
 

 

Technická univerzita v  Liberci 

FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ 

 

Katedra: Sociálních studií a speciální pedagogiky 

Studijní program: Sociální práce 

Studijní obor: Penitenciární péče 

 

     

Bakářská práce: 10–FP–KSS– 4025 

 

Autor: Podpis: 

Libor Lopušan  

  

 

Vedoucí práce: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D 

Konzultant:  

 

  

  

Počet 

stran grafů obrázků tabulek pramenů příloh 

54 15 2 1 14 1 

V Liberci dne: 20. dubna 2011 

Bezdomovectví 

The Homelesses 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Název práce: Bezdomovectví 

Jméno a příjmení 

autora: 

Libor Lopušan 

Osobní číslo: P08000185 

 

Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon 

č. 121/2000 Sb. o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo. 

Prohlašuji, že má bakalářská práce je ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 

(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů výhradně mým autorským dílem.  

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých 

autorských práv užitím mé bakalářské práce pro vnitřní potřebu TUL. 

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom 

povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode 

mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich 

skutečné výše. 

Bakalářskou práci jsem vypracoval/a samostatně s použitím uvedené literatury a na 

základě konzultací s vedoucím bakalářské práce a konzultantem. 

Prohlašuji, že jsem do informačního systému STAG vložil/a elektronickou verzi mé 

bakalářské práce, která je identická s tištěnou verzí předkládanou k obhajobě a 

uvedl/a jsem všechny systémem požadované informace pravdivě.  

 

V Liberci dne: 20.dubna 2011  

                        Libor Lopušan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval panu PhDr. Janu Sochůrkovi, Ph.D., vedoucímu 

mé bakalářské práce, za ochotu a cenné náměty využité při tvorbě této práce. Rovněž 

bych rád poděkoval manželce Silvii za podporu a trpělivost při studiu. 



 

 

Resumé: 

 Uvedená Bakalářská práce pojednává o formách, příčinách, závislostech, 

teoriích a především o vztahu k alkoholu. Hlavním cílem bylo objasnit, jak se žije 

bez domova, a to nejenom toho fyzického a psychického, ale hlavně sociálního. 

Práce je rozdělena na dvě části. 

V teoretické části, je definice, vymezení cílové skupiny, popsán vznik 

bezdomovectví, příčina bezdomovectví, závislost a vztah bezdomovců k alkoholu. 

Cílem práce je popsat po stránce teoretické i praktické příčiny, faktory, formy, 

problémy bezdomovců a jejich zneužívání alkoholu.  

V praktické části je přes úvod do výzkumu popsána metodologie, stanovení 

předpokladů a neposlední řad i konečná interpretace výsledku provedeného 

výzkumu. 
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Summary: 

 This Bachelor thesis deals with the forms, causes, dependencies, and 

especially the theories related to alcohol. The main aim was to clarify how the 

homeless live, and not only the physical and legal, but mainly social. The work is 

divided into two parts. 

 

In the theoretical part, the definition, defining the target group, described the 

emergence of homelessness, the cause of homelessness, addiction and homelessness 

related to alcohol. The aim is to describe the theoretical and practical reasons, 

factors, forms, problems of homelessness and alcohol abuse.  

The practical part through the introduction describes the research methodology, 

determining the conditions and not among the final interpretation of the results of the 

research. 
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I TEORETICKÉ ZPRACOVÁNÍ 

PROBLÉMU 

II Úvod 

 Předmětem této bakalářské práce je bezdomovectví, které je dnes chápáno, 

jako celospolečenský problém, především pak po roce 1990. S ukončením totalitního 

režimu 

a následné změně politického klimatu, listopadu 1990, se společnost začala potýkat 

s negativními sociálními dopady. Na jedné straně pozitivně využívají ti schopní 

společenského a legislativního prostředí ke svému společenskému růstu a obohatí 

zkušenostmi nejen sebe, ale svými výdobytky i společnost a na druhé straně 

negativně roste zájem skupin a jednotlivců o obohacení ve všech sférách potřeb a to 

především bez ohledu na druhé. V neposlední řadě jsou tu ale lidé, kteří se nestihnou 

připravit na přechod k pozitivním změnám ve společnosti a postupně se jejich 

zázemí, jako je rodina, společnost, kulturní prostředí a podobně, hroutí a ztrácí oporu 

v partnerech, ztrácí zájem na řešení vzniklých problémů.  

 Je zde setrvačnost z předlistopadového politického systému, kdy automaticky 

byla zajištěna práce, řádné bydlení a podobně, ale byla zároveň podmíněna 

povinností pracovat. Po ukončení totalitního režimu nastává obrat a soukromé i státní 

podniky si jako zaměstnance začínají vybírat, tedy nekvalifikované, problémové, 

hendikepované tělesně, i duševně, věkem, úrovní vzdělání, nebo příslušností k 

některé z menšin, odsouvají na druhou kolej a nezaměstnávají. Tímto postupně 

vzniká část obyvatelstva, která je postupně vydělena ze společnosti, společnost 

pociťuje nesnáze v rozeznávání chudoby a jejich následků. Vzniká propast mezi 

majetkem, mezi bohatým a chudým, mezi uspokojováním základních potřeb, 

následně se hroutí rodinný život a to třeba z následků ztráty zaměstnání, uvěznění, 

nemoci, následně ztráty bydlení a podobně. Hodnotový žebříček je jedincem 

přehodnocen a nastává to, že se ocitne na ulici, bez prostředků, bez rodiny, bez 

opory, jako bezdomovec. 

 Dravá ekonomika společnosti, která se dále orientuje směrem do Evropy 

a Evropského společenství nasazuje obrovské tempo na dostižení, nebo alespoň 



 

 

přiblížení se, pro nás vyspělé ekonomice. Naší společnosti se líbí vysoký životní 

standart Evropského společenství a zavádí zákonné normy, nařízení, zákony 

a normy, upravující možnost ochrany soukromého majetku, možná před strachem, 

aby to nikdo nemohl těm lépe uplatněným, vzít zpět, jejich majetek. Možná to je 

i proto, že před listopadem nikdo nic nevlastnil, a nyní se otvírají obrovské šance 

vlastnit veliké prostředky. Na druhé straně se nepamatuje na distancovanou skupinu 

obyvatelstva, která nestačí tomuto tempu a jsou nuceni se stěhovat ze svých domovů, 

někdy až kořistnické choutky majitelů bytů nutí k vystěhování, předražené nájemné, 

na které mnozí nestačí a tím končí na ulici, často bez prostředků, s malými dětmi, 

dluhy, začínáme tedy i u nás poznávat nelítostnou tvář bezdomovectví.  

 Dnes po více jak 20 letech si často klademe často otázku, především 

v odborné veřejnosti, jak mohlo dojít ke vzniku problematiky bezdomovectví, jak 

jsme mohli dopustit, aby se potulovali muži, ženy, ale i děti na okraji společnosti 

nemít domov, nemít základní prostředky na uspokojení těch nejzákladnějších potřeb, 

jak se potom takový jedinec může vrátit do rozběhnuté společnosti. Bezdomovectví 

mužů, žen, dětí, nebo celých rodin se tedy zařazuje do sociální problematiky 

společnosti a postupně jak narůstá počet lidí bez přístřeší, je nutností, povinností 

společnosti, se o tyto postarat, řešit vzniklou situaci. Vznikají postupně různé 

neziskové organizace, poradenská a komunitní centra, nařízení, vyhlášky a zákony, 

které se snaží nejen vzniklou situaci řešit, ale i vytvořit jistou prevenci před vznikem 

jakékoli sociální situace, která směřuje k odstranění sociálního vyloučení člověka ze 

společnosti a tím i vzniku fenoménu bezdomovectví.  



 

 

1 Vymezení cílové skupiny 

 

 Při snaze o určení o jakou skupinu obyvatelstva se jedná, je důležité nejprve 

zjistit, co říká zákon. Nejdůležitější právní norma, je Ústava České republiky a zde je 

patrné, že tato listina nezaručuje výslovně právo na bydlení. Hovoří se zde pouze 

o právu na zajištění základních životních podmínek
1
, což je dále rozpracováno 

například v zákoně o sociálních službách
2
, nebo zákonem o občanství. Z tohoto 

výčtu je zřejmé, že bezdomovci, tak jak je popisují zákonná ustanovení, nemají ze 

zákona nárok na bydlení, stát jim není povinen tento nárok zajistit. Problémové je 

i vlastní označení BEZDOMOVEC – v zákoně č. 100/1988 Sb. sociálním 

zabezpečení, se hovoří jako o osobě bez přístřeší, v zákoně o nabývání a pozbývání 

státního občanství České republiky se rovněž označuje osoba, která nemá státní 

občanství žádného státu, je bez jakéhokoliv státního občanství.  

Předpisy, které upravují pojem bezdomovectví. 

 vyhláška MPSV č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním 

zabezpečení 

 zákon č.114/1988 Sb. o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení 

 zákon č.100/1988 Sb. sociálním zabezpečení 

 zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře 

 zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník  

 Ústava České republiky 

 Zákon č. 23/1991 Sb. Listina základní práv a svobod
3
 

 V těchto kapitolách právních ustanovení, je patrné, že bezdomovectvím, nebo lépe 

osob bez přístřeší není věnována dostatečná pozornost. Není přesně a bez případných 

precedentů vymezeno, kdy a za jakých podmínek vzniká, probíhá, či je jinak popsáno 

a právně ošetřeno bezdomovectví. Nejvíce se přibližují zákony z oblasti sociálního 

zabezpečení 

                                                 
1
 FILIP, Jan. Ústavní právo České republiky. 1. Brno : , 2003. 369 s. ISBN 80-210-3254-5. s. 94.  

2
 KADLEC, Jan. Zákon o sociálních službách. Sociální revue [online]. 2005, 5 

3
 Zákony : Sociální služby. In Zákony - online [online]. [s.l.] : [s.n.], 2006 [cit. 2011-04-17]. Dostupné 

z WWW: <www: < http:// http://zakony-online.cz >>. 



 

 

11..22   VVýývvoojj   ddeeff iinniiccee     
 

 Bezdomovství je složitý společenský problém, na jehož vzniku a vývoji se 

podílí mnoho faktorů. Proto neexistují jednoduchá řešení, otázku však nelze 

zanedbat. Jakékoliv řešení, i dílčí, vyžaduje dobré poznání procesů, které 

bezdomovství ovlivňují. Řešení této problematiky pak závisí na přesné analýze 

a kvantifikaci. Dříve je však nutno vymezit okruh osob, kterých se týká. Pro aktivitu 

projektu realizátoři stanovili dva na sebe navazující cíle. Prvním z nich je vytvořit 

typologii bezdomovství ve společenských a ekonomických podmínkách České 

republiky, slučitelnou s typologií ETHOS navrženou k používání 

v členských státech Evropské unie. Do struktury ETHOS 2006 pak začlenit životní 

situace osob, navrhnout národní subkategorie. Již před realizací projektu bylo zřejmé, 

že navrhneme, aby se ETHOS rozšířil o další generickou definici 6.3 Dětské 

instituce. Druhým úkolem je vytvořit českou terminologii, která popíše 

charakteristické rysy bezdomovství podle vytvořené typologie, popsat jednotlivé 

subkategorie a definovat pojem bezdomovec. 
4
 

 

 Dále je třeba zdůraznit, že již byla vytvořena skupina, která se zabývá 

otázkou bezdomovectví v Evropě. Tato skupina má pracovní označení FEANTSA – 

vznikla v roce 1989. Tato skupiny jako první pracovala právě s otázkou vzniku 

a případného řešení bezdomovectví. 

 Další, kdo pojednává o otázce bezdomovectví, je Bílá kniha předložená 

Komisí Unie opět potvrdila přitakání Evropské unie k zásadě rovných příležitostí pro 

muže a ženy (článek 119 Římské smlouvy), ale přesto jsme stále svědky všeliké 

diskriminace. I v nejrozvinutějších společenstvích je život žen v mnohých situacích 

těžší, než život mužů. Stereotypní role mužů a žen ve společnosti ukazuje na nutnost 

vzájemného propojení tvůrčích schopností mužů i žen, na nutnost větší solidarity 

v pracovním i rodinném životě.
5
 

 

                                                 
4
 HRADECKÝ, I. Definice a typologie bezdomovství. Praha: [s. n.], 2007. 52 s. ISBN 978-80-86451-

13-8. str. 11 
5
 HRADECKÝ, Ilja; HRADECKÁ, V. Bezdomovství-extrémní vyloučení. Praha: Naděje, 1996. 107 s. 

ISBN 80-902292-0-4. s. 55. 



 

 

 

2 Vznik bezdomovectví 

22..11   PPřřííčč iinnyy   vvzznniikkuu  
 

 Podle odhadů je lidí bez domova přibližně 100 tisíc a předpokládá se, 

že každým rokem nejméně 10 % přibude. Pobývají především ve velkých městech, 

kde jsou anonymizováni a kde je větší frekvence lidí, od nichž by mohli vyžebrat 

potřebné prostředky ke svému užitku. Bezdomovci se stávají častěji muži než ženy, 

tento poměr činí přibližně 6:1; v poslední době však četnost žen - bezdomovkyň 

narůstá. Nejčastěji jsou to muži středního a staršího středního věku, mezi 40 a 60 

lety. Ti tvoří 53 % uvedené skupiny.
6
  

 Ale právě po ještě doznívající ekonomické krizi, bude zcela určitě 

bezdomovců přibývat. Vznik bezdomovectví, by bylo možno i definovat jako součást 

sociálního procesu, nebo lépe souborem sociálních a naproti ekonomických sil, nebo 

oblast nabídky a poptávky, ekonomicky silných a slabých, oblast chudoby 

a bohatství a podobně. 

 

22..22   OObbllaasstt ii   vvzznniikkuu  
 

 Vznik bezdomovectví je v podstatě narušení základních potřeb člověka. 

Pokud člověk jako jedinec je nedostatečně ekonomický silný a nedokáže konkurovat 

ve společnosti dravějším jedincům, vzniká postupně jakási propast mezi realitou a 

skutečností. Jedinec postrádá vzhledem k nedostatku finančních prostředků 

schopnost udržet krok s okolím, je postupně odsunut na periferii společnosti. Bez 

přístřeší, bez hmotných statků, postupně narůstá nemocnost, případná zadluženost 

a závislost na alkoholu – je to jeden z mnoha možných úniků od již zmíněné reality. 

Alkohol jako nejdostupnější a nejlevnější závislostní droga. 

 Maslowova pyramida (potřeb) je hierarchie lidských potřeb, kterou definoval 

americký psycholog Abraham Harold Maslow v roce 1943. Podle této teorie má 

                                                 
6
 VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vydání. Praha: Portál, 872 stránek, 

2004, s. 748. ISBN 80-7178-802-3 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hierarchie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Abraham_Harold_Maslow
http://cs.wikipedia.org/wiki/1943


 

 

člověk pět základních potřeb od nejnižších po nejvyšší - společně pak tvoří jakousi 

pomyslnou „pyramidu“. (viz obr. č. 1) 

 

 fyziologické potřeby 

 potřeba bezpečí, jistoty 

 potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti 

 potřeba uznání, úcty 

 potřeba seberealizace7 

 

 

Obr. č. 1.:Pyramida potřeb -  dle A. H. Maslowa  

 

 Faktory vedoucí k bezdomovectví a s bezdomovectvím související jsou 

jedním z nejčastěji zkoumaných témat v příslušné odborné literatuře. Důvod je 

pochopitelný – jejich znalost je předpokladem adekvátní prevence. V rozsáhlém 

šetření na toto téma, které uskutečnil Výzkumný ústav práce a sociálních věcí spolu 

a časopis Nový prostor se uvádí zejména ztráta rodinného zázemí, neexistence 

rodinného zázemí, ztráta zaměstnání, případně s následnou snahou najít zaměstnání, 

                                                 
7
 Maslowova pyramida. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : 

Wikipedia Foundation, , last modified on 4.1.2011 [cit. 2011-04-17]. Dostupné z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Maslowova_pyramida>. 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bezpe%C4%8D%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ska
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Soun%C3%A1le%C5%BEitost&action=edit&redlink=1


 

 

zdravotní postižení, psychická porucha nebo nemoc, alkoholismus a závislost na 

drogách, závislost na hracích automatech a návrat z vězení. Dle oficiálního vládního 

materiálu jsou nejčastějšími objektivními (strukturálními) příčinami bezdomovectví 

následující okolnosti a jevy: 

 strukturální změny ve společnosti, zejména změny na trhu práce 

 změny ve struktuře rodin 

 nedostatečné zabezpečení podporovaného bydlení pro sociálně slabé a pro 

občany 

 opouštějící ústavní zařízení a osoby se zdravotním postižením. 

Nejčastěji jmenovanými subjektivními (individuálními) příčinami bezdomovectví je 

dle téhož pramene: 

 nezaměstnanost 

 nízká úroveň vzdělání 

 problémy v oblasti sociálních vztahů (rozvody) 

 závislost na návykových látkách 

 zdravotní postižení (mentální i fyzické). 

Uvedené faktory se vzájemně ovlivňují, různě se v průběhu času mění. Rozhodně je 

však nelze od sebe striktně oddělovat.
8
 

3 Typologie bezdomovců 

 Vytvoření terminologie vyhovující podmínkám v České republice a zároveň 

vycházející z kritérií stanovených Evropskou unií dle typologie ETHOS bylo jedním 

z cílů projektu Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR. Výsledky byly 

prezentovány mj. v samostatné publikaci. Autoři české typologie rozlišují čtyři velké 

kategorie, které vycházejí z evropského členění: Bezdomovci jsou lidé: 

 bez střechy (přežívající venku, případně v noclehárně) 

 bez bytu (v ubytovnách pro bezdomovce, osoby bez možnosti bydlení ve 

zdravotnických a sociálních zařízeních, ve věznicích) 
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 v nejistém bydlení (u příbuzných, v bytě bez právního nároku, ve výpovědi 

z bytu) 

 v nevyhovujícím bydlení (boudy, chatrče, maringotky, na pracovišti, 

přelidněné byty). 

V uvedených kategoriích jsou jak bezdomovci, tak lidé bezdomovectvím ohrožení. 

Na základě této typologie je možno jednak vytvářet pracovní definice a především 

individuálně přistupovat k jednotlivcům při práci s nimi. Všechny výstupy je třeba 

následně ověřovat v praxi.
9
 

Další rozdělní bezdomovců, je možné například.: 

 podle skladby 

 muži 

 ženy 

 jejich kombinace … 

 

Podle místa 

 ve městě 

 opuštěná usedlost 

 squat  

 nádraží 

 v lese … 

Nebo podle charakteru 

 žebrající 

 dopouštějící se trestné činnosti 

 jiným způsobem se neprojevující 

 alkoholově, či jiným způsobem závislým … 
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Možností je opravdu hodně. V další práci se zaměříme na posledně jmenovanou 

skupinu a to, alkoholově závislý. 

 

 

33..11   DDaallšš íí   rroozzdděě ll eenn íí   
 

 V právní terminologii je od letošního roku dle zák. č. 108/2006 Sb. používán 

pojem „osoba bez přístřeší“, příp. „osoba v nepříznivé sociální situaci spojené se 

ztrátou bydlení“ a v sociální oblasti jsou bezdomovci zařazováni do kategorie 

„občanů společensky nepřizpůsobivých“. Je zřejmé, že takto označený člověk je 

stigmatizován, jsou mu připisovány specifické negativní vlastnosti a tím je mu 

ztěžována cesta zpět a opětovný vzestup na společenském žebříčku. Je třeba 

podotknout, že ani běžně používaný pojem bezdomovec není bez negativních 

konotací. Lidé bez domova jsou v odborné literatuře dále rozlišováni. Obecně známé 

je následující členění z poloviny 90. let minulého století: 

 Zjevné bezdomovectví: osoby se vyznačují tím, že žijí na ulicích, nádražích, 

v parcích, přespávají v tramvajích apod. V chladnějších měsících vyhledávají 

veřejné noclehárny.  

 Skryté bezdomovectví: vyznačuje se tím, že lidé bez domova nevyhledávají 

veřejné služby, nejsou tedy evidováni. Počet těchto lidí může být vysoký, 

neboť potřebné služby jsou leckde naprosto nedostačující. Tyto osoby lze 

nalézt ve sklepích, demoličních objektech, ve vracích aut, v kanálech i v 

kontejnerech apod. Občas přespávají u známých.  

 Potencionální bezdomovectví: do této skupiny patří osoby, kterým 

bezdomovectví reálně hrozí z důvodu nevhodných nebo nejistých bytových 

podmínek. Patří sem i velká skupina čekatelů na propuštění z různých 

zařízení: dětský domov, věznice, psychiatrická léčebna. Roste i další skupina 

potencionálních bezdomovců – migranti, přistěhovalci a azylanti. 
10

 

 Zde je nutné, si ale uvědomit, že bezdomovectví azylantů v naší zemi není 

rozšířeno. Při čerpání podkladů pro tuto práci, nebyla zjištěna, na úrovni státních 
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orgánů, nějaká alarmující čísla. Většinou se jednalo o dělníky, kteří byli v té dané 

chvíli bez zaměstnání, a jejich situace nebyla chápána jako bezdomovectví. A dále 

a to je důležité, cizinci neznají pojem bezdomovec. 

4 Bezdomovectví jako sociální deviace  

 Bezdomovectví je možné považovat za sociální deviaci z mnoha důvodů. 

Způsob života bezdomovců se podstatně odchyluje od obecně akceptovaných 

společenských norem a tak představuje odchylku od normy. Jejich situace jim 

většinou neumožňuje dodržování mnoha obecně akceptovaných společenských 

norem: např. jsou opomíjeny hygienické normy, tito lidé mají ztížený přístup 

k lékařské péči, neorientují se v možnostech napojení na sociální sítě a zejména mají 

velmi blízké kontakty se sociálně patologickými jevy.  

 Pro osoby žijící bez stálého bydlení je typické, že mají ztížený až 

znemožněný přístup i k dalším zdrojům, které jsou běžně dostupné ostatním 

občanům jako je vzdělávání, kultura, právní pomoc atd. Často nejsou schopni 

participovat na systému sociální podpory. Dalším významným faktorem je z hlediska 

kriminologie skutečnost, že jedinec, který ztratil domov, zároveň s domovem ztratil 

důležité osobní a sociální vazby, příp. jejich ztráta k jeho bezdomovectví vedla. Je 

známo, že kvalitní sociální vazby jsou považovány za významný antikriminogenní 

faktor a jejich absence je velmi riziková z hlediska kriminogenity. To je dalším 

z důvodů, proč se bezdomovectvím zabývá rovněž kriminologie. Bezdomovec bývá 

postižen krajním sociálním vyloučením, jehož příčinou nebo i důsledkem je ztráta 

bydlení. Nejvíce ohroženi ztrátou domova jsou lidé dlouhodoběji nezaměstnaní a tzv. 

nezaměstnatelní a lidé, kteří nikdy neměli nebo ztratili sociální zázemí (chovanci 

dětských domovů, migranti, ale i rozvedení jedinci). Takoví jedinci následně žijí 

na veřejných místech (nádraží, park), nebo v naprosto nevyhovujících podmínkách 

(dům určený k demolici, squat apod.). 

S katastrofálními způsoby existence souvisejí i velmi často zmiňované a v literatuře 

podrobně popisované problémy se zdravotním stavem bezdomovců. Vzhledem 

k zaměření naší práce jsme se této skutečnosti věnovali spíše okrajově s tím, že je 



 

 

nepochybně další deviací v životě této skupiny lidí a že má za určitých okolností 

(infekce a nakažlivé choroby) vliv na celkový pocit bezpečí spoluobyvatel.
11
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5 Bezdomovectví jako sociálně patologický 

jev 

55..11   aa llkkoohhooll   
 

 Britské výzkumy opakovaně zjistily, že přibližně polovina lidí přespávajících 

na ulici měla vážné problémy s alkoholem. Speciální výzkumy týkající se 

vzájemných vztahů mezi problémem s alkoholem a bezdomovectvím zjistily, 

že těžká závislost na alkoholu často bezdomovectví předchází a také lidi znovu a 

znovu vrací na ulici. Některé studie byly věnovány konkrétním potížím bezdomovců 

v přístupu k detoxikační léčbě. O drogové problematice je k dispozici velké množství 

pramenů, ale velmi málo z nich je orientováno přímo na bezdomovce. Klee a Reid 

analyzují případy mladých lidí, kteří zneužívají opiáty jako formu „sebeléčby“ 

stresové situace, která je spojena s jejich životem na ulici. Téměř polovina z nich se 

v důsledku deprese pokusila o sebevraždu. Autoři dokládají, že včlenění těchto lidí 

do drogové subkultury mělo nejzávažnější dopady na setrvání v sociální exkluzi 

i další život těchto mladých bezdomovců.
12 

 

 Jiný zdroj uvádí, že bezdomovství je výsledek generalizovaného 

psychosociálního selhání spojeného se ztrátou komplexu běžných rolí. Takovým 

způsobem bývají obyčejně postiženi lidé s dysfunkční osobností, s nedostatečnými 

kompetencemi a s rozvinutými negativními návyky. Schopnosti bezdomovců bývají 

snížené, chybí jim základní kompetence, které jsou nezbytným předpokladem 

k přijatelné sociální adaptaci. Nedovedou účelněji jednat, potřebují pomoc jiného 

člověka. Rovněž nemívají rozvinuté volní vlastnosti, nejsou schopni přiměřené 

autoregulace. Nedonutí se k účelnějšímu projevu, nejsou dostatečně odolní ani 

vytrvalí, nedovedou se ovládat. Přijatelnější způsob života je pro ně příliš náročným 

úkolem, který nezvládnou.
13
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 V jiné studii bylo zjištěno, že 35% mladých bezdomovců v Londýně užívalo 

heroin, což je 18x více než mezi jejich stejně starými vrstevníky. Studie odhalila 

rovněž velké množství nitrožilních abuzérů a s tím spojené zdravotní problémy. 

Zároveň bylo konstatováno, že většina bezdomovců má z různých důvodů ztížený 

přístup k lékařským službám, a to zejména ti, kteří nocují na ulicích. Někteří z nich si 

stěžovali na diskriminační přístup ze strany lékařů. Francouzský sociolog Gaboriau 

se pokusil mj. odpovědět na otázku, proč se bezdomovci často stávají alkoholiky. 

Nabízí teorii „kultury piva a vína“. Bezdomovec touto „kulturou“ seskupenou kolem 

lahve žije, láhev mu dělá „společnici“ v jeho trápení, omezuje, až znemožňuje jeho 

znovupřijetí do společnosti. Na druhé straně mu dá pocit chvilkového štěstí 

a veselosti. Pití mu sice ničí život, ale zpříjemňuje prožívání a usnadňuje přežití 

současné chvíle. Alkoholismus se týká zejména starší generace bezdomovců, ti 

mladší upřednostňují jiné drogy. Bulíček uvádí, že 80% bezdomovské populace 

mladšího věku přiznává minimálně experimentování s drogou, nejčastěji 

 s pervitinem. Mnozí přiznávají marihuanu, výjimkou je kokain, braun a heroin. 

V podstatě vše, co umožní vyvolat euforii, je dobré, bezdomovci často kombinují 

analgetika, hypnotika, někteří pijí okenu, čichají toluen, různá lepidla a ředidla. 

Výhodou je pro ně finanční dostupnost.
14

 

 

55..22   ZZáávviiss llooss tt   
 

 Syndrom závislosti na alkoholu podle 10. verze mezinárodní klasifikace 

nemocí. 

 Je to skupina jevů fyziologických (tělesných), behaviorálních (týkajících se 

chování) a kognitivních (týkajících se duševního života, zejména poznávání), v nichž 

přijímání alkoholu má u jedince mnohem větší přednost, než jiné jednání, kterého si 

kdysi cenil více. Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti 

na alkoholu je touha (často silná, někdy přemáhající) přijímat alkohol. Pití alkoholu 

po období abstinence vede k rychlejšímu znovuobjevení jiných rysů syndromu 

závislosti, než je tomu u jedince, u kterého se závislost nevyskytuje. 

Definitivní diagnóza závislosti by se obvykle měla stanovit pouze tehdy, jestliže 

během posledního roku došlo ke třem nebo více z následujících jevů: 
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a) silná touha nebo pocit přijímat alkohol, 

b) potíže v kontrole přijímání alkoholu, a to pokud jde o začátek a ukončení nebo 

množství pití alkoholu, 

c) tělesný odvykací stav, jestliže je alkohol přijímán s úmyslem zmenšit jeho 

příznaky nebo jestliže je přijímána příbuzná látka se záměrem zmenšit nebo odstranit 

odvykací příznaky, 

d) průkaz tolerance jako vyžadování vyšších dávek látek, aby se dosáhlo účinku 

původně vyvolanými nižšími dávkami alkoholu, 

e) postupné zanedbávání jiných potěšení nebo zájmů ve prospěch přijímání 

alkoholu 

a zvýšené množství času k získání nebo přijímání alkoholu nebo zotavení se z jeho 

účinku 

f) pokračování v užívání přes jasný důkaz zjevně škodlivých následků jako 

poškození jater nadměrným pitím, depresivní stavy, vyplývající z nadměrného pití 

nebo poškození myšlení alkoholem; je třeba snažit se určit, zda pacient byl nebo 

mohl být vyšetřen a zda mohly být zjištěny příčiny a rozsah poškození. Podstatnou 

charakteristickou syndromu závislosti na alkoholu je přijímání alkoholu nebo touha 

po jeho přijímání. Jedinec si uvědomuje, že má puzení přijímat alkohol, což se běžně 

projevuje během pokusů zastavit nebo kontrolovat pití.15 
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Obr. č. 2.:Označení závislosti dle MKN – 10 

 

  

 Z obrázku č. 2 je zřejmé, že závislost je podle MKN 10, vedena a evidována 

pod pojmem duševní poruchy a poruchy chování a to v rozsahu F 00 až F 99, dále se 

dělí 

na konkrétní závislosti v našem případě je stěžejní závislost na alkoholu – F 10 

a meziskupina 2. Pro názornost je uvedena další skupina F 11 a to označení užívání 

jiných opioidů 

55..33   PPřříízznnaakkyy  ppooddllee   NNeeššppoorraa   
 

Karel Nešpor zmiňuje základní příznaky závislosti na alkoholu. Je jich 6, a pokud 

jsou 

v průběhu asi 12 měsíců alespoň 3 přítomné, je vysoce pravděpodobné, že je osoba 

závislá na alkoholu. 

1. Bažení - craving 

2. Zhoršené sebeovládání 

Závislosti podle MKN - 10 

F10.2 alkoholem  

 Duševní poruchy a poruchy 

chování s označením  

F 00 až F 99 F11 

Poruchy duševní a 

poruchy chování 

způsobené 

užíváním opioidů 

Další závislosti 

Další závislosti 

 



 

 

3. Odvykací stav 

4. Zvyšování tolerance 

5. Zanedbávání zájmů 

6. Osoba pokračuje v pití alkoholu navzdory nepříznivým následkům, o kterých ví
16

  

 

 

55..44   PPřříízznnaakkyy  ppooddllee   JJeell ll iinnkkaa   
 

 Dalším příznakem může být jiná stupnice (Jelínkova) a případným 

průsečíkem se rovněž dopátráme toho, zda je jedinec závislý na alkoholu, tedy vývoj 

alkoholismu prochází několika fázemi. Nejznámější je Jelínkova stupnice: 

Fáze I. – počáteční (iniciální) – člověk začíná pít alkohol většinou k potlačení 

nepříjemných psychických stavů a zároveň stoupá jak frekvence pití, tak dávky. 

Zvyšuje se tolerance (více snese). 

Fáze II. – varovná (prodromální) – člověk začíná vyloženě vyhledávat alkohol, tedy 

příležitost k napití. Objevuje se častěji i velmi silná opilost. Zároveň si uvědomuje, 

že jeho pití je jiné než u ostatních lidí. 

Fáze III. – rozhodná (kruciální) – je charakterizována ztrátou kontroly nad pitím, 

alkohol začíná postiženého zcela ovládat. __ doušky, pití je prakticky celodenní. 

Postižený opouští zaměstnání, často se mu rozpadá rodina. Někdy se tato fáze 

charakterizuje, že s alkoholem to nejde a bez něj také ne.
17
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 6 Státní správa, prevence 

 Potlačování nežádoucích patologicky se objevujících obrazů na území města 

je vždy zodpovědností více spolupracujících složek. Jde přes úroveň státní správy 

v účinně nastaveném sociálním systému, přes samosprávu jako vykonavatele 

doporučených standardů, ochránce občanů a dobrého správce svěřeného majetku, 

dále přes profesní občanské organizace nabízející účinné služby sociální prevence 

a intervence a v závěru přes zodpovědný přístup každého občana k blízkému či 

opuštěnému člověku. Práce s touto skupinou je časově náročná. Často vyžadovala 

několik kontaktů, než jsme získali dostatečnou důvěru a mohli rozdělit jednotlivce na 

bezdomovce a ostatní. U některých bylo v důsledku alkoholové demence, špatného 

zdravotního stavu, psychických a mentálních problémů velmi těžké navázat kontakt 

a dohodnout postupné řešení jejich situace. V těchto případech je nutný dlouhodobý 

aktivní přístup založený zpočátku na praktické potravinové pomoci a kontaktních 

rozhovorech.
18

 

 Preventivního opatření, lze použít například u odsouzených, takovouto službu 

lze nazvat postpenitenciární. Dále práce s mladými lidmi, jako jsou školy, školská 

zařízení, pracovní rekvalifikační kurzy a přeškolování, terénní sociální pomoc 

a podobně – tak aby se odstranily možnosti vzniku bezdomovectví a pokud nastanou, 

tak svou činností odstranit sociální vyloučení jedince a pracovat na jeho opětovném 

začlenění do společnosti. Zařízení pro již vzniklou problematiku je například – denní 

stacionář, azylový dům, dům pro matky a děti, nebo jiná krátkodobá zařízení, kde je 

možné podchytit a řešit vzniklou situaci bezdomovce. V neposlední řadě je i velice 

důležité zdravotnické zařízení, kde se způsob života na ulici promítne 

i do zdravotního stavu jedince, duševní stav dokáže posoudit právě jen zdravotnické 

zařízení a nejlépe rozhodnout o další případné léčbě. Zde platí, že fyzicky se tělo dá 

uzdravit, ale psychický stav jen velice obtížně, proto je lépe těmto stavům 

předcházet. 
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III PRAKTICKÁ ČÁST 

7 Uvedení do problematiky 

77..11   SSttaannoovveenn íí   ppřřeeddppookkllaaddůů   
 

V teoretické části bakalářské práce bylo popsáno po stránce teoretické příčiny, 

faktory, formy a problémy bezdomovců. V praktické části se zaměříme 

na zneužívání alkoholu bezdomovci a vyvstává tedy otázka, výzkumná otázka, Je 

v přímé souvislosti bezdomovectví a zneužívání alkoholu? 

Byl stanoven předmět výzkumu.: 

     Je v přímé souvislosti bezdomovectví se   

   závislostí na alkoholu?  

Byly ustanoveny dvě výzkumné otázky.: 

   Lze předpokládat, že 30 až 40%  bezdomovců         

  zneužívá alkohol? 

     Lze předpokládat, že 60 až 70% bezdomovců  

   je ve styku se sociálními službami 

Základní metodou bude použito dotazování, pomocí dotazníku u 36 respondentů 

z prostředí bezdomovců, dotazníku budou vyplněny u denního stacionáře a domu 

humanity v České Lípě, na MěÚ v Doksech na sociálním odboru, (zde jsem vykonal 

odbornou praxi). 

 

77..22   PPoouužž ii ttáá   mmeettooddaa   
 

Pro potřeby této práce lze využít několik diagnostických metod, jako je například 

anamnéza, studium dokumentace, rozhovor, pozorování a dotazník. Pro tuto práci 

použijeme řízený rozhovor, byl vytvořen za účelem zjištění dvou skutečností v rámci 

výběrového vzorku 36 respondentů.  

Řízený rozhovor je v tomto případě založen na souboru připravených otázek, které 

směřují k objasnění a vysvětlení bodu 7.1, tedy aby se potvrdila, či vyvrátila 



 

 

domněnka o vztahu bezdomovců a alkoholu jako nejlevnější a nejdostupnější droze 

a dále pak tyto otázky směřují k vyvrácení, či potvrzení výzkumných otázek v témže 

bodě 7.1 a to procenty vyjádřen vztah mezi bezdomovci a alkoholem a v neposlední 

řadě spolupráce bezdomovců se sociálními službami. 

 Cílem řízeného rozhovoru je u respondentů získat relevantní odpovědi 

a prostřednictvím odpovědí zpracovat a vyhodnotit předpoklady. 

 Dosažení, či popření předpokladu, bude v závěru 7.5 

 Typ rozhovoru bude řízený, otázky budou uzavřené, počet 15 otázek, záznam 

bude proveden do tabulky č. 1 až 15 

 

 

Prvním jeho úkolem bylo zjištění, zda bezdomovci budou ochotni odpovídat 

na otázky, dále ve spolupráci se sociálními pracovníky jsme společně vysvětlili 

ve většině případů jednotlivě každému respondentovi - bezdomovci (bez vyplňování 

dotazníků, či předběžného zjišťování odpovědí) o co se v dotazníku jedná, jaký je cíl, 

byly mu vysvětleny otázky a smysl celého šetření. Tím jsme se snažili o relevantnost 

odpovědí 

 

77..33   ZZkkoouummaannýý   vvzzoorreekk  
 

Popis respondentů – Česká Lípa, 36 respondentů z řad bezdomovců, dotazníky 

vyplněny na MěÚ Doksy – sociální odbor, dál pak na Hl. nádraží v Č. Lípa, 

posunovací nádraží v Liberci, Česká Lípa v okolí azylového domu Jonáš.  

 č. 1   - Kde žijete?,  

 č. 2   - Příčina Vašeho bezdomovectví?,  

 č. 12 - Kolik je Vám let?  

 č. 13 - pohlaví respondenta 

Popis respondentů, je obsaženo v uvedených otázkách



 

 

77..44   ŘŘíízzeennýý   rroozzhhoovvoorr   

Otázka číslo: Možnosti odpovědi: Počet 

odpovědí: 

 

1. Kde žijete? 

a) nádražní prostory 

b) příbuzní 

c) azylový dům 

d) u kamarádů 

e) squat 

f) jiné 

14 

1 

8 

2 

3 

1 

 

2. Příčina bezdomovectví 

a) ztráta zaměstnání    

b) alkohol                

c) finanční dluhy    

d) po výkonu trestu, DDM, jiného 

ústavu 

e) vina státu     

f) zdravotní stav    

g) rozpad rodiny, včetně úmrtí  

h) nemoc, úraz    

8 

10 

4 

1 

6 

2 

1 

4 

 

3. Vztah k alkoholu, či jiné 

látce  

a) drogy               

b) alkohol               

c) léky      

d) jiné                       

13 

18 

1 

4 

 

4.  Řeší stát situaci 

bezdomovců dostatečně? 

a) ano      

b) ne                          

c) nevím 

4 

30 

2 

 

 

5. kdo by měl řešit situaci 

bezdomovců 

 

a) charita, církev, nevládní org.  

b) stát                

c) město, obec    

d) rodina     

e) bezdomovec sám   

f) zdravotnictví   

 

3 

21 

4 

5 

0 



 

 

 

6. Jak ohrožuje bezdomovec 

okolí 

a) kriminalita    

b) choroby    

c) nijak               

            

1 

1 

34 

 

7. Jak často užíváte alkohol 

a) několikrát měsíčně   

b) příležitostně    

c) abstinuji     

d) denně               

e) stále jsem opilý   

  

7 

4 

2 

18 

5 

 

8. Kde pijete alkohol 

a) restauraci     

b) kdekoliv     

c) park, nádraží, kde přespávám            

d) u nákupních center             

 

1 

3 

13 

17 

 

9. Vaše nejvyšší dosažené 

vzdělání?   

    

    

a) základní  

b) odborné učiliště             

c) střední škola    

d) VŠ     

  

8 

24 

4 

0 

 

10. Jak hledáte zaměstnání?  

a) úřad práce     

b) kamarádi     

c) jinak     

d) nehledám               

 

8 

2 

5 

21 

 

11. Navštěvujete lékaře? 

a) nenavštěvuji              

b) občas    

c)1x za rok     

d) pravidelně    

e)1x měsíčně     

f) když potřebuji                    

19 

4 

8 

2 

1 

2 



 

 

Tabulkač.1: Záznam řízeného rozhovoru 

 

12. Kolik je Vám let? 

a) 20-30 let     

b) 30-40 let     

c) 40-50 let               

d) 50-60 let              

e) 60 a více let    

1 

2 

14 

16 

3 

 

13. Pohlaví 

a) muž                

b) žena      

32 

4 

 

14. Jak byste se popsal? 

 

 

a) opilý     

b) žebrající     

c) neobtěžující    

d) v pohodě     

e) dopouštějící se trestné činnosti  

f) jiné                

 

4 

1 

9 

2 

0 

20 

 

15. Za svou situaci 

 

a) určitě si můžu sám              

b) určitě to není moje vina             

c) ano asi moje vina    

d) není to moje vina                        

e) nevím    

  

13 

10 

1 

10 

2 

 



 

 

 

Otázka č. 1 

1. Kde žijete ?    a) nádražní prostory              14  

     b) příbuzní     1 

     c) azylový dům     8 

     d) u kamarádů     2 

     e) squat     3 

     f) jiné      1 

         

 

Graf č. 1: Kde žijete 

 Otázka pro respondenty je popisná, je zde z odpovědí zřejmé, že poměrná 

část 48 % žije v, nebo kolem nádražních budov, jedná se o jakýsi kolorit této 

skupiny. Skupina se dá označit i jako mikromenšina, mají svého vůdce, mají svá 

pravidla, vládne zde jistá hierarchie. Další velká skupina 28%, je v azylových 

domech – zde bych viděl už jistou spolupráci s úřady, neziskovými organizacemi a 

podobně a to z důvodu, že je zde již jistý řád, který se musí dodržovat. 

Další skupinu tvoří v 10% squat a v 10 % kamarádi, kde přespávají, případně tráví 

většinu času. 



 

 

 

Otázka č. 2 

2. Jaká je vaše příčina bezdomovectví  

     a) ztráta zaměstnání    8 

     b) alkohol              10 

     c) finanční dluhy    4 

     d) po výkonu trestu, DDM, jiného ústavu  1 

     e) vina státu     6 

     f) zdravotní stav    2 

     g) rozpad rodiny, včetně úmrtí  1 

     h) nemoc, úraz    4 

 

Graf č. 2: Příčina bezdomovectví 

 Tato otázka je položena pro respondenty tak, aby se přímo vyjádřili ke svému 

problému bezdomovectví. Skrytou a pro nás důležitou částí je otázka na vztah 

k alkoholu. Dále sadou otázek směřujeme k potvrzení od respondentů, že se do 

skupiny bezdomovců počítají, že si jsou vědomi své pozice. 

Z rozhovoru s respondenty vyplynulo, že 37 % je bezdomovcem pro finanční 

závazky – neplacení úvěru, nezvládnutí podnikání, forma zadlužení z gamblerství. 

V této souvislosti je i 19 % ze ztráty zaměstnání, 15 % respondentů je přesvědčeno 

o chybě státních organizací, jako například, že stát je dostatečně neochránil při 

podnikání, vinu nechápou jako svou, zavinění delegují mimo svou osobu.  



 

 

 

Otázka č. 3  

3. Vztah k alkoholu, či jiné  a) drogy              13 

- popis, příčiny, součastný stav b) alkohol              18 

     c) léky      1 

     d) jiné                4 

 

Graf č. 3: Vztah k alkoholu, či jiné látce 

 Otázka je popisná a je přímo směřována na konkrétní 

odpověď ve vztahu k alkoholu a je pro naši práci nepřínosnější. Respondenti 

v 50 % potvrdili, že mají jakýkoliv vztah k alkoholu a především k jeho 

pravidelnému užívání. Rozhovorem bylo i zjištěno, že k alkoholu mají blíže 

kolem 50 let a více, mladší mají vztah k jiným psychotropním látkám – 

například z rozhovoru s respondenty k pervitinu, nebo k inhalaci těkavých 

látek. Ve všech případech se jedná o velice dostupné drogy. Na jejich získání 

používají všech možných metod a to od krádeží na osobách, barevných kovů, 

krádežích v obchodních domech a podobně. 50 % je tedy v příčinné 

souvislosti s alkoholem, 36 % na drogy jako takové. 1 % respondentů 

odpovědělo, že je závislých na lécích – to je způsobeno léčbou a jeden 

respondent trpí rakovinou plic, ve vyšším stádiu a bere tišící prostředky – je 

závislý.  



 

 

Otázka č. 4  

4. Řeší stát situaci bezdomovců dostatečně? 

     a) ano     4 

     b) ne     30 

     c) nevím    2 

 

 

Graf č. 4:. Řeší stát situaci bezdomovců dostatečně? 

 Tato otázka byla směřována k případné participaci se státem a ostatními 

organizacemi, včetně neziskových, na řešení své situace. Z výsledku grafu č. 4 je 

zřejmé, že 83 % respondentů je přesvědčeno o nečinnosti, neochotě, či neschopnosti 

státu řešit jejich situaci. Účelovost takového tvrzení je patrná, vzhledem k vzniklým 

programům začlenění bezdomovců do společnosti. 11 % odpovědělo kladně, 

v podstatě to byl ten respondent, co odpověděl v otázce č. 1, že se zdržuje 

v azylovém domě. 6 % respondentů neví v jaké míře je činnost státu a zda je 

dostatečná. 



 

 

 

Otázka č. 5 

5. kdo by měl řešit situaci bezdomovců 

     a) charita, církev, nevládní org.  3 

     b) stát, obec               21 

     c) město     4 

     d) rodina     5 

     e) bezdomovec sám    3 

     f) zdravotnictví    0 

 

 

Graf č. 5:. Kdo by měl řešit situaci bezdomovců 

 Otázka č. 5 navazuje na předešlou a rozvíjí možnosti o to, kdo by měl 

pracovat mimo jiné i na začlenění bezdomovců zpět do společnosti. 59 % 

odpovědělo, že stát. Shoda a relevantnost odpovědí je patrná z předešlé otázky a 59 

% to potvrzuje, 11 % by mělo ve větší míře řešit město, obec, 8 % odpovědělo, 

že situaci by měla řešit církev, charita, nevládní organizace a podobně a druhé 

shodné části i bezdomovec sám. Nedílnou součástí, kdo by měl řešit situaci 

bezdomovců je 14 % pro rodinu. O % bylo označeno pro možnost řešení 

zdravotnictvím – byla při rozhovoru vyslovena obava z LDN a hospiců pro 

nepotřebné a tedy ztráty svobody, kterou má bezdomovec venku na ulici.  

 



 

 

Otázka č. 6 

6. Jak ohrožuje bezdomovec okolí a) kriminalita    1 

     b) choroby    1 

     c) nijak    34 

 

3%

3%

94%

Jak ohrožuje bezdomovec okolí

kriminalita choroby nijak

 

Graf č. 6:. Jak ohrožuje bezdomovec okolí 

 

 Touto otázkou jsme směřovali na vyjádření respondentů, jak cítí sami sebe ve 

vztahu k okolí, jak mohou ohrozit. Shodně 3 % odpověděla kriminalitou a nemocemi 

– jednak krádežemi barevných kovů pro získání denní dávky alkoholu a neléčenými 

nemocemi, protože z předchozí otázky č. 5 mimo jiné vyplynulo, že nemocnici či 

jiná zdravotní zařízení nechtějí jako partnera, tudíž vzniklé nemoci, hlavně infekční, 

označili jako potenciální zdroj ohrožení. 

 V 94 % je přesvědčeno o tom, že jsou neškodní, jak bylo rozhovorem 

zjištěno, nikomu nechtějí neublížit, chtějí mít svou svobodu. V této části vypovídali  

o své svobodě a především zdůraznili respondenti a to shodně, že nemají touhu být 

někomu nebezpečný, nebo někoho ohrožovat. Pokud se sami necítí být ohroženi. 



 

 

Otázka č. 7 

7. Jak často užíváte alkohol  a) několikrát měsíčně   7 

     b) příležitostně   4 

     c) abstinuji    2 

     d) denně    18 

     e) stále jsem opilý   5 

 

 

Graf č. 7:. Jak často užíváte alkohol 

 Otázka je určena pro provedené šetření této práce, ve spojení s otázkou č. 3. 

Zde 50 % respondentů odpovědělo, že alkohol užívá denně (především levné 

krabicové víno), 14 % dokonce uvedlo, že je denně opilý- což je i reálné, častým 

užíváním alkoholu je k totální opilosti dostačující stále menší dávka. Takto popisuje 

závislost Nešpor – viz teoretická část. 19 % bylo jen únikem od skutečnosti. 



 

 

Otázka č. 8 

8. Kde pijete alkohol   a) restauraci    1 

     b) kdekoliv    3 

     c) park, nádraží, kde přespávám 13 

     d) u nákupních center   17 

 

Graf č. 8:. Kde pijete alkohol 

 Otázka č. 8 je popisná otázka a je zaměřena na konkrétní místo kde se nejen 

alkohol konzumuje, ale i na místo kontaktu bezdomovců. Tato otázka byla pro 

ověření otázky č. 1. Tedy 50 % odpovědělo, že alkohol konzumuje před nákupními 

centry. Bylo rozhovorem zjištěno, že případným žebráním na místě – například 

o drobné z nákupního košíku, si často získají další finanční prostředky na alkohol. 38 

% konzumuje alkohol na místě, kde přespává – to je nádražní zařízení všeobecně, 

nebo park, 9 % odpovědělo, že kdekoliv.  



 

 

Otázka č. 9 

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání ?  a) základní    8 

      b) odborné učiliště            24 

      c) střední škola   4 

     d)VŠ     0

 

 

Graf č. 9:. Vaše vzdělání 

 Dalším šetřením bylo získat povědomí vzdělání – je to otázka která je 

zaměřen jako popisná. 67 % uvedlo jako vzdělání odborné, dělník, svářeč, obráběči 

kovů, zedník, voda, topení a podobně. 22 % bylo jen se základním vzděláním – 

většinou to byl pomocný dělník a byli jako první propuštění při snaze podniků 

ušetřit. Je zde i 11 % středoškoláků, při rozhovoru se jednalo právě o zkrachovalé 

snahy o podnikání, a následně neschopnost splácet finanční pohledávky, jedná se zde 

i o patologické hráčství. 0 % bylo VŠ vzdělaných respondentů, na trhu práce se 

nejlépe uplatní a vznik bezdomovectví je zde i o to horší. 



 

 

Otázka č. 10 

10. jak hledáte zaměstnání  a) úřad práce    8 

     b) kamarádi    2 

     c) jinak    5 

     d) nehledám    21 

22%

6%
14%

58%

Jak hledáte zaměstnání

úřad práce kamarádi jinak nehledám

 

Graf č. 10:. Jak hledáte zaměstnání  

 Tato otázka rozšiřuje předešlou a 58 % respondentů odpovědělo, 

že zaměstnání by měl předkládat úřad práce. Je zde vidět i jistou patologičnost 

a neochotu participovat na snaze o získání zaměstnání. 14 % odpovědělo, že jinak – 

v podstatě se jednalo o zaměstnání bez smlouvy, jako přidavač na stavbě, v několika 

případech to byla práce v lese a za získané finanční prostředky si získávali mimo jiné 

alkohol. 6 % kamarádi, ale zase se jednalo o drobné práce bez řádné pracovní 

smlouvy. 



 

 

Otázka č. 11 

11. Navštěvujete lékaře ?  a) nenavštěvuji    19 

     b) občas     4 

     c)1x za rok     8 

     d) pravidelně     2 

     e)1x měsíčně     1

     f) když potřebuji    2

 

 

 Graf č. 11:. Návštěva lékaře – prohlídky 

 

 Uvedená otázka je určena pro zjištění spolupráce s úřady, pro případné 

ošetření, nebo hospitalizaci se musí klient zaevidovat, dodržovat léčebný program, 

řád nemocnice, užívat léky podobně. 

Tedy 53 % se na pravidelné prohlídky nedostavuje, 11 % uvedlo občas, 

ale v podstatě je to ta samé, 22 % 1x za rok – je to skupina bývalých horníků 

z Uranových dolů, kdy výsluha tvoří podmínka preventivní prohlídky. 11 % byla 

skupina jen při nějakém zdravotním problému. 5 % uvedlo pravidelně a to je skupina 

respondentů s trvalými, či vážnými zdravotními problémy. Je zde respondent 

s rakovinou a druhý bez konkretizace. 



 

 

Otázka č. 12 

12. jaký je Váš věk    a) 20-30 let    1 

     b) 30-40 let    2 

     c) 40-50 let    14 

     d) 50-60 let    16 

     e) 60 a více let    3 

 

Graf č. 12:. Jaký je Váš věk 

 Popisná otázka k věku respondentů 44 % 50 až 60 let, jedná se o největší 

skupinu, důvodem je že se v takovém to věku již těžko zapojují do společnosti, 

nestíhají pracovní tempo a podobně. Je to ale skupina, která spolupracuje s úřady, 

a většinou se zdržují v azylových domech. 39 % 40- 50 let je to největší skupina 

bezdomovců. 



 

 

Otázka č. 13 

13. pohlaví    a) muž     32 

     b) žena     4 

 

Graf č. 13:. Pohlaví respondentů 

 Další popisná otázka upravující pohled na skladbu bezdomovců, kdy největší 

skupinu tvoří muži 89 % a 11 % žen. Jedna žena byla propuštěna z výkonu trestu 

a po návratu ji všichni opustili a vystěhovali, druhá je dlouhodobá bezdomovkyně. 



 

 

Otázka č. 14 

14. jak byste se popsal   a) opilý    4 

     b) žebrající    1 

     c) neobtěžující   9 

     d) v pohodě    2 

     e) dopouštějící se trestné činnosti 0 

     f) jiné     20 

  

 

Graf č. 14:. Jak byste se popsal 

 Tato otázky byly volné a vznikly během rozhovoru. 55 % respondentů se 

přesto nedokázalo nikam zařadit 25 % jako neobtěžující, nechtějí nikoho obtěžovat 

a zároveň nechtějí být obtěžováni oni, 12 % se svou trestnou činností nijak netají, jak 

uvedli, nemá jim kdo co vzít, nic nemají a v případném výkonu trestu, kam je stejně 

soudce nepošle, se budou mít lépe. 3 % se sebepoznalo, jako žebrající – jde většinou 

o ta nákupní centra a žebrání o drobné finanční prostředky. 



 

 

Otázka č. 15 

15. Za svou situaci    a) určitě si můžu sám   13 

     b) určitě to není moje vina  10 

     c) ano asi moje vina   1 

     d) není to moje vina   10 

     e) nevím    2 

 

Graf č. 15:. Za svou situaci  

 V poslední respondenti odpovídali na svou situaci a krátce v jednom termínu 

ji označili. Tedy 28 % odpovědělo, že to že jsou osoby bez domova, oni nemohou. 36 

% respondentů odpovědělo, že za svou situaci mohou, především to byli finanční 

závazky a středoškolsky vzdělaní a do 50 let. 28 % odpovědělo, že to určitě není 

jejich chyba, zde se dále v rozhovoru rozšířili o vině státu, tak jako v otázce č. 2, 4, 

5. 5 % respondentů odpovědělo, že neví. 
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Pokud shrneme diagnostický závěr, je z provedeného šetření u 36 respondentů a sadě 

15 otázek a pomocí metody řízeného rozhovoru, je zřejmé, že jsme získali odpověď 

na zneužívání alkoholu.: 

Je v přímé souvislosti bezdomovectvím se závislostí na alkoholu?  

 V otázce č. 2 je zmíněn vztah k alkoholu, ze sumarizace hodnot je patrné, 

že otázka je popisná a je přímo směřována na konkrétní odpověď ve vztahu 

k alkoholu a je pro naši práci nepřínosnější. Respondenti v 50 % potvrdili, 

že mají jakýkoliv vztah k alkoholu a především k jeho pravidelnému 

užívání. Rozhovorem bylo i zjištěno, že k alkoholu mají blíže kolem 50 let 

a více, mladší mají vztah k jiným psychotropním  

 50 % je tedy v příčinné souvislosti s alkoholem, 36 % na drogy jako 

takové. 1 %  respondentů odpovědělo, že je závislých na jiné látce 

 Ve spojení s otázkou č. 3. Zde 50 % respondentů odpovědělo, že alkohol 

užívá denně (především levné krabicové víno), 14 % dokonce uvedlo, že je 

denně opilý- což je i reálné, častým užíváním alkoholu je k totální opilosti 

dostačující stále menší dávka. 19 % bylo jen únikem od skutečnosti 

 V otázce č. 14 je možnost se popsat, zde uvedlo 12 % jako opilost 

 

Závěrem k tomuto předpokladu lze říci, že se nejen potvrdil, 

ale že i překročil očekávaný rozsah 30 - 40 % , v našem případě to je 50 % 

 

Lze předpokládat, že 60 až 70% bezdomovců je ve styku se sociálními službami 

 Otázka č. 1 pro respondenty je popisná, je zde z odpovědí zřejmé, že poměrná 

část 48 % žije v, nebo kolem nádražních budov, jedná se o jakýsi kolorit této 

skupiny. Skupina se dá označit i jako mikromenšina, mají svého vůdce, mají 

svá pravidla, vládne zde jistá hierarchie. Další velká skupina 28%, je 

v azylových domech – zde bych viděl už jistou spolupráci s úřady, 

neziskovými organizacemi a podobně a to z důvodu, že je zde již jistý řád, 

který se musí dodržovat. 



 

 

 V otázce č. 2, je 15 % respondentů je přesvědčeno o chybě státních 

organizací, jako například, že stát je dostatečně neochránil při podnikání, 

vinu nechápou jako svou, zavinění delegují mimo svou osobu. V této části je 

prokazatelná nespolupráce s úřady státní správy 

 Otázka č. 5 navazuje na předešlou a rozvíjí možnosti o to, kdo by měl 

pracovat mimo jiné i na začlenění bezdomovců zpět do společnosti. 59 % 

odpovědělo, že stát. Shoda a relevantnost odpovědí je patrná z předešlé 

otázky a 59 % to potvrzuje, byla při rozhovoru vyslovena obava z LDN 

a hospiců pro nepotřebné a tedy ztráty svobody, kterou má bezdomovec 

venku na ulici. Což je rovněž neochota, či obava spolupracovat s úřady. 

 Tato otázka rozšiřuje předešlou a 58 % respondentů odpovědělo, 

že zaměstnání by měl předkládat úřad práce. Je zde vidět i jistou 

patologičnost 

a neochotu participovat na snaze o získání zaměstnání. 

 Uvedená otázka je určena pro zjištění spolupráce s úřady, pro případné 

ošetření, nebo hospitalizaci se musí klient zaevidovat, dodržovat léčebný 

program, řád nemocnice, užívat léky podobně. Tedy 53 % se na pravidelné 

prohlídky nedostavuje, 11 % uvedlo občas. 

Z uvedené výčtu je patrné, že 60 až 70% bezdomovců není ve styku se sociálními 

službami.  
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předmět výzkumu. 

Je v přímé souvislosti bezdomovectvím se závislostí na alkoholu?  

  Ano, bezdomovectví je v přímé souvislosti s alkoholem 

výzkumné otázky. 

Lze předpokládat, že 30 až 40% bezdomovců zneužívá alkohol? 

  Ano, více jak 30, 40 % bezdomovců zneužívá alkohol 

Lze předpokládat, že 60 až 70% bezdomovců je ve styku se sociálními službami 

  Ne, není pravdy, že 60 až 70% bezdomovců je ve styku se   

  sociálními službami 

 

1. Pozitivní projevy respondentů 

Uznání, že existuje problém, který je třeba nějakým způsobem řešit 

Dále respondenti uznávají, že by měli svou situaci řešit 

i prostřednictvím úřadů a především sami 

Vyjadřují své pocity spontánně. 

Ochotně předjímají rizika svého chování a žití 

Mají a chovají city 

Naprostou schopnost pracovat s duchovnem 

 

2. Negativní projevy respondentů 

Závislost na alkoholu či jiných psychotropních látkách 

Neochota řešit nemoc 

Jsou lehce zmanipulovatelní 

 

 



 

 

 Definice. Mnoho autorů se pokoušelo definovat postoje. Jedna z teorií 

například definuje jako, naučené predispozice k celkově příznivé nebo nepříznivé 

reakci na daný objekt, osobu či událost“. Tato definice zdůrazňuje tři rysy postojů: za 

prvé, že jsou naučené, za druhé, že jsou konzistentní, a za třetí, že se týkají 

příznivých i nepříznivých reakcí. Důležitým kritériem, které mám, pomůže rozpoznat 

postoj, je jeho souvislost s hodnotami. Hodnoty jsou poměrně stálé osobní 

předpoklady, které leží v samém základu postojů. Týkají se obecných principů, jako 

například toho, co je morální nebo sociálně žádoucí. Protože osobní hodnoty 

a principy nám slouží jako standardy, podle nichž posuzujeme vlastní chování 

i chování ostatních, jsou s postoji úzce provázány. Postoje většinou přímo vycházejí 

ze základní hodnotové soustavy člověka.
19

 

 V tomto případě je zcela určitě důležité si uvědomit, že touto studií jedince, 

tedy klienta, získáme zcela jiný náhled na skutečnost a je pravděpodobné, že si svůj 

postoj budeme nevědomky upravovat. A to tak, aby nám zapadl do ,, Našeho“ 

sociálního prostředí. Zde bych se odkázal na tzv. nálepkování 

 

8 Navrhovaná opatření 

V této části Bakalářské práce, je na místě uvést taková opatření, která budou ve 

prospěch nejen jedince, v našem případě bezdomovce, ale i pro společnost 

a v odpovídajících oblastech, jako je.: 

Základní pomoc 

Lidé bez domova se podobají tonoucímu: spadli na dno společnosti, lhostejno čí 

vinou, nevědí kudy kam, přežívají, či spíš živoří ze dne na den, jsou osamělí byť by 

byli v tlupě, a hledají stéblo, kterého by se zachytili. Potřebují však pevnou oporu, 

člověka, kterému se mohou svěřit, místo, kam mohou přijít ohřát se a najíst. 

Bezdomovec má své fyziologické potřeby. Potřebuje jíst, potřebuje se ohřát, 

potřebuje ošacení a obuv, potřebuje osobní hygienu. Nenajde-li teplé a suché 
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ubytování, postačí mu posezení a odpočinek v čistém a přívětivém prostředí. Téměř 

každý bezdomovec je nemocný a potřebuje vyšetření, ošetření nebo léčbu. Toto vše, 

a k tomu nabídku azylového ubytování, musí umět nabídnout společnost bezdomovci 

dříve, než s ním začne mluvit o změně životního stylu. 

Bezdomovec je často bez dokladů. Osobní asistence při jednání s úřady je často 

nezbytná – vždyť někteří se chovají jako děti. Obnovou osobních dokladů začíná 

návrat do společnosti: nejprve duplikát rodného listu, potom fotografie a občanský 

průkaz, duplikáty zápočtového listu, výučního listu, průkaz zdravotní pojišťovny … 

Potom teprve zprostředkování práce, pomoc při jejím udržení, dosažení vlastního 

příjmu. 

Někteří staří bezdomovci nedostávají důchod a potřebují pomoc při podání žádosti. 

Další potřebují přiznat invaliditu. Ještě jiní by měli být umístěni v ústavu sociální 

péče či v domově důchodců. Další mají závazky vůči nejrůznějším úřadům 

a institucím. Ve své bezradnosti potřebují oporu.
20

 

 Zde je pomoc v podobě terénních sociálních pracovníků, kteří dokážou svým 

poradenstvím v terénu poradit, jak dosáhnou případných finančních prostředků, na 

které mají ze zákona nárok (dávky, služby) 

Odborná pomoc -  Sociální práce se hlavně realizuje v sociálních službách a jejich 

prostřednictvím. Profesionální sociální pracovníci jsou zaměstnávání sociálními 

subjekty, aby realizovali jejich sociální cíle, programy, plány či projekty, tj. 

poskytovali sociálním objektům (klientům) předměty (dávky a služby) 

k uspokojování určitých sociálních potřeb.
21

 

 

Vzdělání  - vzděláním je možné potlačit či vyloučit případné psychosociální chování  

Právní vzdělání -  vzdělání, které napomůže k ochraně samotného jedince, nenechat 

se využívat v době svého sociálního vyloučení, kdy je nejvíce zneužitelný pro 

například finanční podvody a ostatní trestné činy 
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Sociální vzdělání - stejně jako ve vzdělání, vysvětlit, naučit a nedopustit patologické 

chování a to i ve stižených sociálních podmínkách, je třeba jedince stabilizovat 

v sociálním zázemí, zajistit zaměstnání a následnou integraci do sociálního programu 

Výchova jedince – výchovou cíleně prosazovat vztah k rodině, přátelům, tak aby 

bylo vždy kam se vrátit, kde hledat oporu a nedopustit sociální vyloučení ze 

společnosti spolupráce se zdravotnictvím, nešíření přenosných a dědičných chorob, 

léčba závislostí nejrůznějších druhů zajistit doléčení součastných nemocí 

hospitalizaci v protialkoholní léčebně (ambulantní léčba by byla pravděpodobně 

bezpředmětná) 

Prevence bezdomovectví -  souvisí zcela určitě s prevencí kriminality a následně i 

prevencí viktimizace. Pro tuto problematiku bezdomovectví platí totéž, co pro ostatní 

psychopatologické jevy. Pro tvorbu preventivních programů, je důležité znát 

problematiku v té dané oblasti, aby byla tato činnost efektivní. 

 

 

ZAŘÍZENÍ 

Jsou to různá nezisková, státní organizace, jsou zde vydávané časopisy, kontakty 

Armáda spásy , Český červený kříž, Křesťanská charita, Česká katolická charita, 

ADRA, Dům Agapé, Naděje, Charita emauzy ČR, Novy Prostor, Centrum sociálních 

služeb, Člověk v tísni, a podobně. 

KONTAKTY 

Linka důvěry Liberec je k dispozici na telefonních číslech:  

485 177 177 v nonstop anonymním provozu  

606 450 044 v nonstop anonymním provozu 

222514040, 222521912, 728047416 (operátor O2) , 777734173 (operátor Vodafone) 

e-mail: sos@diakoniecce.cz 
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9 Závěr  

Závěrem této práce je třeba říci, že problematika bezdomovectví v ČR, není 

vyřešena, je zde sice dost státních i nestátních organizací, které se starají o již 

vzniklou problematiku, ale na druhou stranu ji neřeší. V podstatě je konzervována. 

Bezdomovectví jistě bude s pozdější dobou a v souvislosti s probíhající krizí ve 

všech oborech a v souvislosti s propouštěním, nebo jak je nazýváno redukcí 

zaměstnanců. Bude bezdomovců přibývat.  

V teoretické části je popsáno jakým způsobem přibývají bezdomovci, jaká konkrétní 

činnost státních a nestátních organizací musí následovat pro snížení sociálního 

vyloučení, především vidím prostor pro participaci jedinců s úřady a to 

prostřednictvím terénních sociálních pracovníků. Ti jsou první, kdo dokáže podchytit 

vzniklou situaci, dokážou svou prací proniknout a poradit. Bezdomovec se nedokáže 

orientovat v součastném světě a svou situaci nedokáže adekvátně řešit, jsou 

nedisciplinovaní, nejdou za cílem, který by znamenal konec jejich života na ulici – 

rezignují, poddají se. 

Bezdomovec je člověk, který se ocitl na okraji společnosti a vzhledem k nedostatku 

hmotných a nehmotných statků, nedokáže se vrátit zpět. Postupně ztrácí chuť něco 

měnit, rezignuje na změnu svého života, nenalézá sílu. Zde je vidět, že pasivita je 

největším nebezpečím pro rozvoj a progresi negativních dopadů na bezdomovce 

Bezdomovec je na okraji společnosti a vzhledem k uspokojování svých základních 

životních potřeb, se stává pro majoritní společnost odpudivý. Prostor je v oblasti 

sociální politiky a to především v oblasti bytové výstavby, oblast zdravotnictví, 

ale i školství či min. práce a soc. věcí by jistě našlo prostředky na integraci a snížení 

sociálního dopadu na jednotlivce, skupiny. 
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  SSeezznn aa mm  ppřř íí ll oohh   

Otázka číslo: Možnosti odpovědi: Počet 

odpovědí: 

 

1. Kde žijete? 

a) nádražní prostory 

b) příbuzní 

c) azylový dům 

d) u kamarádů 

e) squat 

f) jiné 

 

 

2. Příčina bezdomovectví 

a) ztráta zaměstnání    

b) alkohol                

c) finanční dluhy    

d) po výkonu trestu, DDM, jiného 

ústavu 

e) vina státu     

f) zdravotní stav    

g) rozpad rodiny, včetně úmrtí  

h) nemoc, úraz    

 

 

3. Vztah k alkoholu, či jiné 

látce  

a) drogy               

b) alkohol               

c) léky      

d) jiné                       

 

 

4.  Řeší stát situaci 

bezdomovců dostatečně? 

a) ano      

b) ne                          

c) nevím 

 

 

 

5. kdo by měl řešit situaci 

bezdomovců 

 

a) charita, církev, nevládní org.  

b) stát                

c) město, obec    

d) rodina     

e) bezdomovec sám   

f) zdravotnictví   

 



 

 

 

6. Jak ohrožuje bezdomovec 

okolí 

a) kriminalita    

b) choroby    

c) nijak               

            

 

7. Jak často užíváte alkohol 

a) několikrát měsíčně   

b) příležitostně    

c) abstinuji     

d) denně               

e) stále jsem opilý   

  

 

 

8. Kde pijete alkohol 

a) restauraci     

b) kdekoliv     

c) park, nádraží, kde přespávám            

d) u nákupních center             

 

 

 

9. Vaše nejvyšší dosažené 

vzdělání?   

    

    

a) základní  

b) odborné učiliště             

c) střední škola    

d) VŠ     

  

 

 

10. Jak hledáte zaměstnání?  

a) úřad práce     

b) kamarádi     

c) jinak     

d) nehledám               

 

 

 

11. Navštěvujete lékaře? 

a) nenavštěvuji              

b) občas    

c)1x za rok     

d) pravidelně    

e)1x měsíčně     

f) když potřebuji                    

 



 

 

Tabulkač.1: Záznam řízeného rozhovoru 

 

12. Kolik je Vám let? 

a) 20-30 let     

b) 30-40 let     

c) 40-50 let               

d) 50-60 let              

e) 60 a více let    

 

 

13. Pohlaví 

a) muž                

b) žena      

 

 

14. Jak byste se popsal? 

 

 

a) opilý     

b) žebrající     

c) neobtěžující    

d) v pohodě     

e) dopouštějící se trestné činnosti  

f) jiné                

 

 

 

15. Za svou situaci 

 

a) určitě si můžu sám              

b) určitě to není moje vina             

c) ano asi moje vina    

d) není to moje vina                        

e) nevím    

  

 

 


