,0	
úvazek	sociálního	pracovníka.

Konkrétním	 oblastem	 podpory	 osob	 žijících	 v	 sociálním	 bydlení	 se	 věnuje	
metodika	 Ministerstva	 práce	 a	 sociálních	 věcí,	 která	 uvádí	 nejčastěji	 vedení	
domácnosti,	door	management	(prevence	problémů	vztahů	se	sousedy),	hygienu,	
zdraví	 a	 výživu,	denní	 režim,	 sociální	 kontakty,	 vztahy	 s	 rodinou	a	blízkými,	
hledání	bydlení	(při	zakázce	klienta),	hledání	zaměstnání,	jednání	na	úřadech,	
získávání	 sociálních	dávek,	které	umožňují	udržet	 si	bydlení,	právní	podpora	
a	poradenství	(více	viz	Mikulec,	Šnejdrlová,	Poláčková,	2019).

Metodika	sociální	práce	v	sociálním	bydlení	(MMO,	2019b)	uvádí,	že	sociální	
pracovník	také	monitoruje	řádné	platby	nákladů	na	bydlení,	které	chápe	jako	
prevenci	případných	dluhů	na	bydlení.	Sociální	pracovník	také	odpovídá	za	včasné	
podání	návrhu	na	prodloužení	nájemní	smlouvy	a	píše	zprávu	o	spolupráci,	kde	
hodnotí	zejména	spolupráci	s	klientem,	hrazení	nákladů	a	soužití	v	domě.	Po	
týmové	diskusi	píše	i	zprávu	o	spolupráci	pro	ukončení	nájemní	smlouvy	(v	ní	
vyhodnocuje	podobné	oblasti).

Machová	(2019)	popisuje	základní	metody	a	formy	podpory	v	oblasti	sociální	
práce	v	sociálním	bydlení:	motivační	rozhovor,	pravidelné	monitorovací	schůzky	
nebo	návštěvy	(zaměřené	nejen	na	vyhodnocování	individuálního	plánu),	case	
management	(koordinace	dalších	osob	nebo	organizací,	které	s	klientem	pracují	
na	naplnění	zakázky),	případové	konference	či	management	rizik	(předjímání	
situací,	které	může	klient	nebo	pracovník	považovat	za	rizikové).

Při	zhodnocení	vlivu	sociální	práce	na	domácnosti	v	sociálním	bydlení	v	rámci	
projektu	Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních 
agend	 bylo	 zjištěno,	 že	 sociální	 bydlení	má	 významný	 vliv	 na	 osamostatnění	
klienta	od	odborné	sociální	pomoci.	Specificky	došlo	ke	snížení	potřeby	podpory	
při	jednání	s	úřady	(pokles	o	12	p.	b.50),	vyřizování	sociálních	dávek	(pokles	o	14	
p.	b.)	a	potřeby	pomoci	při	řešení	bytové	situace	(pokles	o	27	p.	b.).	Dále	bylo	
zjištěno,	 že	 u	 klientů,	 kterým	byla	 poskytnuta	nejintenzivnější	 sociální	 práce	

50 p. b. = procentní bod; pojem se používá k vyjádření změny veličiny, jejíž měrou je právě procento; 
pokud např. nezaměstnanost vzroste z 10 na 12 %, je nesprávné uvádět, že vzrostla o 2 %, ale je třeba 
říct, že vzrostla o 2 p. b.
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(v	podobě	pěti	a	více	kontaktů	měsíčně),	došlo	k	největšímu	zlepšení	situace	
v	 oblasti	 vnímané	 jistoty	 bydlení,	 podpůrné	 sociální	 sítě,	 vztahů	 se	 sousedy,	
příjmu	 domácnosti,	 spokojenosti	 s	 bydlením	 a	 celkové	 životní	 spokojenosti.	
Zároveň	bylo	zjištěno,	že	poskytnutí	sociálního	bydlení	vede	k	celkovému	snížení	
potřeby	 sociální	 práce	 v	 sociálním	 bydlení	 a	 může	mít	 výrazné	 ekonomické	
dopady	v	podobě	úspor	za	sociální	práci	(Glumbíková	et	al.,	2021).

Důležitým	tématem	poskytování	sociální	práce	v	sociálním	bydlení	je	ukončení	
spolupráce,	 které	 je	 její	 přirozenou	 součástí	 (Haráková,	 Vodičková,	 2019).	
Metodika	 sociální	 práce	 v	 sociálním	 bydlení	 (MMO,	 2019b:18)	 uvádí:	 „Po 
individuálně dlouhém období reflektujícím potřebnost a specifičnost situace klienta 
dochází k uzavření nájemní smlouvy mimo režim sociálního bydlení a ukončuje se 
spolupráce se sociálním pracovníkem. Sociální práce by neměla být poskytována ze 
setrvačnosti.“	V	tomto	kontextu	je	důležité	zmínit	se	o	právu	klienta	na	změnu	
sociálního	 pracovníka,	 s	 nímž	 spolupracuje.	 Ukončení	 spolupráce	 s	 klientem	
v	 systému	 sociálního	 bydlení	 se	 věnuje	 také	 metodika	 Ministerstva	 práce	
a	sociálních	věcí	(viz	Mikulec,	Šnejdrlová,	Dutka,	2019).	Jako	možné	důvody	
ukončení	spolupráce	uvádí:	naplnění	cíle	spolupráce;	osamostatnění	klienta	do	
té	míry,	že	sociální	práci	už	nepotřebuje;	zhoršení	klientovy	situace	a	potřeba	
intenzivnější	podpory	nebo	jiného	formátu	spolupráce.

Z	 hlediska	 etických	 zásad	 poskytování	 sociální	 práce	 v	 sociálním	 bydlení	
odkazují	metodické	materiály	relevantních	obcí	často	na	Etický	kodex	sociálních	
pracovníků	České	republiky	(2006).

Při	zhodnocení	vlivu	sociálního	bydlení	a	sociální	práce	na	domácnosti51	v	rámci	
projektu	Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních 
agend	 byly	 odhaleny	 významné	 změny	 v	 oblasti	 situace	 rodiny	 a	 dětí.	 Počet	
domácností,	které	měly	aspoň	 jedno	nezletilé	dítě	mimo	domácnost,	klesl	po	
dvanácti	měsících	 v	 sociálním	 bydlení	 o	 5	 p.	 b.	 U	 hodnocených	 domácností	
byl	vypočítán	 i	 trend	(tendence	spíše	dlouhodobého	procesu	změny)	výskytu	
počtu	dětí	 žijících	mimo	domácnost;	ukázalo	 se,	 že	do	 těchto	domácností	 se	
během	roku	vrátilo	průměrně	sedm	dětí,	což	lze	považovat	za	významný	počet.	
U	 některých	 cílových	 skupin	 bylo	 toto	 snížení	 přitom	 zvlášť	 výrazné	 (např.	
u	osob	přežívajících	venku,	na	ubytovnách	nebo	v	sociálních	službách)	–	počet	
rodin,	které	mají	alespoň	jedno	nezletilé	dítě	žijící	mimo	domácnost,	klesl	o	11	

51 N = 147



110

p.	b.	Sociální	bydlení	tedy	významně	ovlivňuje	rodinnou	situaci	uživatelů	a	díky	
stabilizaci	bytové	situace	přispívá	k	návratu	dětí	do	rodin.	(Glumbíková	et	al.,	
2021)	

Nejvýznamnějšími	změnami,	které	u	dětí	nastaly,	bylo	zlepšení	jejich	podpůrné	
sociální	sítě	(n	=	59),	které	se	projevilo	zvýšeným	počtem	návštěv	kamarádů	
o	 15	 p.	 b.,	 dále	 snížením	 nesoustředěnosti	 při	 učení	 o	 16	 p.	 b.	 a	 posílením	
empatie	o	14	p.	b.	(Glumbíková	et	al.,	2021).	

3.3 Výzvy a doporučení pro českou sociální práci 
s rodinami v bytové nouzi 

O	vlivu	nestability	 bydlení	 na	 situaci	 celého	 rodinného	 systému	včetně	 vlivu	
na	 děti	 tato	 publikace	 diskutovala	 už	 mnohokrát.	 Nezbytnost	 stabilního	
a	dostupného	bydlení	je	reflektována	v	paradigmatické	změně	přístupů	k	řešení	
bezdomovectví,	která	je	někdy	označována	také	jako	bydlením	vedené	přístupy	
(„housing-led	approaches“)	(Apicello,	2010;	Pleace	et	al.,	2018)	a	je	spojována	
s	přístupem	Bydlení	především.	V	návaznosti	na	tento	paradigmatický	obrat	a	na	
zjištění	výzkumu	reflektují	autorky	závěrem	roli	sociální	práce	při	mírnění	dopadů	
situace	bytové	nouze	na	děti.	Bydlením	vedené	programy	(Bydlení	především,	
Rapid	Re-Housing,	 sociální	bydlení	apod.),	které	 jsou	založeny	na	prioritním	
poskytnutí	bydlení,	podpoře	rodin	při	zabydlení	a	intenzivní	doprovodné	sociální	
práci	(Gilmer	et	al.,	2014)	nejsou	v	České	republice	většině	rodin	v	bytové	nouzi	
až	 na	 výjimky	 (např.	 Ripka,	 Černá,	 Kubala,	 2018;	Glumbíková	 et	 al.,	 2021)	
dostupné.	Pro	většinu	rodin	s	dětmi	zůstává	východiskem	z	bytové	nouze	bydlení	
na	ubytovnách	či	v	azylových	domech.	Rolí	sociální	práce	je	poskytovat	takovou	
podporu,	která	by	co	nejvíce	mírnila	dopady	této	životní	situace.	Úkol	je	o	to	
složitější,	že	mnoho	rodin	v	bytové	nouzi	čelí	mnohočetným	problémům,	které	
vyžadují	komplexitu	intervencí	(Lery,	Miller-Haight,	Roscoe,	2020).

Corcoran	a	Nichols-Casebolt	(2004)	ve	své	studii	doporučují	u	dětí,	které	jsou	
vlivem	 bytové	 nouze	 ohroženy	 narušením	 ontologické	 jistoty,	 mírnit	 rizika,	
rozvíjet	protektivní	faktory	a	posilovat	jejich	resilienci52.	Z	vymezení	resilience	
je	patrné,	že	sociální	adjustace,	která	se	stala	předmětem	výzkumného	zájmu	

52 Resiliencí je autory myšlena schopnost adekvátního vývoje dětí bez ohledu na nepříznivé, či dokon-
ce poškozující podmínky nebo jejich schopnost zotavení. Resilience je budována v interakci protek-
tivních a rizikových faktorů na všech úrovních.
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autorek,	 je	 její	nedílnou	součástí.	V	daném	kontextu	 lze	 tedy	konstatovat,	že	
rozvíjení	sociální	adjustace	u	dětí	v	bytové	nouzi	posiluje	jejich	resilienci.	Autoři	
(tamtéž)	upozorňují	na	skutečnost,	že	intervence	sociální	práce	častěji	vychází	
z	patologie	a	soustředění	na	problémy,	než	z	rozpoznávání	a	posilování	silných	
stránek	 dětí	 a	 rodin.	 Jejich	 ekologický	 model	 rizik	 a	 resilience	 (v	 originále	
risk	 and	 resilience	 ecological	 model),	 který	 byl	 ověřen	 řadou	 empirických	
studií,	může	být	využit	pro	formulování	intervencí	na	všech	úrovních	(mikro,	
mezzo,	makro)	praxe	sociální	práce,	což	je	podle	autorů	jedním	z	předpokladů	
efektivního	působení.	

 

Obrázek	 13:	 Protektivní	 a	 rizikové	 faktory	 na	 jednotlivých	 úrovních	 podle	
ekologického	modelu	rizik	a	resilience

K	protektivním	faktorům	na	mikro	úrovni	patří	vedle	osobnostních	předpokladů	
také	 faktory	 rodiny.	 Autoři	 (Corcoran,	 Nichols-Casebolt,	 2004)	 se	 zmiňují	
především	 o	 stabilitě	 rodinných	 vztahů,	 pozitivních	 emocionálních	 vazbách	
s	rodiči,	nastavení	pravidel	a	hranic	pro	děti	či	zapojení	rodičů	do	spolupráce	
se	 školou.	 Situaci	 naopak	 zhoršuje	 násilí	 v	 rodině,	 zneužívání	 návykových	
látek,	rodinné	konflikty	a	duševní	onemocnění.	Pölkki,	Vornanen	a	Colliander	
(2016)	upozorňují,	že	v	sociální	práci	s	rodinami	jsou	často	preferovány	potřeby	
rodičů	 před	 potřebami	 dětí.	 Vhodnou	 intervencí	 sociální	 práce	 je	 podle	 nich	

 
 
K protektivním faktorům na mikro úrovni patří vedle osobnostních předpokladů také faktory 
rodiny. Autoři (Corcoran, Nichols-Casebolt, 2004) se zmiňují především o stabilitě rodinných 
vztahů, pozitivních emocionálních vazbách s rodiči, nastavení pravidel a hranic pro děti či 
zapojení rodičů do spolupráce se školou. Situaci naopak zhoršuje násilí v rodině, zneužívání 
návykových látek, rodinné konflikty a duševní onemocnění. Pölkki, Vornanen a Colliander 
(2016) upozorňují, že v sociální práci s rodinami jsou často preferovány potřeby rodičů před 
potřebami dětí. Vhodnou intervencí sociální práce je podle nich podpora rodičů při reagování 
na potřeby dětí, zviditelňování potřeb dětí a jejich zapojování do spolupráce. Thoburn et al. 
(2013) vnímají jako klíčové pro podporu rodin jednak vztah se sociálním pracovníkem a 
jednak jeho flexibilní přístup k potřebám rodiny a dítěte. K výše uvedenému může sociálním 
pracovníkům pomáhat reflexivní přístup53 k prožívání a chování dětí v bytové nouzi. 
Příkladem reflexivního přístupu může být kontextuální uchopení fenoménu „zlobení“ dětí bez 
domova a snahy o jeho ukotvení v životních podmínkách dané cílové skupiny spíše než 
v rysech individuální patologie daných dětí. V rámci reflexivní sociální práce s dětmi bez 
domova se jeví jako důležité přistupovat k chování dětí jako k určitému kontinuu, jež je 
ovlivňováno kontextem, ne jako k osobnostní patologii (Levendosky, Graham-Bermann, 
2001). V praxi sociálních služeb je důležité, aby měli sociální pracovníci k dispozici 
relevantní nástroje posouzení životní situace ohrožených dětí a metodické postupy, které 
sociální práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami jasně vymezují (podobně viz 
Glumbíková, Vávrová, Nedělníková, 2018). Jedním z takových nástrojů je dotazník 
screeeningu sociální adjustace u ohrožených dětí (viz kap. 3.3), který autorky této publikace 
sestavily. K naplnění uvedeného cíle je vhodné realizovat výzkumná šetření ve spolupráci 
s danou cílovou skupinou (včetně nezletilých dětí), která povedou k hlubšímu porozumění 
jejich životní situaci a zároveň postihnou nutnost citlivého přístupu k nezletilým dětem bez 
domova.  

                                                 
53 Reflexivitu je možné chápat jako proces, kdy zvnějšku nahlížíme sociální a kulturní artefakty a formy 
přemýšlení, které saturují praxi pomáhajících profesí, a zpochybňujeme procesy, které dávají světu smysl 
(Ferguson, 2003). 
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podpora	rodičů	při	reagování	na	potřeby	dětí,	zviditelňování	potřeb	dětí	a	jejich	
zapojování	do	spolupráce.	Thoburn	et	al.	(2013)	vnímají	jako	klíčové	pro	podporu	
rodin	 jednak	vztah	 se	 sociálním	pracovníkem	a	 jednak	 jeho	 flexibilní	přístup	
k	potřebám	rodiny	a	dítěte.	K	výše	uvedenému	může	sociálním	pracovníkům	
pomáhat	 reflexivní	 přístup53	 k	 prožívání	 a	 chování	 dětí	 v	 bytové	 nouzi.	
Příkladem	 reflexivního	 přístupu	 může	 být	 kontextuální	 uchopení	 fenoménu	
„zlobení“	dětí	bez	domova	a	snahy	o	jeho	ukotvení	v	životních	podmínkách	dané	
cílové	skupiny	spíše	než	v	rysech	individuální	patologie	daných	dětí.	V	rámci	
reflexivní	sociální	práce	s	dětmi	bez	domova	se	jeví	 jako	důležité	přistupovat	
k	 chování	 dětí	 jako	 k	 určitému	 kontinuu,	 jež	 je	 ovlivňováno	 kontextem,	 ne	
jako	 k	 osobnostní	 patologii	 (Levendosky,	 Graham-Bermann,	 2001).	 V	 praxi	
sociálních	služeb	je	důležité,	aby	měli	sociální	pracovníci	k	dispozici	relevantní	
nástroje	posouzení	životní	situace	ohrožených	dětí	a	metodické	postupy,	které	
sociální	práci	s	ohroženými	dětmi	a	 jejich	rodinami	jasně	vymezují	(podobně	
viz	Glumbíková,	Vávrová,	Nedělníková,	2018).	Jedním	z	takových	nástrojů	je	
dotazník	screeeningu	sociální	adjustace	u	ohrožených	dětí	(viz	kap.	3.3),	který	
autorky	této	publikace	sestavily.	K	naplnění	uvedeného	cíle	je	vhodné	realizovat	
výzkumná	šetření	ve	spolupráci	s	danou	cílovou	skupinou	(včetně	nezletilých	
dětí),	 která	 povedou	 k	 hlubšímu	porozumění	 jejich	 životní	 situaci	 a	 zároveň	
postihnou	nutnost	citlivého	přístupu	k	nezletilým	dětem	bez	domova.	

Za	 nejvýznamnější	 faktory	 přispívající	 k	 resilienci	 dětí	 Corcoran	 a	 Nichols-
Casebolt	 (2004)	 považují	 vlivy	 rodinného	 prostředí,	 a	 to	 především	 bezpečí	
domova,	 jeho	 stabilitu,	 attachment	 a	 zapojení	 rodičů	 do	 spolupráce	 se	
školou.	 Tyto	 faktory	 účinně	 snižují	 rizika	 prostředí	 (mezzo	 úrovně),	 nízkého	
socioekonomického	 statusu	 rodiny	 či	 zážitku	 diskriminace	 (makro	 úroveň).	
Na	 základě	 těchto	 zjištění	 se	 znovu	 vracíme	 k	 požadavku	 stabilního	 bydlení	
především	jako	předpokladu	práce	s	rodinou	(Gilmer	et	al.,	2014).

Na	 mezzo	 úrovni	 Corcoran,	 Nichols-Casebolt	 (2004)	 zdůrazňují	 význam	
sociálního	prostředí	v	místě	bydliště,	a	to	především	protektivní	či	rizikový	vliv	
kvality	 sousedství,	 školního	 prostředí	 a	 možnosti	 trávit	 volný	 čas	 smysluplně.	
Stávající	 aktivity	 sociálních	 pracovníků	 jsou	 v	 této	 oblasti	 spojeny	 hlavně	 se	
zajišťováním	 volnočasových	 aktivit	 pro	 děti	 a	méně	 pak	 s	 podporou	 školního	

53 Reflexivitu je možné chápat jako proces, kdy zvnějšku nahlížíme sociální a kulturní artefakty a for-
my přemýšlení, které saturují praxi pomáhajících profesí, a zpochybňujeme procesy, které dávají 
světu smysl (Ferguson, 2003).
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prostředí	a	 sousedství,	například	prostřednictvím	komunitní	práce,	která	může	
posilovat	 protektivní	 faktory	 (Stanková,	 Gojová,	 2018;	 Lindsey,	 2000;	 Tobin,	
Murphy,	2013).	Důraz	na	posilování	sousedských	vztahů	se	objevuje	i	ve	výsledcích	
pilotáže	přístupů	Bydlení	především	v	českém	prostředí	(Fialík	et	al.,	2018).	

V	 rámci	 makroúrovně	 praxe	 sociální	 práce	 a	 sociální	 politiky	 se	 jeví	 zcela	
nezbytný	 zákon	 o	 sociálním	 bydlení,	 který	 v	 České	 republice	 chybí	 a	 jeho	
přijetí	je	momentálně	odloženo	na	neurčito.	Výzkumy	vlivu	sociálního	bydlení	
na	 rodiny	s	dětmi	ukazují,	 že	 sociální	bydlení	má	pozitivní	vliv	na	život	dětí	
v	 mnoha	 oblastech:	 a)	 zvýšení	 životní	 spokojenosti	 (Shinn,	 Brown,	 Gubits,	
2016);	b)	zkvalitnění	 spánku	(Bernard,	Yuncal,	Panadero,	2016);	c)	zlepšení	
psychického	 i	 fyzického	zdravotního	stavu	(Johnson,	Chamberlain,	2013);	d)	
zlepšení	školní	docházky	(Gubits	et	al.,	2015;	Bassuk	et	al.,	2014);	e)	snížení	
počtu	dětí	v	náhradní	rodinné	péči	(Bassuk	et	al.,	2014;	Shinn,	Brown,	Gubits,	
2016).	Z	hlediska	vlivu	na	rodinu	jako	celek	lze	vyzdvihnout	také:	a)	zlepšení	
podpůrné	 sociální	 sítě	 v	 rodině	 (Bassuk	 et	 al.,	 2014;	 Johnson,	Chamberlain,	
2013;	Bernard,	Yuncal,	Panadero,	2016);	b)	snížení	výskytu	problémů	spojených	
s	nekvalitním	bydlením	a	zvýšení	obytné	plochy	domácnosti;	c)	snížení	počtu	
stěhování	rodin	(Gubits	et	al.,	2015);	d)	udržení	si	bydlení	u	80–95	%	domácností	
(Johnson,	Chamberlain,	2013;	Bernard,	Yuncal,	Panadero,	2016).	

Na	závěr	je	třeba	podotknout,	že	autoři	ve	svém	výzkumu	nepracovali	s	etnicitou	
osob.	Komunikační	partneři	 příslušnost	 k	 etnické	 skupině	Romů	 tematizovali	
především	 v	 souvislosti	 s	 diskriminací	 na	 trhu	 s	 bydlením,	 která	 je	 jedním	
z	důvodů	nebydlení.	Možnou	výzvou	je	prozkoumat	vnímání	ontologické	(ne)
jistoty	v	souvislosti	s	diskriminací	a	marginalizací	na	základě	etnické	odlišnosti.	

Využití nástrojů měření sociální adjustace v praxi

V	průběhu	řešení	předkládaného	projektu	byla	z	dotazníku	sociální	adjustace	
vytvořena	jeho	zjednodušená	komiksová	verze	(viz	Příloha	3).	Tato	může	být	
využita	 v	 praxi	 sociální	 práce	 i	 dalších	 pomáhajících	 profesí	 k	 orientačnímu	
screeningu	 sociální	 adjustace	 u	 ohrožených	 dětí.	 Uvedený	 inovativní	 nástroj	
vhodným	 způsobem	 podporuje	 otevřenou	 komunikaci	 s	 nezletilými	 dětmi	
o	 citlivých	 tématech.	 Vzhledem	 k	 jeho	 vizuální	 podobě	 a	 snadnému	 užití	
v	 souladu	 se	 zpracovanou	 metodikou	 (viz	 Příloha	 4)	 ho	 lze	 považovat	 za	
vhodnou	pomůcku.
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Samotný	 dotazník	 sociální	 adjustace	 prvotně	 vznikal	 na	 základě	 realizace	
kvalitativního	 výzkumného	 šetření	 v	 podobě	 setů	 hloubkových	 rozhovorů	
s	 devíti	 rodiči,	 jejich	 devatenácti	 dětmi	 a	 šesti	 sociálními	 pracovníky.	 Cílem	
tohoto	kvalitativního	výzkumu	bylo	porozumět	a	popsat	sociální	adjustaci	u	dětí	
žijících	 v	 nejistém	 bydlení	 (na	 ubytovnách,	 v	 azylových	 domech).	 Data	 byla	
následně	analyzována	pomocí	nejnovějších	přístupů	zakotvené	teorie	–	vznikly	
tak	kategorie	obsahů,	na	jejichž	základě	(plus	na	základě	teoretického	vědění	
o	 sociální	 adjustaci	 a	 na	 základě	 inspirace	 ze	 zahraničních	 inventářů)	 byla	
zkonstruována	první	verze	českého	dotazníku	sociální	adjustace.	Obsahoval	55	
škálových	otázek,	které	bylo	možné	členit	do	9	oblastí:	externí	projevy	(agrese,	
impulzivita,	 regrese),	 interní	 projevy	 (úzkost),	 sociální	 vztahy:	 uzavřenost/
otevřenost,	 komunikace,	 sebevědomí,	 pozornost,	 somatické	projevy,	 vztah	 ke	
škole	a	deviantní	chování.	Dotazník	byl	následně	validován	u	99	dětí	(46	chlapců	
a	 53	 děvčat)	 žijících	 v	 nejistém	 bydlení.	 V	 rámci	 validizace	 byla	 provedena	
faktorová	analýza,	která	v	dotazníku	odhalila	14	existujících	 faktorů	 sociální	
adjustace.	 Jednalo	 se	 o	 vztahy	 s	druhými,	 dodržování	 pravidel,	 externalizaci	
tenze,	 úzkost,	 agresi,	 sebenáhled,	 pocit	 viny,	 regulaci	 exprese,	 kompenzaci,	
absentismus,	pozornost,	uzavřenost,	vztah	ke	škole	a	exprese	emocí.	

Faktory	nalezené	faktorovou	analýzou	byly	výzkumníky	expertně	rozděleny	do	
pěti	superfaktorů	(nadřazených	faktorů).	Jednalo	se	o	agresivitu,	autoregulaci,	
úzkostnost,	 emoční	 stažení	 se	a	depresi,	 kdy	první	dva	 z	nich	 společně	 tvoří	
externalizovanou	skupinu	„nadfaktorů“	a	další	tvoří	internalizovanou	skupinu	
„nadfaktorů“	sociální	adjustace	dětí.	Přiřazení	do	skupin	„nadfaktorů“	prezentuje	
následující	tabulka.

Tabulka	19:	Přiřazení	faktorů	k	oblastem	sociální	adjustace

Složka

Oblast

Faktory

Externalizovaná Internalizovaná
Agresivita Autoregu-

lace
Úzkostnost Emoční stažení 

se / sociální  
úzkost

Deprese

F1

Vztahy	s	druhými	
X

F2

Dodržování	pravidel
x X
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F3

Externalizace	napětí
X

F4

Úzkost
X x

F5

Agrese
X

F6

Sebenáhled
X X

F7

Pocity	viny
X X

F8

Regulace	exprese
x X

F9

Kompenzace
X

F10

Absentismus
X X

F11

Pozornost
X

F12

Uzavřenost
X X

F13

Vztah	ke	škole
X X x

F14

Exprese	emocí
X x

Pozn.:	Velikost	„x“	označuje	míru	dopadu	do	dané	oblasti.

Na	základě	těchto	superfaktorů	bylo	vytvořeno	šest	základních	témat	(otázek)	pro	
komiksovou	verzi	dotazníku.	Těchto	šest	témat	vycházelo	z	pocitově-interakční	
(úzkostnost,	emoční	stažení	se,	deprese,	agresivita)	a	interakčně-autoregulační	
povahy	 (autoregulace)	 superfaktorů.	 Šest	 témat	 komiksu	 je	 orientováno	 na	
autoregulaci	a	přijímání	vnější	regulace	(ot.	3,	5,	6),	vztahy	s	druhými	(ot.	1),	
vztah	k	sobě	samému	(ot.	2)	a	převládající	psychické	ladění	(ot.	4).	

Všechna	témata	jsou	zpracována	pomocí	podnětového	materiálu	s	projektivním	
potenciálem	 s	 akcentem	 na	 možnost	 projevení	 konkrétních	 superfaktorů.		
K	daným	 tématům	byly	posléze	 vytvářeny	konkrétní	 situace	a	 jejich	grafické	
ztvárnění.	 Tvorba	 konkrétních	 situací	 a	 grafického	 ztvárnění	 probíhala	 za	
participace	samotných	dětí	z	nejistého	bydlení	(konkrétně	z	azylových	domů),	
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kdy	 byly	 uspořádány	 tři	 společná	 skupinová	 kreslení,	 během	 nichž	 byly	
s	dětmi	konzultovány	konkrétní	obsahy	komiksového	dotazníku	–	byly	tvořeny	
jak	 samotné	 situace,	 tak	 jejich	 grafický	 návrh	 a	 konkrétní	 prvky.	 Vytvořené	
předlohy	byly	pak	grafička	zpracovala	do	konečné	podoby	obrázků.	Výsledná	
verze	 komiksové	 formy	 dotazníku	 byla	 následně	 pilotována	 s	 ohledem	 na	
srozumitelnost	instrukcí	a	otázek	se	třemi	dětmi	z	nejistého	bydlení.	



117

ZÁVĚR

Na	první	pohled	se	nám	může	zdát	být	nadbytečné	zabývat	se	v	21.	století	v	České	
republice	problematikou	dětí	v	bytové	nouzi	a	dopady	nestability	bydlení	na	jejich	
životy.	Opak	je	však	pravdou.	I	přes	snahy	mnoha	kolektivních	aktérů	participujících	
na	chodu	občanské	společnosti	a	působících	v	akčním	poli	sociální	práce	zaměřené	
na	podporu	osob	v	bytové	nouzi	se	dosud	nebodařilo	legislativně	ukotvit	klíčový	
zákon	o	sociálním	bydlení.	Ten	by	měl	přispět	k	řešení	stávající	neutěšené	situace,	
která	 ještě	 akcelerovala	 v	 době	mimořádných	 opatření	 spojených	 s	 pandemií	
nemoci	 COVID-19.	 Autorky,	 aniž	 by	 stávající	 situaci	 anticipovaly,	 realizovaly	
v	 letech	 2018–2020	 terénní	 výzkum	 podpořený	 Grantovou	 agenturou	 České	
republiky.	 V	 kontextu	 situace	 ohrožených	 dětí	 žijících	 v	 nestabilních	 formách	
bydlení	 se	 zaměřily	 na	 zkoumání	 jejich	 sociální	 adjustace.	 Tato	 je	 formována	
v	 rámci	 každodenních	 interakcí	 dětí	 s	 prostředím	 a	 stává	 se	 tak	 základem	
jejich	budoucího	bezproblémového	fungování	v	sociálním	světě	a	adaptability.	
Vzhledem	k	tomu,	že	poruchy	sociální	adjustace	představují	narušení	vývoje	dítěte	
v	jednotlivých	dimenzích	jeho	reaktivity	a	mohou	být	příčinou	dalších	životních	
obtíží,	včetně	poruch	sociálních	vztahů,	emocí	a	chování,	považovaly	autorky	za	
důležitý	daný	sociální	jev	hlouběji	zkoumat.	Navíc	přihlédly	ke	skutečnosti,	že	
délka	pobytu	jedince	mimo	stabilní	domov	snižuje	míru	jeho	sociální	adjustace	
(Lipschitz-Elhawi,	Izhaky,	2005),	což	znamená,	že	snahou	sociální	práce	by	měla	
být	eliminace	doby	pobytu	ohrožených	dětí	v	nestabilních	formách	bydlení.	Při 
svých výzkumech uplatnily sociálně-ekologickou perspektivu. V jejím pojetí je cílem 
sociální	práce	udržovat	rovnováhu	mezi	člověkem	a	prostředím,	tzn.	podporovat	
rozvoj,	růst	a	adaptabilitu	člověka,	odstraňovat	bariéry	v	prostředí	a	zlepšovat	
schopnost	prostředí	adekvátně	reagovat	na	potřeby	člověka.	Aplikovaný	přístup	
tak	úzce	konvenuje	s	předmětem	zkoumání.	

Za	využití	kvalitativní	a	kvantitativní	výzkumné	strategie	se	zaměřily	na	výzkum	
sociální	 adjustace	 u	 dětí	 ve	 věkové	 kohortě	 8–15	 let,	 kdy	 předpokládaly,	 že	
interakce	dětí	v	bytové	nouzi	s	jejich	prostředím	se	stává	zdrojem	společenských	
nerovností.	Cílem	výzkumu	bylo	porozumět	mechanismům	fungování	sociální	
adjustace	 u	 dětí	 v	 bytové	 nouzi	 na	 území	města	Ostravy.	 Autorky	 vycházely	
z	 předpokladu,	 že	 nastavit	 systém	 efektivnější	 pomoci	 a	 podpory	 sociální	
práce,	směřující	k	překonávání	a	potažmo	odstraňování	bariér,	je	možné	jedině	
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díky	hlubokému	porozumnění	danému	sociálnímu	jevu	a	mechanismům	jeho	
fungování.	 Kvalitativní	 část	 výzkumu	 se	 zaměřila	 na	 porozumění	 podstatě	
fungování	 sociální	 adjustace	 u	 dětí	 ve	 specifickém	 prostředí.	 Za	 využití			
individuálních	a	skupinových	rozhovorů	nebo	interview	v	ohniskových	skupinách	
bylo	 hovořeno	 celkem	 s	 54	 odborníky,	 kteří	 měli	 více	 než	 roční	 zkušenost	
s	přímou	prací	s	osobami	v	nestabilních	formách	bydlení	a	s	19	dětmi,	 jejich	
rodiči	a	klíčovými	pracovníky.	Získané	poznatky	byly	využity	při	tvorbě	českého	
nástroj	na	měření	sociální	adjustace	(SAQ-CZ).	Získané	poznatky	z	parciálních	
kvalitativních	 výzkumů	 upozorňují	 na	 význam	 domova	 a	 ontologické	 jistoty,	
která	 bývá	 právě	 u	 dětí	 v	 nestabilních	 formách	 bydlení	 často	 nabourána.	
V	 rámci	analýzy	výše	uvedených	kvalitatich	dat	byla	 sestavena	poziční	mapa	
(viz	Obrázek	14)	zaměřená	na	stabilitu	bydlení	a	její	souvislost	s	mírou	sociální	
adjustace	dítěte.	Děti	žijící	v	nestabilních	formách	bydlení	zařazené	do	výzkumu	
se	nacházely	v	levém	dolním	poli	uvedené	mapy,	což	znamená,	že	jejich	projevy	
signalizovaly	nízkou	míru	sociální	adjustace	jako	celku.	

Obrázek	14:	Poziční	mapa	zaměřená	na	stabilitu	bydlení	v	souvislosti	s	mírou	
sociální	adjustace

Zdroj:	výzkum	realizovaný	v	letech	2018–2020

 
Obrázek 15: Poziční mapa zaměřená na stabilitu bydlení v souvislosti s mírou sociální 
adjustace 

 
Zdroj: výzkum realizovaný v letech 2018–2020 

Jak autorky reflektovaly ve shodě s předchozími výzkumy (Novotný, 2015; Mendez, 
Fantuzzo, Cicchetti, 2002) je sociální adjustace u dětí v bytové nouzi ovlivňována mnoha 
vzájemně provázanými vnitřními a vnějšími faktory. Tyto přehladně shrnuje vytvořená 
uspořádaná mapa sociální adjustace dětí v bytové nouzi (viz Příloha 1) zahrnující 112 
elementů. Odkryté elementy pak náležejí k interním faktorům vztahujícím se k pečující osobě 
(např. psychický stav matek, kompetence rodičů k bydlení) či k nezletilému dítěti (např. 
speciální vzdělávací potřeby či problémy v oblasti chování, psychické stability, sociální 
adjustace, učení, socializace) nebo k externím faktorům, kam spadala většina 
identifikovaných elementů. Z kvalitativního výzkumu se rovněž vynořil zásadní význam 
kolektivních aktérů (viz Obrázek 14) intervenujících do situace nezletilých dětí na mikro- 
(rodina, škola, komunita, sousedství, třídní kolektiv, vrstevnické skupiny), mezzo- (sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, azylové domy, OSPOD, další NNO a zdravotnické 
služby) i makroúrovni (národní platformy, regionální iniciativy, úřady státní správy a 
samosprávy).  
 
Obrázek 14: Synergický efekt působení kolektivních aktérů v situaci formování sociální 
adjustace u dětí v bytové nouzi 
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Jak	 autorky	 reflektovaly	 ve	 shodě	 s	 předchozími	 výzkumy	 (Novotný,	 2015;	
Mendez,	Fantuzzo,	Cicchetti,	2002)	je	sociální	adjustace	u	dětí	v	bytové	nouzi	
ovlivňována	mnoha	vzájemně	provázanými	vnitřními	a	vnějšími	 faktory.	Tyto	
přehladně	shrnuje	vytvořená	uspořádaná	mapa	sociální	adjustace	dětí	v	bytové	
nouzi	(viz	Příloha	1)	zahrnující	112	elementů.	Odkryté	elementy	pak	náležejí	
k	 interním	 faktorům	 vztahujícím	 se	 k	 pečující	 osobě	 (např.	 psychický	 stav	
matek,	 kompetence	 rodičů	k	bydlení)	 či	 k	nezletilému	dítěti	 (např.	 speciální	
vzdělávací	potřeby	či	problémy	v	oblasti	 chování,	psychické	 stability,	 sociální	
adjustace,	učení,	socializace)	nebo	k	externím	faktorům,	kam	spadala	většina	
identifikovaných	elementů.	Z	kvalitativního	výzkumu	se	rovněž	vynořil	zásadní	
význam	 kolektivních	 aktérů	 (viz	 Obrázek	 15)	 intervenujících	 do	 situace	
nezletilých	dětí	na	mikro-	(rodina,	škola,	komunita,	sousedství,	třídní	kolektiv,	
vrstevnické	skupiny),	mezzo-	(sociálně	aktivizační	služby	pro	rodiny	s	dětmi,	
azylové	domy,	OSPOD,	další	NNO	a	zdravotnické	služby)	i	makroúrovni	(národní	
platformy,	regionální	iniciativy,	úřady	státní	správy	a	samosprávy).	

Obrázek	15:	Synergický	efekt	působení	kolektivních	aktérů	v	situaci	formování	
sociální	adjustace	u	dětí	v	bytové	nouzi

 
 
 
Všichni uvedení aktéři sehrávají v situaci sociální adjustace dětí v bytové nouzi 
neopomenutelnou roli. Jenom díky synergickému efektu zahrnujícímu jejich vzájemné 
působení lze situaci dětí v bytové nouzi měnit, a tím potažmo i formovat jejich sociální 
adjustaci.  
V rámci kvantitativní části výzkumu autorky sestavený měřící nástroj validizovaly. Následně 
jeho prostřednictvím sesbíraly data od dětí ve věkové kohortě 8–15 let žijících v nestabilních 
(N = 112) a ve stabilních (N =120) formách bydlení, která komparovaly. 
Z výsledků výzkumu vyplynulo, že děti žijící v nestabilních formách bydlení vykazují 
odlišnosti především v oblasti agresivity, resp. afektivity, tzn. její hodnoty jsou v porovnání 
s dětmi ve stabilních formách bydlení vyšší. Jak by se dalo předpokládat, tyto rozdíly se 
projevují výrazněji u chlapců než u dívek. Naproti tomu méně očekávaným zjištěním bylo, že 
děti žijící s rodiči v nestabilním bydlení vykazují, v porovnání s dětmi žijícími v bydlení 
stabilním, nižší míru úzkosti. Rovněž v oblasti sociability vykazují děti žijící v nestabilních 
formách bydlení vyšší hodnoty než děti žijící ve stabilních domácnostech. Uvedené výsledky 
poukazují na vliv prostředí – ne/stability bydlení na sociální adjustaci u dětí, kdy by si tento 
jev zasloužil ještě hlubší prozkoumání jeho souvislostí. Sociální adjustace vyjadřuje totiž 
nejenom schopnost člověka koexistovat a fungovat v sociálním systému společně druhými 
lidmi, ale rovněž jeho schopnost permanentní adaptace na měnící se podmínky. Z výzkumu 
vyplynulo, že k faktorům, které u dětí mohou vést k jejímu narušení, přináleží vedle 
nesouladu v rodinném prostředí právě i nestabilita bydlení či jeho neadekvátnost. Poruchy 
sociální adjustace se v této souvislosti mohou projevovat od zvýšené míry agresivity přes 
porušování norem a problémy se sebekontrolou až po uzavřenost či stažení se. V souvislosti 
s tím se nám otevírají otázky po systémové změně a formě podpory v oblasti sociálního 
bydlení v České republice, vedoucí k naplnění práva dětí na domov. V tomto kontextu je 
cílem sociální práce pomoci vyrovnávat sociální nerovnosti související s nestabilitou bydlení 
a udržování sociální rovnováhy a stability systému. Ten může být dlouhodobě udržitelný 
právě díky solidaritě a společenské odpovědnosti aktérů (včetně státu za jeho bytovou 
politiku), na které chtějí autorky touto prací apelovat. 
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Všichni	 uvedení	 aktéři	 sehrávají	 v	 situaci	 sociální	 adjustace	 dětí	 v	 bytové	
nouzi	 neopomenutelnou	 roli.	 Jenom	 díky	 synergickému	 efektu	 zahrnujícímu	
jejich	vzájemné	působení	lze	situaci	dětí	v	bytové	nouzi	měnit,	a	tím	potažmo	
i	formovat	jejich	sociální	adjustaci.	

V	rámci	kvantitativní	části	výzkumu	autorky	sestavený	měřící	nástroj	validizovaly.	
Následně	jeho	prostřednictvím	sesbíraly	data	od	dětí	ve	věkové	kohortě	8–15	
let	žijících	v	nestabilních	(N	=	112)	a	ve	stabilních	(N	=120)	formách	bydlení,	
která	komparovaly.

Z	 výsledků	 výzkumu	 vyplynulo,	 že	 děti	 žijící	 v	 nestabilních	 formách	 bydlení	
vykazují	odlišnosti	především	v	oblasti	agresivity,	resp.	afektivity,	tzn.	její	hodnoty	
jsou	v	porovnání	 s	dětmi	ve	 stabilních	 formách	bydlení	vyšší.	 Jak	by	 se	dalo	
předpokládat,	tyto	rozdíly	se	projevují	výrazněji	u	chlapců	než	u	dívek.	Naproti	
tomu	méně	očekávaným	zjištěním	bylo,	že	děti	žijící	s	rodiči	v	nestabilním	bydlení	
vykazují,	v	porovnání	s	dětmi	žijícími	v	bydlení	stabilním,	nižší	míru	úzkosti.	
Rovněž	v	oblasti	sociability	vykazují	děti	žijící	v	nestabilních	formách	bydlení	vyšší	
hodnoty	než	děti	žijící	ve	stabilních	domácnostech.	Uvedené	výsledky	poukazují	
na	vliv	prostředí	–	ne/stability	bydlení	na	sociální	adjustaci	u	dětí,	kdy	by	si	
tento	jev	zasloužil	ještě	hlubší	prozkoumání	jeho	souvislostí.	Sociální	adjustace	
vyjadřuje	totiž	nejenom	schopnost	člověka	koexistovat	a	fungovat	v	sociálním	
systému	 společně	 druhými	 lidmi,	 ale	 rovněž	 jeho	 schopnost	 permanentní	
adaptace	na	měnící	se	podmínky.	Z	výzkumu	vyplynulo,	že	k	faktorům,	které	
u	 dětí	mohou	 vést	 k	 jejímu	 narušení,	 přináleží	 vedle	 nesouladu	 v	 rodinném	
prostředí	 právě	 i	 nestabilita	 bydlení	 či	 jeho	 neadekvátnost.	 Poruchy	 sociální	
adjustace	se	v	této	souvislosti	mohou	projevovat	od	zvýšené	míry	agresivity	přes	
porušování	norem	a	problémy	se	sebekontrolou	až	po	uzavřenost	či	stažení	se.	
V	souvislosti	s	tím	se	nám	otevírají	otázky	po	systémové	změně	a	formě	podpory	
v	oblasti	 sociálního	bydlení	v	České	republice,	vedoucí	k	naplnění	práva	dětí	
na	domov.	V	tomto	kontextu	je	cílem	sociální	práce	pomoci	vyrovnávat	sociální	
nerovnosti	 související	 s	 nestabilitou	 bydlení	 a	 udržování	 sociální	 rovnováhy	
a	stability	systému.	Ten	může	být	dlouhodobě	udržitelný	právě	díky	solidaritě	
a	společenské	odpovědnosti	aktérů	(včetně	státu	za	jeho	bytovou	politiku),	na	
které	chtějí	autorky	touto	prací	apelovat.
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SUMMARY

The	submitted	book	treats	the	issue	of	children	in	housing	need	and	in	unstable	
housing	conditions	in	the	Czech	Republic	from	the	social	work	perspective.	It	
presents	the	author‘s	research	results	from	2018–2020	that	were	gained	within	
the	project	Social Adjustment of Homeless Children with Experience of Domestic 
Violence in the City of Ostrava (Sociální přizpůsobení dětí bez domova se zkušeností 
domácího násilí na území města Ostravy)	supported	by	the	Grant	Agency	of	the	
Czech	Republic	(Grantová	agentura	České	republiky).	

The	 authors	 focused	 on	 social	 adjustment	 of	 children	 in	 a	 specific	milieu	 of	
unstable	 housing.	 Adjustment	 is	 shaped	 by	 children‘s	 everyday	 interaction	
with	their	milieu;	it	is	a	basis	of	their	problem-free	functioning	in	society	and	
adaptability.	

Given	that	social	adjustment	disorders	affect	all	dimensions	of	a	child’s	reactivity	
and	may	 lead	 to	 future	problems,	 including	disorders	of	 social	 relationships,	
emotions	and	behaviour,	the	authors	considered	it	important	to	investigate	this	
social	phenomenon	in	depth.	They	applied	a	social-ecological	perspective	where	
social	work	aims	at	harmony	between	a	person	and	his/her	milieu,	at	supporting	
the	person’s	development,	growth	and	adaptability,	at	removing	barriers	in	the	
environment	 and	 at	 improving	 the	 power	 of	 the	 environment	 to	 respond	 to	
the	person’s	needs.	Thus,	 the	applied	approach	 closely	 corresponds	with	 the	
research	subject.	

Using	both	qualitative	and	quantitative	research	strategies,	the	authors	focused	
on	social	adjustment	of	children	aged	8–15,	assuming	that	children	in	housing	
need	interact	with	their	environment	in	a	way	that	leads	to	social	inequalities.	
The	aim	of	 social	work	 is	 to	 redress	 these	 inequalities	 and	 to	maintain	both	
social	 balance	 and	 system	 stability.	 The	 latter	 can	 be	 long	 term	 sustainable	
thanks	 to	 solidarity	 and	 social	 responsibility	 that	 the	 authors	 promote.	 The	
qualitative	part	of	the	research	focused	on	understanding	the	essence	of	social	
adjustment	in	children	in	specific	conditions.	By	means	of	individual	and	focus	
group	 interviews,	 the	 authors	 interviewed	 54	 professionals	 with	 more	 than	
a	year	 experience	of	direct	work	with	people	 living	 in	unstable	housing	and	
19	children	with	their	parents	and	key	workers.	The	findings	were	used	to	set	
up	the	Czech	social	adjustment	measuring	tool	(SAQ-CZ).	In	the	quantitative	
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part	 of	 the	 research,	 the	 authors	 validated	 the	 constructed	 measuring	 tool.	
Afterwards,	they	used	it	in	order	to	collect	data	from	children	aged	8–15	years	
who	lived	in	unstable	(N	=	112)	as	well	as	stable	(N	=	120)	forms	of	housing	
and	to	compare	them.

The	 results	 showed	 that	 children	 in	unstable	housing	evince	higher	 readings	
in	terms	of	aggression,	or	affectivity.	The	differences	are	more	obvious	in	boys	
than	in	girls.	However,	contrary	to	expectations,	children	in	unstable	housing	
are	less	anxious	than	those	in	stable	housing.	Unlike	children	in	stable	housing,	
children	in	unstable	housing	showed	higher	values	in	terms	of	sociability.	These	
results	point	to	the	impact	of	the	milieu,	i.e.	of	the	(non)stable	housing,	on	social	
adjustment.	 The	 context	 of	 this	 phenomenon	deserves	 further	 study.	 In	 fact,	
social	adjustment	reflects	not	only	a	person‘s	ability	to	coexist	and	cooperate	
wih	other	people	in	a	social	system	but	also	his/her	ability	to	adapt	to	changing	
conditions.	The	submitted	research	showed	that	among	the	factors	leading	to	
disruptions	 of	 social	 adaptability,	 there	 are	 disharmonic	 family	 environment	
and	 unstable	 housing.	 Social	 adjustment	 disorders	 range	 from	 an	 increased	
level	of	aggression	and	breaking	the	norms	to	problems	with	self-control	and	
unsociability.	In	this	context,	the	authors	ask	about	system	support	and	changes	
in	 social	 housing	 in	 the	Czech	Republic	 that	would	make	 children‘s	 right	 to	
home	a	reality.
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Příloha	 1	 Předběžná	 konceptuální	 uspořádaná	 mapa	 sociální	 adjustace	 dětí	
v	bytové	nouzi	(překlad)

Individuální	lidské	
složky

(18)

Kolektivní	aktéři

(13)

Vedený	diskurz	o	lid-
ských	aktérech

(12)

Vedený	diskurz

o	ne-lidských	akté-
rech

(10)
děti,	matky,	otcové,	
partneři,	sourozen-
ci,	spolubydlící	(na	
ubytovnách	a	v	azylo-
vých	domech),	sociál-
ní	pracovníci,	učitelé,	
Lékaři,	členové	rodi-
ny,	rodinní	přátelé,	
spolužáci,	kamarádi,	
vrstevnické	skupiny,	
soukromí	vlastníci	
bytů,	sousedi,	vedou-
cí	kroužků	dětí,	du-
chovní

azylové	domy,	uby-
tovny,	soukromý	
bytový	fond,	oddě-
lení	sociálně-právní	
ochrany	dětí,	sociální	
služby,	veřejnost,	
školy,	zdravotnická	
zařízení,	NNO,	Plat-
forma	pro	sociální	
bydlení,	Síť	aktérů	
pro	domov,	podpůrná	
síť	matek,	uživatelé	
sociálních	služeb

„špatné	matky“,	
„antimatky“,	
„rodičovství	
jako	doména	
žen“,	„zlý	otec“,	
„nešťastné	děti“,	
„děti	s	problémy“,	
„bezdomovci“,	
„nepřizpůsobiví“,	
„zneužívání	
sociálních	dávek	
a	podpory	státu“,	
role	a	pozice	
sociálních	pracovníků	
v	azylových	domech,	
role	a	pozice	učitelů,	
role	a	pozice	žáka	ve	
škole

krize	sociálního	státu,

krize	sociální	práce,	

teorie	a	metody	so-
ciální	práce,	vliv	post-
moderních	perspektiv	
a	kritické	sociální	
práce,	strukturální	
versus	individuální	
příčiny	bezdomovec-
tví,	typologizující/
objektivizující	versus	
individuální	přístup	
ke	klientům,	byrokra-
tizace	 
a	měřitelnost	sociální	
práce,	systém	indivi-
duálního	plánování	
v	sociálních	službách	
a	sociálněprávní	
ochraně	dětí,	cílová	
skupina	azylových	
domů	pro	rodiny	
s	dětmi,	preventivní	
strategie	ve	škole

Reflektované	okruhy	
problémů

(14)

Sociálně-politické	
složky	národní

(13)

Sociálně-politické	
složky	regionální

(5)

Prostorové	složky

(12)
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bezdomovectví	jako	
příčina	poruch	sociál-
ní	adjustace,	vztah	
matka	a	dítě,	domácí	
násilí	jako	příčina	
bezdomovectví	žen,	
ztráta	kompetencí	
k	bydlení,	vztah	ztrá-
ty	bydlení	a	psychic-
kého	stavu	matek,	
vztah	ztráty	bydlení	
a	rodičovských	kom-
petencí,	vztah	psy-
chického	stavu	matek	 
a	rodičovských	kom-
petencí,	následky	do-
mácího	násilí	na	děti,	
chudoba	a	její	vliv	na	
děti,	speciální	vzdělá-
vací	potřeby	dětí	bez	
domova,	absentismus	
ve	škole,	akademický	
úspěch	dětí	bez	do-
mova,	pomoc	versus	
kontrola	v	sociální	
práci,	vztah	sociální	
pracovník	 
a	klient

absence	zákona	o	so-
ciálním	bydlení,	ne-
návaznost	sociálních	
služeb,	rostoucí	počet	
rodin	bez	domova,	
koncept	zásluhovosti,	
Housing	Ready,	pilot-
ní	projekty	Housing	
First,	metodiky	Mini-
sterstva	práce	a	so-
ciálních	věcí	(MPSV),	
Koncepce	sociálního	
bydlení	MPSV,	převod	
agendy	sociálního	by-
dlení	z	MPSV	na	Mi-
nisterstvo	pro	místní	
rozvoj,	novela	zákona	
o	sociálních	služ-
bách,	novela	zákona	
o	hmotné	nouzi,	ná-
vrh	novely	insolvenč-
ního	zákona,	výplata	
sociálních	dávek

projekt	sociálního	
bydlení	města	Ostra-
vy,	Strategický	plán	
rozvoje	statutární-
ho	města	Ostravy	
2017–2023,	komu-
nitní	plánování	roz-
voje	sociálních	služeb	
statutárního	města	
Ostravy,	Střednědobý	
plán	rozvoje	sociál-
ních	služeb	v	Morav-
skoslezském	kraji	na	
léta	2021–2023

prostředí	azylového	
domu,	prostředí	uby-
tovny,	uzavřenost/
vyloučenost	prostředí	
azylových	domů	 
a	ubytoven,	umístění	
azylových	domů	v	so-
ciálně	vyloučených	
lokalitách,	umístění	
tzv.	startovacích	bytů	
v	sociálně	vylou-
čených	lokalitách,	
azylové	domy	ne-by-
tového	typu,	sdílené	
pokoje	a	absence	sou-
kromí,	technický	stav	
a	čistota	ubytování,	
neexistence	adekvát-
ně	stimulujícího	pro-
středí	pro	přípravu	
dětí	do	školy,	režim	
v	zařízení,	„dohled“,	
uživateli	vnímaná	ne-
bezpečnost	prostředí

Časové	složky

(6)

Sociokulturní	složky

(4)

Symbolické	složky

(2)

Tacitní	složky

(3)
vývojové	období	dětí,	
následky	v	dospělosti,	
časově	omezená	doba	
pobytu	v	azylovém	
domě,	krátkodobá	
smlouva	na	ubytov-
ně,	časté	stěhování	
a	změna	školy,	měři-
telnost	intervencí	so-
ciální	práce	v	čase

gender,	etnicita,	reli-
giozita	(poskytování	
sociální	služby	církev-
ními	organizacemi),	
národnost	

očekávání	uživatelů	
ve	vztahu	k	azylovým	
domům,	očekávání	
sociálních	pracovníků	 
a	učitelů	vůči	uživate-
lům	azylových	domů

oprese	vůči	osobám	
bez	domova,	inter-
sekcionalita	oprese,	
prestiž	sociální	práce	
jako	profese

Zdroj: Viz	Vávrová,	Glumbíková,	Gojová,	2018:235–236
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Příloha	2	Dotazník	sociální	adjustace	dětí	(8–15	let):	SAQ-CZ

Dotazník sociální adjustace dětí (8-15 let)
(vyplňují rodiče, příp. jiné osoby pečující o dítě)

Prosíme Vás o pečlivé vyplnění tohoto dotazníku. Děkujeme.
Dotazník vyplnil/a (vyberte): Rodina žije v (můžete vybrat i více možností):
� matka � azylovém domě
� otec � na ubytovně
� někdo jiný, uveďte jeho vztah k dítěti: . . . . . . . . . � v tzv. sociálně vyloučené lokalitě
Další osoby žijící v domácnosti s dítětem (můžete vybrat i více možností):
� matka � dědeček
� otec � teta
� družka otce � strýc
� druh matky � další děti – uveďte počet: . . . . . . . . .
� babička � někdo jiný – uveďte jeho vztah k dítěti: . . . . . . . . .
Informace o dítěti:
Pohlaví: Rok narození dítěte: Navštěvovaná škola:
� děvče � základní – uveďte třídu: . . . . . . . . .
� chlapec . . . . . . . . . � střední bez maturity – uveďte třídu: . . . . . . . . .

� střední s maturitou – uveďte třídu: . . . . . . . . .
U následujících otázek (1. - 16.) vyznačte na dané škále křížkem míru svého souhlasu s uvedeným tvrzením.
0 - silně/rozhodně nesouhlasím, 10 - silně/rozhodně souhlasím. Příklad je uveden na obrázku.

1. Má hodně kamarádů mimo rodinu

2. Rád/a pomáhá druhým

3. Dělá věci naschvál, aby druhé lidi naštval/a

4. Často si stěžuje, že ho/ji něco bolí

5. Má strach být sám/a

6. Často se pere

7. Často nadává

8. Je spokojený/á sám/a se sebou

9. Mívá pocity viny

10. Snadno se rozčílí

11. Často se předvádí

12. Často ve škole chybí

13. Když něco začne, má problém to dokončit

14. Je rád sám/a

15. Rád/a chodí do školy

16. Často brečí
Konec dotazníku. Děkujeme za vyplnění.
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Příloha	3	Dotazník	sociální	adjustace	dětí	(8–15	let):	komiksová	verze

1

a.) b.)

c.) d.)

e.) f.)

Dotazník sociální adjustace dětí (8 – 15 let):   Komiksová verze

U každé otázky, vyber obrázek, který nejlépe odpovídá tomu, jak by ses choval 
nebo jak by to v situaci vypadalo.

1.)	 Jak	to	vypadá,	když	jsi	s	druhými	lidmi?
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2

a.)

b.)

c.)

d.)

  2.)	 Jak	sám/sama	sebe	vidíš?
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3

a.) b.)

c.) d.)

e .)

3.)	 Když	se	něco	pokazí,	tak	nejčastěji…	
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4

4.)	 Tvoje	nálada	je	nejčastěji…	

a.)

b.)

c.)

d.)

3
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4 5

5.)	 Když	ti	rodiče	nebo	učitelé	řeknou,	ať	přijdeš	v	pět	

hodin,	tak	v	pět	hodin…

a.)

b.)

c.)
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6

6.)	 Jak	to	vypadá,	když	se	učíš?

a.)

b.)

c.)
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Příloha	4	Metodický	 text	pro	 sociální	 a	pedagogické	pracovníky	k	Dotazníku	
sociální	adjustace	dětí	(8–15	let)	–	ke	komiksové	verzi	

Dotazník sociální adjustace dětí (8–15 let): komiksová verze

METODICKÝ TEXT  
PRO SOCIÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Sociální adjustace

Sociální	 adjustaci	 můžeme	 chápat	 jako	 schopnost	 jedince	 sociálně	 fungovat,	
udržet	si	a	užívat	vztahy	(Hirschfeld,	Montgomery,	Keller,	2000),	příp.	najít	si	
své	místo	v	sociálním	prostředí,	které	odpovídá	věku	a	kultuře.	K	faktorům,	které	
u	dětí	mohou	vést	k	narušení	sociální	adjustace,	řadíme	např.	rozvod	rodičů,	časté	
stěhování	či	dětství	ve	znevýhodněném	prostředí	(podobně Dobricki	et	al.,	2010;	
Ponizovsky	et	al.,	2011).	Poruchy	sociálního	přizpůsobení	se	mohou	projevovat	
různě	od	agresivity	přes	porušování	norem	a	problémy	se	sebekontrolou	až	po	
uzavřenost	a	stažení	se	(viz	také	Achenbach,	Rescrola,	2001).

Proč komiksová verze dotazníku?

Komiksová	 verze	 dotazníku	 (komiks)	 využívá	mechanismů	 projekce.	 Pomocí	
jednotlivých	obrázků	jsou	dětem	předkládány	podnětové	situace,	na	které	mohou	
reagovat	 podle	 toho,	 co	 pro	 ně	 znamenají.	Mohou	 tak	 projektovat	 konflikty,	
úzkosti,	 postoje,	 přání,	 potřeby,	 snahy,	názory	 a	přesvědčení	do	 využívaného	
podnětového	materiálu	(podobně	také	Hilsenroth,	Stricker,	2004	či	Šípek	2000).

Pro	 metody	 využívající	 mechanismů	 projekce	 je	 typické	 toto:	 a)	 jsou	
nestrukturované;

	 b)	 dotazovaný	 má	 k	 dispozici	 širokou	 škálu	 reakcí;	 c)	 odpovědi	 nemají	
jednoznačný	charakter	dobrých	a	 špatných	odpovědí	a	nelze	 je	na	 této	 škále	
hodnotit;	d)	není	důležitý	 jen	konečný	výsledek,	ale	 i	proces	 jeho	 tvorby;	e)	
tazatel	může	metody	využít	pro	další	interakci	s	dítětem,	protože	mu	poskytují	
dostatek	materiálu	(podnětů)	k	interpretaci	(podobně	také	Šípek,	2000).	
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Výhodou	 komiksové	 metody	 oproti	 metodě	 klasického	 psaného	 dotazníku	
s	výběrovými	možnostmi	je	zejména	toto:

	 a)	 metoda	 nevyvolává	 atmosféru	 zkouškové	 situace,	 tudíž	 je	
redukována	úzkost,	dítě	je	povzbuzeno	ke	spolupráci	a	je	navázán	pozitivní	vztah	
dítě	–	příslušný	pracovník;	b)	přináší	dítěti	pozitivní	stimuly,	jež	připomínají	hru	
a	fungují	jako	spouštěč	představivosti.	

Využívání	komiksu	se	tak	jeví	jako	zvlášť	vhodné	u	dětí,	které	mají	potíž	s	verbalizací	
pocitů	a	s	nejistotou.	Komiks	totiž	může	posloužit	jako	prostředek	pomyslného	
„prolomení ledů“	mezi	pracovníkem	a	dětským	klientem	a	jako	podnět	pro	volbu	
dalších	témat	rozhovoru	(viz	také	Gunnarsson,	Jansson,	Eklund,	2006).

Komiks	 nelze	 v	 žádném	 případě	 využívat	 jako	 diagnostický	 nástroj,	 kdy	 by	
konkrétní	 odpovědi	 značily	 v	 souhrnu	 konkrétní	 míru	 klientovy	 sociální	
adjustace.	Komiks	nelze	používat	ani	jako	nástroj	opakovaného	měření	sociální	
adjustace	u	dítěte.	Výsledky	nelze	ani	porovnat	s	existující	normou,	a	proto	se	
pracovník	při	práci	s	touto	metodou	(zejména	při	interpretaci	sděleného)	musí	
spoléhat	na	vlastní	zkušenosti.	

Při	 práci	 s	 komiksem	 a	 interpretaci	 odpovědí	 je	 nutné	 dávat	 pozor	 na	 dvojí	
projekci.	Během	využívání	komiksu	totiž	mohou	nastat	situace,	kdy	nedochází	
jen	k	projekci	obsahů	(myšlenek,	pocitů,	zkušeností)	dotazovaného	dítěte,	ale	
i	tazatele,	který	odpovědi	dítěte	interpretuje	(viz	také	Altman,	2002).

Popis dotazníku

Komiks	sestává	z	šesti	situací	a	25	obrázků.	Je	využitelný	v	barevné	i	černobílé	verzi.

Metodické pokyny k využití komiksové verze dotazníku

Při	 administraci	 komiksové	 verze	 dotazníku	 sociální	 adjustace	 autorky	
doporučují:

1.	 Vysvětlit	dítěti,	že	komiksová	verze	dotazníku	slouží	k	povídání	o	tom,	jak	
dítě	prožívá	sociální	situace	s	druhými	lidmi.;

2.	 Vysvětlit	dítěti,	že	v	komiksu	nejsou	dobré	a	špatné	odpovědi,	a	tak	může	
říkat	cokoli,	aniž	by	se	spletlo.;
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3.	 Zajistit	dítěti	klidné	prostředí,	kde	si	může	jednotlivé	obrázky	prohlédnout	
a	v	klidu	se	vyjádřit.;

4.	 Zajistit,	aby	dítě	mělo	k	dispozici	případné	kompenzační	pomůcky	(např.	
brýle).;

5.	 Počítat	s	 tím,	že	administrace	komiksu	zabere	delší	dobu,	a	snažit	 se	 ji	
dítěti	poskytnout,	aby	mělo	možnost	o	 jednotlivých	situacích	přemýšlet	
i	mluvit.;

6.	 Doptat	se	dítěte	na	to,	co	v	něm	situace	vyvolává	a	proč	si	zvolilo	konkrétní	
situaci	nebo	konkrétní	osobu	na	obrázku.;

7.	 Doptat	 se	 dítěte,	 co	 se	 na	 obrázku	 děje,	 co	 situaci	 předcházelo,	 co	 si	
jednotlivé	osoby	v	situaci	myslí	a	co	cítí,	jak	celá	situace	dopadne.

8.	 Dát	dítěti	možnost	do	komiksu	dokreslit	nebo	dopsat,	co	by	v	něm	mohly	
určité	osoby	říkat.
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