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Abstrakt
Bakalá ská práce s názvem „Genderové aspekty v bezdomovectví“ je o mužích a
ženách bez domova. Bakalá ská práce je zam ena na to, jak ženy a muži bez domova
vnímají rozdíln svou situaci. Teoretická část pojednává o problematice bezdomovectví,
jeho historii, rozd lení, genderové aspekty. Dále vysv tluje pojem genderu, sociálního
vnímání a genderové stereotypy ve společnosti a v bezdomovectví. Cílem mého výzkumu
je odpov d t na základní výzkumnou otázku „Jak ženy a muži bez domova rozdíln
vnímají svou situaci a to s ohledem na jejich genderť“.

Abstract
The bachelor thesis entitled "The gender aspects of homelessness" is about men and
women without their home. The bachelor thesis is focused on the difference of perception
of women and men without their home regarding their situation. The theoretical part deals
with the issue of the homelessness, history, division, gender aspects. The thesis explains
the concept of gender, social congnition, gender stereotypes in the society and in
homelessness. The aim of the research is to answer the research question "How homeless
women and homeless men perceive their situation given their gender? "
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Seznam zkratek
DA – Diskursivní analýza
CNS – Centrální nervová soustava

Úvod
Téma bakalá ské práce „Genderové aspekty v bezdomovectví“ jsem zvolila z toho
d vodu, že se zajímám o práci s lidmi bez domova. Zajímám se také o rozdíly ve
společnosti z genderového hlediska, a proto jsem se rozhodla ob témata takto propojit.
P ijde mi zajímavé, jak ženy a muži mohou rozdíln vnímat svou situaci v bezdomovectví.
Myslím si, že téma bezdomovectví je aktuální, z eteln vnímám, že v dnešní dob je velmi
tenká hranice k tomu stát se bezdomovcem. Podle mého názoru jsou více vid t muži jako
bezdomovci a ženy naopak jsou často skrytí bezdomovci, což mohu vid t z odborných
praxí, ale i od autor , kte í se o toto téma zajímají dlouhodob a odborn . Práv z toho
d vodu si myslím, že je vhodné hled t na rozdíl mezi ženami bez domova a muži bez
domova, aby bylo pak možné zam it se lépe na p ípadnou péči o takové osoby.
V jednotlivých

kapitolách

teoretické

části

se

v nuji

vysv tlení

pojmu

bezdomovectví, jeho rozd lení, jeho p íčinám, genderovým aspekt m v bezdomovectví,
také vysv tlení pojmu gender, sociální kognice a jednotlivým stereotyp m ve společnosti
ohledn genderu. Ve své teoretické části vycházím z odborné literatury, ohledn tématu
bezdomovectví čerpám od autor , jako jsou Hradečtí, Marek, Pr dková a mnoho dalších.
Ohledn genderu čerpám p edevším od Oakleyové, Currenta a Rezentti. Tyto autory
považuji za velice p ínosné pro mou bakalá skou práci.
Cílem bakalá ské práce „Genderové aspekty v bezdomovectví“ je odpov d t na
základní výzkumnou otázku „Jak ženy a muži bez domova rozdíln vnímají svou situaci a
to s ohledem na jejich genderť“. K zjiš ování t chto informací jsem použila polostrukturované rozhovory se ženami a muži bez domova a následn diskursivní analýzu.

1 Definice bezdomovectví
V této kapitole se nachází vysv tlení pojmu bezdomovectví, popíšu zde jeho
historii, rozd lení a možné p íčiny. Typologie bezdomovectví m že hrát d ležitou roli
v genderových aspektech, protože v tšina žen a muž
rozdíln

se mohou v t chto typologiích

nacházet. Možné p íčiny bezdomovectví také mohou hrát roli ohledn

bezdomovectví žen a muž .

1.1 Vymezení pojmu bezdomovectví
„Bezdomovectví je společenský jev, jemuž předcházejí jednání a procesy vedoucí ke
ztrátě zázemí, tedy i životních jistot a ke společenskému vyloučení. Je to sociální situace,
která je vyvolána různými faktory, zasahuje do všech oblastí života postiženého
člověka“ĚPR DKOVÁ, NOVOTNÝ, 200Ř, s. 11ě Tento pojem lze vymezit tak úzce, že by
zahrnovalo pouze osoby p ežívající venku bez st echy nad hlavou, nebo m že být
definováno v širším smyslu. ĚPR DKOVÁ, NOVOTNÝ, 200Řě
Pojem bezdomovectví svou podstatou vyhovuje i definici sociální deviace, protože
je to podstatná odchylka od normy, kdy je normou myšleno, bydlení, každodenní hygiena,
schopnost participovat se na zp sob života, který je standardní pro v tšinu populace. Lze
ho též považovat za poruchu sociálního fungování, tedy poruchu rovnováhy mezi
požadavky prost edí a jedincovo schopností zvládat tyto požadavky. To je ten d vod, proč
se bezdomovci považují za osoby nep izp sobivé. Bezdomovectví je více než absence
p íst eší a více než chudobou, je to součást procesu, kdy jedinec postrádá schopnost se
začlenit do zp sobu života, který je normou pro v tšinu populace. ĚPR DKOVÁ,
NOVOTNÝ, 2008)
Bezdomovectví je nejvíce problémem velkých m st, protože lidé bez domova zde
očekávají, že se jim zde bude da it lépe a budou zde moci též lépe uspokojit své základní
životní pot eby. Ovšem existují i bezdomovci žijící na vesnicích, jsou to v tšinou
jednotlivci, často jediní, kdo nemá v dané vesnici p íst eší. N kte í bezdomovci žijí zcela
mimo civilizaci a to v lesích, nebo ve skalách. ĚPR DKOVÁ, NOVOTNÝ, 200Řě
Bezdomovecká populace stárne a je to tím, že lidé jsou dlouhodob na ulici, ale
také p ibývají senio i, kte í díky své nep íznivé situaci skončili na ulici. Prakticky
neexistuje prevence tohoto problému. (Sborník konference Olomouc, 2010)
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„Bezdomovectví se týká každé země na světě. V globálním měřítku jde o velký
problém ohrožující stabilitu jednotlivých zemí.“ (MAREK, STRNAD, HOTOVCOVÁ,
2012, s. 12) S rostoucí populací v Evrop je spousta osob ohrožena ztrátou bydlení,
okamžité ešení bezdomovectví neexistuje, je to velmi komplikovaný problém. Samotné
bezdomovectví není vymezeno pouze jednou základní definicí. (HRADECKÝ

a

kolektiv, 2007) „Obecně platí, že veřejná zakázka v oblasti bezdomovectví se týká prevence
tohoto sociálně patologického jevu a zejména minimalizace sociálních zdravotních rizik u
jedinců, kteří vedou tento způsob života.„(JANEBOVÁ, SMUTEK, 2008, s. 114)

1.2 Historie bezdomovectví
První bezdomovectví, které je uvedené, bylo vykázání z komunity. Takový jedinec
nebyl nikde p ijat a podmínky jeho života byly velmi trýznivé, všude byl cizincem a
vyhnancem. Lidé d íve v ili, že handicap je trestem za h íčky z minulého života a takový
člov k si tedy zaslouží vyloučení. Ve st edov ku bylo obyvatelstvo rozd leno na stavy,
nejnižší byli poddaní, ti byli spojení s p dou jejich pána. V novov ku se objevují skupiny
lidí, kte í odmítají usedlý typ života a začínají se toulat, tedy p estávají být i vázáni na
p du a nem li žádného pána, stav li se také proti hodnotám společnosti. Takovým lidem se
íkávalo vagabundi. Tehdejší společnost k nim byla nemilosrdná. Péči o chudé lidi
poskytovala církev, pozd ji se upravovaly zákony a každý musel mít p íslušnost k určité
obci. Z 1ř. Století pochází označení bezdomovec. Za první republiky se objevily snahy
rozlišit ty, kte í sociální pomoc skutečn pot ebují a ty, kte í ji pouze zneužívají. Po roce
1948 totalitní režim zrušil charitativní organizace, protože jejich existence p ipoušt la
existenci samotné chudoby, což komunistický režim popíral. Lidé bez domova v této dob
sice existovali, ale daný režim jejich existenci popíral, bylo na ízeno to, aby se každý
zdržoval pouze v míst svého trvalého bydlišt , byla povinnost pracovat a občan, který
odmítal

pracovat,

byl

potrestán.

Pokud

trp l

n kdo

handicapem,

musel

být

v pečovatelském ústavu, vytvá ela se um lá zam stnanost. ĚMůREK, STRNůD,
HOTOVCOVÁ, 2012)
Po roce 1990 na ulici p ibylo více lidí, protože docházelo k propoušt ní z velkých
stavebních firem a z jejich ubytoven, z v zení v d sledku prezidentské amnestie,
z psychiatrických ústav . N kte í lidé vidí bezdomovectví jako negativní d sledek
kapitalismu, protože kapitalismus neklade velký d raz na sociální otázky. ĚMůREK,
STRNAD, HOTOVCOVÁ, 2012)
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1.3 Typologie lidí bez domova
Tato kapitola se v nuje t em typologiím lidí bez domova. „Typologie
je vědecká metoda založená na rozčlenění soustavy objektů a jejich seskupování pomocí
zobecněného modelu nebo typu.“ ĚKRůUS a kol. 200Ř, S. Ř32ě T chto rozd lení existuje
n kolik, ovšem v této kapitole p edstavím dv rozd lení a to podle Hradeckého a podle
Janebové, které považuji za nejpodstatn jší. Ve své práci budu používat typologii podle
Hradeckého, ale typologii podle Janebové uvádím jako jiný p íklad typologie
v bezdomovectví.

1.3.1 Rozd lení podle Hradeckého
Zjevné bezdomovectví
Zjevní bezdomovci jsou ti, které poznáme na první pohled a to dle jejich
zanedbaného zevn jšku, zápachu, znečišt ného od vu, či dle jejich chování a to sbírání
nedopalk od cigaret, p ehrabování v kontejnerech, či žebrání a jiného chování. Často mají
zavazadla a v nich veškerý sv j majetek. P ežívají na ve ejných místech, v tšina takových
lidí vyhledává sociální pomoc. Pom rn je hodn dobrovolných bezdomovc , kte í již na
jinou formu svého života rezignovali. Tito lidé si p edevším cht jí sehnat jídlo, teplo,
p íst eší. Ovšem lidé na ulici mají velmi omezenou možnost volby a též omezené
prost edky k tomu, aby dokázali zm nit svou situaci. Dobrovolnost je tedy opravdu
diskutabilní. Zjevní bezdomovci tvo í jen malou část bezdomovc , jenže jsou velmi
nápadní a tak často vzbuzují odpor či strach pro laickou ve ejnost, která tento typ
bezdomovc vnímá nejsiln ji. Tímto se mohou tvo it mylné p edstavy o bezdomovectví a
celý tento závažný jev se zjednodušuje.Ě PR DKOVÁ, NOVOTNÝ, 200Řě
Tyto osoby jsou často společensky diskvalifikovaní, ztrácejí své vazby s rodinou a
vzdalují se vazbám administrativním, jsou často sami, bez zam stnání a mají určité
zdravotní handicapy. Mnohdy hledají finanční pomoc a to i skrze žebrání. ĚHRůDECKÝ,
HRADECKÁ, 1996)
Skryté bezdomovectví
Skrytí bezdomovci jsou ti, kte í žijí jako bezdomovci, ale nelze je na první pohled
rozlišit od v tšinové společnosti. Tito lidé se snaží tajit sv j životní styl a své problémy
skrývají. Pečují o sv j vzhled, mají čistý od v. Tito bezdomovci často zjevnými
bezdomovci opovrhují a odd lují se od nich. I u lidí bez domova vládne jistá hierarchie,
tito lidé jsou v zimních m sících často v azylových domech, ovšem pak v tšinou
odcházejí, m ní totiž velmi často místo svého pobytu.ĚPR DKOVÁ, NOVOTNÝ, 200Řě
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Tito bezdomovci se mnohdy neobracejí na pomoc ve ejných, či charitativních
služeb. Často je počet t chto osob značný v regionech, kde je nabídka služeb nedostačující,
(HRADECKÝ, HRADECKÁ, 1996)
Potencionální bezdomovectví
To jsou lidé, kterým bezdomovectví teprve hrozí, tito lidé mají práci i bydlení,
ovšem jejich bydlení je nejisté a oni sami se nacházejí v složitých podmínkách. Mnohdy
mohou ztratit bydlení ze dne na den a obvykle je jejich ztráta bydlení jen otázkou času.
Potencionálními bezdomovci jsou často lidé, kte í opustili ústavní výchovu, a tudíž nemají,
kam jinam se obrátit. Také lidé, kte í opustili výkon trestu odn tí svobody a též
z psychiatrických léčeben. Ovšem i lidé, kte í bydlí v podnájmu, jsou tímto ohroženi,
p edevším pokud nemají nájemní smlouvu, jsou nezam stnaní, pracují nelegáln , jsou
závislí na návykových látkách, nebo patologičtí hráči. ĚSborník konference Olomouc, 2010)
Ú ad m je často stav t chto osob neznámý, či známý jen z části. Není vždy zcela
jednoduché určit rozdíl mezi podmínkami lidí, kte í žijí v nejistých nájemných bytech,
často ve zdravotn závadných v domech, v p elidn ných domech, či podnájmech a mezi
podmínkami, ve kterých žijí samotní bezdomovci. ĚHRůDECKÝ, HRůDECKÁ, 1řř6ě

1.3.2 D lení bezdomovců podle Janebové
Nedávno dislokovaní- nováčci
To jsou ti, kte í se stali bezdomovci nedávno a stále sdílí hodnoty v tšinové
společnosti. Neidentifikují se s ostatními lidmi bez domova a snaží se také vyhnout
kontaktu s nimi. V tšinou usilují o odchod z ulice a pokoušení se najít zam stnání a udržet
si jej. Špatn snášejí novou životní situaci. ĚSborník konference Olomouc, 2010)
Izolovaní-nedávno dislokovaní
Tito lidé jsou mimo kontrolu sociálních institucí a sítí, jejich schopnost navrátit se
je minimální, jsou odcizeni proudu společnosti. Jsou izolovaní, osam lí, je pro n t žké
navázat kontakt s ostatními lidmi bez domova. (Sborník konference Olomouc, 2010)
Identifikovaní a současn izolovaní
Žijí na ulici již n kolik let, jsou osam lý. P íliš nenavazují kontakt s ostatními
bezdomovci. Jsou to lidé, kte í hledají obživu v kontejnerech, odpadkových koších.
(Sborník konference Olomouc, 2010)
Identifikovaní, kte í žijí ve skupin
Skupina jednotlivci poskytuje úkryt, jídlo, vzájemnou oporu, tato skupina je
v tšinou hodn viditelná. Jedinci se sžili se statusem a hodnotami bezdomovce a p ijali
12

tento styl žití. Jedná se o vysoký stupeň začlen ní do komunity lidí bez domova a současn
je to nejv tší vyčlen ní se z v tšinové společnosti. ĚSborník konference Olomouc, 2010)
Co se týče genderového hlediska a typologie dle Hradeckého, tak ve v tšin
vysp lých zemí je zjevné bezdomovectví doménou muž , naopak ženy jsou ve v tšin
p ípad počítané jako skrytí bezdomovci. (HRADECKÝ, HRADECKÁ, 1996) V tšina žen
také více žije ve společenství jiných lidí bez domova, nebo žijí s muži, kte í je berou pod
svou ochranu. Ženy také více vyhledávají kontakt se společností a se službami. Zatímco
muži mnohdy žijí osamocen a odmítají kontakt se společností. Tyto rysy souvisejí
s typologií podle Janebové. (JANEBOVÁ, 1999)

1.4 Příčiny bezdomovectví
Je velice složité p ímo rozlišit, co je p íčinou, a co až následkem bezdomovectví.
Nap íklad alkoholismus, alkohol m že snadno dostat člov ka na ulici, ovšem n kte í lidé
začali pít až v dob , kdy se stali bezdomovci. To samé m že platit i v p ípad ztráty
zam stnání, či zadluženosti, kriminality, či špatného zdravotního stavu. Je spousta p íčin
bezdomovectví. Lidi bez domova nelze snadno diagnostikovat, protože jsou to velmi
rozdílní lidé, z r zných společenských vrstev, mají r zné stupn dosaženého vzd lání,
vyr stali v r zných rodinách též jsou i r zného v ku. Nelze tedy p ímo specifikovat, o jaké
lidi se jedná. Ze životních p íb h jedinc , kte í se stali bezdomovci, lze íci, že ztráta
jejich domova je výsledkem vnit ních i vn jších faktor . Což je základní rozd lení p íčin,
které vedou k bezdomovectví. ĚPR DKOVÁ, NOVOTNÝ, 200Řě
V tšina osob bez domova jsou v produktivním v ku, v tšinou jsou to ti, jež se
nedokázali p izp sobit politické a ekonomické transformaci v devadesátých letech. Ovšem
existuje i spoustu mladých bezdomovc , jsou to často lidé, kte í prošli ústavní péči, ale
také lidé, co utekli ze svého domova a necht jí, či nemohou se tam vrátit. Mladí
bezdomovci často žijí ve skupinách. Tito lidé často utíkají ze svého domova, kv li svému
vlastnímu chování, než chování rodiny. To je nap íklad kriminalita, závislost na
návykových látkách, nebo protestují v či autoritám. ĚPR DKOVÁ, NOVOTNÝ, 200Řě
Mnohdy se stává, že člov k z stává na ulici z jiných d vod , než se na ulici dostal. Není
d ležité hledat p íčinu bezdomovectví, aby se člov ku dalo pomoci, mnohem d ležit jší je
zjistit, proč člov k na ulici p etrvává, nebo to, proč se na ulici vrací. ĚMůREK, STRNůD,
HOTOVCOVÁ, 2012)
Propušt ní z v znice m že být jednou z p íčin bezdomovectví. N kte í jedinci
p sobí dojmem silné osobnosti, ovšem spousta jedinc pot ebuje pomoci se začlen ním do
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společnosti. Mnoho z nich má pocit rezignace a toho, že jejich pozice ve společnosti je
nejistá a hypotetická, nev í v to, že jsou schopni se začlenit. Pokud dotyčný nemá zázemí,
rodinu, kam se m že vrátit, tak je pro n j problematické se zp tn

resocializovat.

Problémem je finanční situace, to, že člov k mnohdy zjiš uje, že se sv t kolem n j zm nil
a on neví, jak se v n m orientovat. Pokud tito lidé mají problémy se zdravím, tak nemají
nárok na léčení, protože nejsou pojišt ni, často nemají své doklady, nejsou evidování, tudíž
nemají nárok na dávky z pracovního ú adu, či ze systému sociální pomoci. ĚHRůDECKÝ,
HRADECKÁ, 1996)

1.4.1 Vnitřní příčiny
Tyto p íčiny jsou subjektivní a v tšinou znamenají, že jedinec má určité nep íznivé
vlastnosti, které mu znesnadňují, či znemožňují život ve společnosti. ĚMůREK, STRNůD,
HOTOVCOVÁ, 2012ě Pat í sem materiální, vztahové, rodinné p íčiny. Dlouhodobá
nezam stnanost u člov ka vede ke ztrát pracovních návyk , u n kterých obor ztráta
kvalifikace, sebed v ry člov ka. Člov k pak t žko sežene práci, i když má šanci se znovu
začlenit do pracovního procesu, nízké sebev domí mu v tom lehce zabrání. Spousta lidí
bez domova postrádá sociální dovednosti, které jsou pot ebné pro získání a p edevším k
udržení zam stnání. Problémem lidí bez domova jsou také vztahové podmínky, které
zahrnují nefunkční rodinu, narušené vztahy, problémem m že být i duševní nemoc,
poruchy osobnosti, závislosti, prožitá traumata. Ě PR DKOVÁ, NOVOTNÝ, 200Řě

1.4.2 Vn jší příčiny
„Jsou to příčiny objektivní a jsou výsledkem ekonomicko-politické situace země a
celkového společenského klimatu.“ ĚPR DKOVÁ, NOVOTNÝ, 200Ř, s. 15ě Objektivní
p íčiny mohou být p isuzování systémové chyb ve společnosti, tudíž je člov k bez
domova ob tí společnosti. ĚMůREK, STRNůD, HOTOVCOVÁ, 2012ě Všechny tyto
faktory jsou ovlivnitelné sociální politikou státu, nap íklad vysoká míra nezam stnanosti,
chudoba, zabezpečení ve stá í a nemoci, diskriminace, také finanční nedostupnost bydlení.
Spousta mladistvých, kte í jsou propušt ni z ústavní výchovy po dovršení plnoletosti,
nejsou p ipraveni na sv j samostatný život. Mnohdy se tito lidé stávají lidmi bez domova,
podobn jsou na tom lidé propušt ni z výkonu trestu. Kte í p išli o bydlení, o rodinu vinou
uv zn ní a tudíž se nemají, kam vrátit a také si jen t žko zvykají na život ve společnosti.
ĚPR DKOVÁ, NOVOTNÝ, 200Řě
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2 Definice genderu
„Gender je pojem označující nikoli biologické, ale sociální aspekty pohlaví. Pohlaví
člověka je dáno biologicky, ale pokud jde o sociální chování, lidé se nerodí jako muži a
ženy, ale musí se naučit se jako muži a ženy chovat.“ (JANDOUREK, 2001, s. 90)
Genderová identita je další d ležitou složkou ženství a mužství, obsahuje psychosexuální
vývoj, učení se sociálním rolím a formování sexuálních preferencí. ĚLORBER, FůRRELL,
1991)
Z hlediska vztah pohlaví a sociálních aspekt , lze na krajních pozicích tohoto
vztahu mluvit bu

o biologickém esencialismu, či na druhé stran

o sociálním

konstruktivismu. Sociální konstruktivismus tvrdí, že gender je závislý na společenském
kontextu, v n mž je prezentován. Tedy vnímání muže a ženy je ovlivn no kulturou, ve
které je daný jedinec vychován, tudíž gender není nem nný a objektivní, ale vždy je
utvo en v určitém kulturním a společenském kontextu. ĚŠUBRT a kol, 200Řě
Opačným pohledem sociálního konstruktivismu ohledn genderu je biologický
esencialismus. Esencialismus chápe gender jako vrozený, nem nný a nezávislý na
kulturních, či sociálních okolnostech. ĚŠUBRT a kol, 200Řě Tyto teorie tvrdí, že sociální
jevy jsou ve své podstat již dané biologickou podstatou a nelze je zm nit. To znamená, že
je jedna podstata mužství, kterou sdílejí všichni muži a jedna podstata ženství, kterou
sdílejí všechny ženy. ĚBRINKERHORR,WHITE,ORTEGů, 1řř2ě
Pohlaví je jasn dáno biologicky a anatomicky. Pohlaví m že být realizováno
v mužské, či v ženské sociální roli. Základním bodem pohlavních rozdíl je biologie, ta
dokládá rozdílnost v anatomii mužského a ženského t la. Ovšem muž a žena nejsou dv
odd lené kategorie, ale mají stejný základ Ět loě, ale anatomicky rozdílnou stavbu t la.
(OAKLEYOVÁ, 2000)
Podle Jandourka (2001) existují určité vzorce chování, které společnost chápe za
typicky mužské a typicky ženské. Jaké chování je ovlivn no biologicky a jaké je
výsledkem kulturního vývoje je p edm tem studia gender studies, feminismu a vývojové
psychologie. „Gender studies je obor, který se zabývá, jak sociální a kulturní faktory
mohou být příčinou v mužském či ženském chování. „(JANDOUREK, 2001, s. 90) Zkoumá
to, jak jsou lidé socializováni do svých rolí, do role ženy a do role muže a mnoho dalšího,
co se týče genderu ve společnosti. (JANDOUREK, 2001)
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V roce 1970 se poprvé ujasnil rozdíl mezi biologickým pohlavím a rozdíl mezi
genderem tedy sociálním pohlavím. ĚHOLMES, 2007ě R zné kultury vymezují gender
velmi prom nliv . V tšinová společnost vychází z biologického pohlaví, ale jednotlivé
kultury se neshodnou na tom, co rozlišuje jeden gender od druhého. Na jedné stran
v decké studie tvrdí, že biologické faktory p i výb ru genderových rolí, hrají minimální
roli, protože kulturní učení je v tomto ohledu více rozhodující. Na druhou stranu jiné
v decké studie dokazují, že biologie má na výb r genderových rolí vliv díky hormon m,
které zasahují do nižších mozkových struktur, tedy ovlivňují lidské chování. Každé dít je
okamžit po narození klasifikováno podle pohlaví, také je mu p ipsán určitý gender. Matky
se už od narození dít te rozdíln chovají k dívkám a chlapc m. Rodiče zám rn vybírají
hračky, podle toho, jak jsou určené pro daný gender. U dívek je v tší tolerance vybírání
„chlapeckých“ hraček, než u chlapc „dívčích“ hraček. ĚOůKLEYOVÁ, 2000ě
Nap íklad Sigmund Freud tvrdil, že genderové rozdíly vznikají podle toho, jak si
každý jedinec uv domuje svou anatomii a to p edevším podle své sexuality. Dívky si
uv domí, že nemají penis, který je součástí mužských orgán . Incestní tabu tvrdí, že dívky
by si p ály „mít“ penis svého otce, protože v dí, že jejich matka jim jej nem že
poskytnout. Podle tohoto vzorce dívky dosp jí k záv ru, že pokud se budou chovat, jako
jejich matka, femininním zp sobem, tak budou atraktivní pro muže a tím získají od
určitého muže kompenzaci za chyb jící orgán. ĚHOLMES, 2007ě
V této bakalá ské práci budu v praktické části vycházet z esencialistického pojetí
genderu. To znamená, že v praktické části bude gender vnímán tak, že je vrozený. Myslím
si, že esencialistické pojetí je nejvhodn jší pro mou výzkumnou otázku a cíl bakalá ské
práce.

2.1 Genderové rozdíly ve společnosti
Tato kapitola se bude zabývat genderovými rozdíly ve společnosti v r zných
oblastech. Vybrala jsem zde takové rozdíly, které souvisí s bezdomovectvím.
D ležitou součástí genderových rozdíl

jsou genderové stereotypy. Stereotyp

m žeme chápat jako ustálenou automatizovanou p edstavu, či jako zjednodušené pojetí
určitých společenských skupin a jejich p íslušník . ĚKRůUS a kol., 200Řě Stereotypy jsou
určité charakteristiky, které jsou p isuzovány jako typické pro určitou sociální skupinu.
V určité společnosti lidí m že být stereotypní myšlení spojováno s p íslušníky etnických,
či národnostních menšin, s p íslušníky sociáln

znevýhodn nými, závislými na

návykových látkách, či s p íslušníky odlišné sexuální orientace. ĚDOLEŽůLOVÁ, 200řě
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Nap íklad se m že stát, že skupina lidí, kte í se hlásí k neo-nacismu, m že spojovat
charakter skupiny s rasou.
„Genderové stereotypy jsou zjednodušující popisy toho, jak má vypadat ,,maskuliní
muž“, či „femininní žena“. O takových stereotypech lidé obvykle uvažují bioplárně, tedy
tak, že normální muž nenese žádné rysy ženskosti a naopak..“ (RENZETTI, CURRAN,
2012, s. 20) Tyto stereotypy jsou viditelné v chování v činnostech a v jazyce, kde jsou
zako en né. V českém jazyce existují určité výrazy, které jsou sm ovány jen na muže, či
jen na ženy. Nap íklad pojmenování člov ka v určitém povolání, učitelka, učitel. Vlivem
genderových stereotyp m že být na ženy a muže nahlíženo s určitými p edsudky, což má
za následek to, že jsou u jedinc

opomenuty jejich skutečné vlastnosti, dispozice,

charakteristiky, či zájmy. ĚDOLEŽůLOVÁ, 200řě

2.1.1 Genderové rozdíly v zam stnání
Genderové rozdíly v zam stnání mohou ovlivňovat celkový standart života muže a
ženy. Placené pracovní síly jsou ovlivňovány mnoha faktory, jedním z t ch
nejd ležit jších jsou demografické zm ny. P evažující genderové ideologie o vhodnosti
mužských, či ženských pracovních rolí ovlivňují demografické zm ny. Dominantní
ideologie st edních t íd poukazovala na to, že skutečná žena, nemá pracovat, ale má
z stávat doma. (RENZETTI, CURRAN, 2012ě Muži a ženy často nemají na trhu práce
stejné p íležitosti. Ženy v pr m ru vyd lávají mén než muži. Což vede k nerovnosti žen a
m žu na pracovním trhu. Tato nerovnost m že být podstatná v situaci žen muž bez
domova. (AMY, WHARTON, 2012)
Velkým problémem žen v zam stnání m že být sexuální obt žování. Z ídkakdy se
stane ob tí sexuálního obt žování ze strany ženy muž. Ovšem podle výzkum
Spojených státech a ve velké Británii. Je 42 až ŘŘ % žen sexuáln

ve

obt žováno na

pracovišti. Ve výzkumu z roku 1993 v Kanad v Ontariu uvedlo 75 % dotázaných léka ek,
že byly sexuáln obt žovány pacienty a to formou sexuální narážek, nevhodných dárk ,
dotyk , či vyzývaných pohled . Sexuální obt žování je nejvíce vyskytované v oborech,
kde dominují muži a ženy jsou p ijímány jen krátkou dobu, tudíž je sexuální obt žování
žen ze strany muž určitou formou potvrzení dominance a kontroly muž nad ženami.
Mnoho žen stále nepodává oficiální stížnosti a rad ji opoušt jí své zam stnání.
(RENZETTI, CURRAN, 2012)
V letech 1ř60 až 1řř0 ženy vyd lávaly v pr m ru 60 až 70 % toho, co muži.
V roce 1řř7 se tento pr m r pohyboval u 74 %. Ovšem, co se týče platových nerovností,
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také rasa a etnická p íslušnost hrají roli v této diskriminaci. Rasa a etnická p íslušnost mají
v tší vliv na nerovnost plat

než pohlaví. Dalším tématem s tímto spojeným je

nezam stnanost a chudoba. Existují statistiky nezam stnanosti, ve kterých je jasn
uvedeno, že mnoho žen, p edevším samoživitelek pod hranicí chudoby, pracuje. Je z ejmé,
že nezam stnanost radikáln zvyšuje riziko propadu pod úroveň chudoby, ovšem samotné
zam stnání neznamená, že se jedinec, či rodina posune nad oficiální míru chudoby. Velkou
roli na chudobu má také v k, je velké procento starších žen v jednočlenné domácnosti,
které jsou pod úrovní chudoby. Jedním z d vod toho, proč jsou ženy vystav ny ve starším
v ku chudob , je ten, že na sv t je více starších žen. Ženy ovšem všeobecn dostávají
nižší mzdy, sociální dávky i penze na rozdíl od muž . U lidí pod hranicí chudoby je velmi
pravd podobná ztráta bydlení. Zkušenost s bezdomovectvím u žen a u muž je velmi
rozdílná. Co se týče péče o d ti, vždy bylo nejvíce rozší ené, že ženy se mají starat o své
d ti, zatím co muži mají vyd lávat peníze. V dnešní dob to není již p ímo pravidlem,
ovšem stále si více žen vybírá rodičovskou dovolenou. Mnoho rodin si nem že dovolit,
aby na rodičovské dovolené z stával otec, mužské platy jsou totiž vyšší, než ženské. Málo
svobodných žen, jež jsou na rodičovské dovolené, si mohou dovolit z stávat dlouho doma,
v tšinou kv li ekonomickým problém m, musejí brzy nastoupit znovu do zam stnání.
(RENZETTI, CURRAN, 2012)

2.1.2 Kriminalita a gender
S porovnáním s minulostí, kdy ženy páchaly trestné činy oproti muž m z ídkakdy,
v současnosti se četnost páchání trestných čin zvýšila. Mnoho žen i muž bez domova má
zkušenosti s drogovou kriminalitou, u žen je tento fakt spojený často s prostitucí. Co se
týče kriminálního chování u mladistvých, dívky jsou mnohem více obviňovány z „morální
zkaženosti“ než chlapci. Mnohdy se očekává, že dívky budou doma pomáhat s péčí o
mladšího sourozence a jejich aktivity mimo domov, p edevším ty noční, musejí být
pečliv ji sledovány. Zatím co chlapci se mohou více v novat svým aktivitám a to i ve
večerních hodinách. Chlapci se tedy více dopoušt jí závažn jších trestných čin , mají
k tomu v tomto ohledu více možností než dívky. ĚRENZETTI, CURRůN, 2012)
Kriminalita je výrazn jší u muž , protože muži bývají všeobecn

agresivn jší a

impulzivn jší. ĚMůREK, STRNůD, HOTOVCOVÁ, 2012ě Muži díky své hladin
testosteronu mají v tší tendence než ženy jednat agresivn . P edpokládá se tedy, že jde o
pudovou podstatu, ovšem biologické p edpoklady mohou souviset i se zm nou ve struktu e
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CNS1, tedy se nemusí p ímo jednat o genetickou podmín nost muž k tomu jednat více
agresivn . ĚFISCHER, ŠKODů, 2014ě
Jeden z d ležitých aspekt pro páchání kriminality jsou návykové látky, mužští
prodejci drog jsou čast jší než ženy prodejci. Ženy, které prodávají drogy, obvykle
dosahují menších výd lk než muži, proto za den provád jí více obchod a jsou tedy
snadn ji vystavené zatčení. ĚRENZETTI, CURRůN, 2012)
Mnoho muž bez domova má zkušenosti s výkonem trestu ve v zení. Bezdomovci
zpravidla nepáchají závažné trestné činy, bývají odsouzeni nejčast ji za drobné krádeže,
výtržnictví apod. ĚMůREK, STRNůD, HOTOVCOVÁ, 2012ě Ovšem nelze tvrdit, že
bezdomovci jsou velkým zdrojem kriminality. Vícemén v tšina bezdomovc

nejsou

schopni se účastnit na n jaké v tší kriminální akci, či na organizovaném zločinu.
(HRADECKÝ, HRADECKÁ, 1996)

2.1.3 Prostituce a gender
Prostituce je placená sexuální služba. Tato služba je ve v tší mí e poskytována
ženami, než muži. U muž je obvyklejší homosexuální prostituce. ĚMůREK, STRNůD,
HOTOVCOVÁ, 2012)
S tématem prostituce se úzce váže téma drogové problematiky. Mnoho závislých
žen si na svou drogu vyd lává za pomoci prostituce. Zatímco u muž je zp sob získání
prost edk na drogy prost ednictvím prostituce v menší mí e. P i porovnání muž a žen
narkoman

nejsou z etelné velké rozdíly. Čím více užívají drogy, tím v tší je

pravd podobnost toho, že ob pohlaví se budou zapojovat i do jiných oblastí kriminality.
Dalším genderovým rozdílem ve vztahu drog a kriminality je skutečnost, že užívání drog
se váže k prostituci. (RENZETTI A CURRAN, 2012)
Mnoho žen se dostalo do finanční krize a muselo si svou obživu obstarávat
prostitucí. Prostituce je málo využívaným zp sobem, ovšem je více pravd podobné, že je
tento zp sob nejmén p iznáván. N které ženy si takto vyd lávaly ješt p ed odchodem na
ulici. Ovšem všeobecn mezi ženami panuje názor, že prostituce je pro n reálná až
v krajním p ípad .

Prostituce se týká p edevším drogov závislých jedinc m, kdy je

považována za snadné a dostupné získání prost edk . Tento zp sob vyd lávání pen z
značn zasahuje do intimní integrity a osobnosti, s čímž bývá spojen úbytek sebeúcty a
pokles sociálního statusu. (VÁGNEROVÁ, CSÉMY, MAREK, 2013)

1

Centrální nervová soustava
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Ženy jsou p i poskytování prostituce vystaveny mnoha rizik m. U mladých dívek
je to práv nevinný vzhled a neprofesionalita, který svádí zákazníky k nechrán nému
pohlavnímu styku. Ten je rizikový pro pohlavn p enosné nemoci, jako jsou hepatitidy,
AIDS. Mnoho prostitutek má problém se závislostí na návykových látkách, díky prostituci
mají peníze na danou drogu. Závislost mnohdy nepovažují za problém. ĚMůTOUŠEK,
2010)
Motivace k prostitučnímu chování je trojího druhu, žena je bu

okolím, či

okolnostmi p inucena k takovému jednání. To jsou v tšinou dívky, které opustily d tský
domov. Existuje ada žen, které do prostituce vstoupily díky svému promiskuitnímu
chování, ženy v tšinou p emýšlejí o tom, proč by za sexuální styk nemohly mít peníze.
Poslední motivací k prostitučnímu jednání je určitá racionální úvaha, kdy si žena uv domí,
že za sex m že mít dostatek pen z a navíc je to mnohem svobodn jší zam stnání. Tento
profesionální p ístup má mén zdravotních úskalí. ĚMůTOUŠEK, 2010)

2.1.4 Ob ti zločinu s ohledem na jejich gender
Lidé se mnohdy obávají, že budou ob tí trestného činu, více se obávají ženy než
muži. Všeobecn jsou více ob ti zločinu muži, v tšinou jiné než bílé rasy. Ovšem ženy
jsou více ob mi násilného činu, p edevším znásiln ní. Znásiln ní je podle zákona tehdy,
pokud jedna osoba dosáhne za použití násilí, či jakýkoliv donucovacích prost edk
pohlavního styku a to vaginálního, orálního nebo análního s druhou osobou. Mnoho žen
má ze znásiln ní strach nejen jako ze samostatného činu, ale také, protože se obávají
nakažení ůIDS, nebo smrti. Co se týče znásiln ní, existuje mnoho mýt o tom, že si za to
ob

m že sama, což ženám značn znesnadňuje ešení jejich problému. Mezi tyto mýty

pat í, že ženy m la p íliš vyzývavé oblečení, nebo si o znásiln ní ekla svým chováním,
chodí sami večer venku. Pro mnoho žen je i díky t mto mýt m složité o znásiln ní n komu
íci. Muži skutečnost, že byli znásiln ni, oznamují v menší mí e než ženy. U muž se totiž
p edpokládá, že se dokážou ubránit. Muž je ovšem mezi ob mi znásiln ní pouhých 6%.
(RENZETTI, CURRAN, 2012)
Ženy jsou také více vystaveny domácímu násilí. (RENZETTI, CURRAN, 2012)
„Domácí násilí zahrnuje všechny formy fyzického, sexuálního a psychického týrání ve
všech druzích blízkých vztahů, včetně vážných pohrůžek použití podobného násilí.“
ĚMůTOUŠEK, 2010, s. 227ě Ve společnosti existují r zné pov ry, které se týkají
domácího násilí. Které jsou často p ekážkou v uznání tohoto jevu jako závažný problém.
Společnost d íve tento druh násilí vnímala jako privátní záležitost. ĚMůTOUŠEK, 2010)
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3 Genderové aspekty v bezdomovectví
Pokud se podíváme na bezdomovectví z genderového hlediska, tak m žeme vid t,
že je zde spousta rozdíl mezi ženami a muži. Ve v tšin zemí jsou zjevní bezdomovci
muži. ĚMůREK, STRNůD, HOTOVCOVÁ, 2012ě Hradecká a Hradecký Ě1řř6ě uvád jí
13% žen mezi klienty služeb pro lidi bez domova, které jsou nabízené organizací jménem
Nad je. Podle sčítání v roce 2004 činil podíl žen kolem 15%. ĚHRůDECKÝ, 2005ě Tudíž
byl podíl u bezdomovectví žen v České Republice nižší než v Evrop , což je 20- 30%.
Podíl žen bez domova v České Republice byl nižší než v USA, kde je tento podíl 20-25%.
P edpokládá se, že podíl žen bez domova v České Republice se bude zvyšovat.
V současnosti je podíl žen 20% a jedná se v tšinou o mladé dívky, počet žen na ulici ubývá
postupn s nar stajícím jejich v kem. ĚMůREK, STRNůD, HOTOVCOVÁ, 2012ě
Bezdomovci jsou velmi r znorodá skupina lidí, než ukazují všeobecné p edsudky
společnosti, že bezdomovci jsou svobodní lidé, alkoholici, závislí na drogách, či
s psychickými problémy, kte í byli neuvážen propušt ni z psychiatrických léčeben. Tito
lidé se mohou vyskytovat ve skupin bezdomovc , ovšem netvo í jejich v tšinu. Existují
genderové rozdíly v p íčinách bezdomovectví v p ípad svobodných žen i muž . U mnoho
žen je p íčinou jejich bezdomovectví zánik vztahu. Pokud je žena pln finančn závislá na
svém partnerovi, po ukončení vztahu s ním je velká pravd podobnost toho, že se dostane
na ulici, protože není schopna se o sebe postarat. Pro ženy na ulici je složit jší získat práci,
protože práce otev ená ženám, často vyžaduje, aby žena zachovávala určitý od v a vzhled,
což je pro mnoho žen bez domova nedosažitelné. Pro ženy je život na ulici t žší než pro
muže. Tento život je pro ženy nebezpečn jší, jsou zraniteln jší, pokud jde o fyzické
napadení, jsou vystaveny riziku ot hotn ní a to i z d sledku znásiln ní. Ženy jsou ve
společnosti více vychovávány k tomu, aby si cenily svého soukromí a to p edevším pokud
jde o vykonávání základních hygienických pot eb. Močení na ve ejnosti je pro ženy nejen
prakticky, ale i psychicky složit jší, dalším stigmatizujícím zážitkem na ulici m že být
menstruace, hygienické pom cky mohou být pro ženu finančn nedostupné. Ženy bez
domova mají často nálepku promiskuity, je na n nahlíženo tak, že, kdyby si našly toho
„správného m že“ mohly by se ze své situace dostat. (RENZETTI, CURRAN, 2012)

3.1 Mužské stereotypy
Nejvýrazn jší genderové odlišnosti, co se týče muž , jsou vid t u vztahu
k nabízené pomoci v síti sociálních služeb. Stále u hodn muž vládne názor toho, že si své
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problémy musí vy ešit sami, protože jinak je to vnímáno jako jejich osobní selhání a
slabost. Tento názor m že být mezi muži i díky jejich p edstavám toho, že pokud splní
určité požadavky jako je vyd lání dostatečného množství pen z, určitá fyzická síla, či
p itažlivost pro ženy a jiné, či získají určité role, tak se stávají muži. Pro muže je typická
jejich sout živost a určitá míra agresivity, ta také pat í k nejrizikov jšímu projevu
mužského chování. ĚMůREK, STRNůD, HOTOVCOVÁ, 2012ě
Muži bez domova v produktivním v ku mnohdy ztrácejí všechny společensky
p ijatelné p íležitosti, ve kterých by mohli prokazovat své mužství. Ztrácejí roli živitele
rodiny, roli partnera, či manžela, roli zam stnaného apod. Tito muži mohou cítit, že jako
muži zklamali a sv j stav mohou vnímat jako sv j trest, protože ztratili typické mužské
role. Je to také zp sobeno tím, že tato společnost má v tší nároky na výkon muže, než na
výkon ženy. Pokud tedy muži nesplňují určité nároky tak mohou inklinovat k sociálnímu
vyloučení, což mohou vnímat jako své osobní selhání. ĚMůREK, STRNůD,
HOTOVCOVÁ, 2012ě Muži mohou p ijetí pomoci vnímat jako známku své slabosti, to se
objevuje v nabídce sociálních služeb, ovšem také u pomoci blízkých osob. Tito muži se
mnohdy vyhýbají interakci blízkých osob, dokonce je pro n často snadn jší p ijmout
pomoc od neznámého sociálního pracovníka, než od blízké osoby. ĚHRADECKÝ,
HRADECKÁ, 1996)
Společnost chce po mužích, aby byli úsp šní v mnoha sm rech a to v zam stnání,
v sexu a celkov ve společnosti. Proto mohou mít muži pocit toho, že pokud si nejsou
schopni pomoci sami, tak p estávají být plnohodnotným mužem. Tento p edpoklad má
negativní vliv na ešení situace muž bez domova. O pomoc mohou žádat sociální služby,
a to v dob , kdy je už velmi obtížné jim pomoci s reintegrací do společnosti. Muži v této
situaci si tém

neuv domují, že je jejich situace obtížná a od sociálního pracovníka

očekávají okamžité ešení jejich situace. Což m že u muž

vést k pocitu zklamání a

rezignaci k veškeré sociální pomoci. Muži se čast ji objevují na ulici či na nádraží a
vykazují nižší stupeň schopnosti spolupracovat také nižší stupeň spolehlivosti, ochoty
jednat. (HRADECKÝ, HRADECKÁ, 1996)
Muži bez domova obvykle vidí napln ní svého života v zam stnání, což je také
častým požadavkem, se kterým se obracejí na sociálního pracovníka. Muži bez domova
uvád jí ve v tšin p ípad , že je jejich hlavním problémem to, že nemohou sehnat
zam stnání, i když je z ejmé, že jejich problém je jiný. Který pokud se prvotn nevy eší,
tak nelze ešit problém se zam stnáním. Muži často podceňují duševní či fyzičkou nemoc a
závislosti, mohou se mezi t mito muži objevit i muži, kte í mají podle svého psychického,
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či fyzického stavu nárok na invalidní d chod, ovšem odmítají jej, protože by to znamenalo
jejich selhání a nedostatečnost. O zam stnání mnoho bezdomovc

čast ji mluví, než

skutečn hledá. Pokud již zam stnání sehnali a mají smlouvu, rádi ji ukazují sociálnímu
pracovníkovi i ostatním bezdomovc m. Ovšem nezáleží jim na tom, jak dlouho
v zam stnání vydrží. Tímto chováním si potvrzují sv j mužský status ve společnosti.
(MAREK, STRNAD, HOTOVCOVÁ, 2012)
Všeobecn mají muži odpor k manipulativnímu a p esv dčovacímu jednání. Mezi
muži se také více objevuje závislost na alkoholu, což má u nich spíše demonstrativní
charakter, zatímco u žen je to spíše skryté pití alkoholu. Muži tento problém čast ji
p iznávají jako primární p íčinu svého bezdomovectví. Ženy jsou v tomto ohledu
zdrženliv jší. Pro muže je více stigmatizující návšt va psychologa, nebo psychiatra a
mnohdy své psychické problémy p ekrývají alkoholem, nebo jinými návykovými látkami.
(MAREK, STRNAD, HOTOVCOVÁ, 2012)
V n kterých zemích je považována homosexualita muž za nep ijatelnou, či je
mén tolerována a to m že být d sledkem bezdomovectví u mladých muž . V USA je
mnoho mladých bezdomovc , kte í mají homosexuální orientaci. V České Republice tento
problém m žeme spat it v romské populaci, která je tradiční a odmítá homosexualitu.
Homosexuální jedinci jsou pak komunitou odmítáni a vyloučeni. ĚMůREK, STRNůD,
HOTOVCOVÁ, 2012)

3.2 Ženské stereotypy
„V podílu bezdomovecké populace se zvyšuje podíl žen. Obecně platí, že problémy,
které stojí v pozadí propadu do tohoto sociálního problém, jsou u žen častokrát hlubší a
komplikovaněji řešitelné než u mužů.“ (Sborník konference Olomouc, 2010, s. 14ě Ženy
zpravidla vyhledávají pomoc, protože je pro n život na ulici nebezpečn jší než pro muže.
Po jejich t lesné stránce je pro n složit jší se bránit p ípadným útok m i loupežím, jsou
tedy snadn jší ob tí pro p ípadné útočníky. Žen bez domova je mén než muž

bez

domova i to je d vodem, proč není pro ženy p ekážkou jakýkoliv jejich vzhled pro
vytvo ení vztahu s muži bezdomovci. K vytvo ení vztahu s muži jim m že bránit
psychická porucha, nap íklad deprese je u žen více diagnostikována než u muž . Na ulici
se dostává spousta žen s psychologickou diagnózou, ovšem ženy obecn nemají problémy
s d v rou k odborné pomoci. Více užívají léky a také si je nechávají pravideln
p edepisovat. ĚMůREK, STRNůD, HOTOVCOVÁ, 2012ě
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Muži mají tendence ženu na ulici ochraňovat, ovšem za to mohou vyžadovat
sexuální uspokojení. Bezdomovkyn

jsou více stigmatizovány rizikovým sexuálním

chováním, obvykle d íve nebo pozd ji ot hotní. ĚMůREK, STRNůD, HOTOVCOVÁ,
2012ě Sociální pracovníci mají tendence ženy ochraňovat p ed potencionálním
t hotenstvím, čehož si všimla Janebová Ě2006ě. Mnoho žen rad ji volí skryté
bezdomovectví, žijí v nejr zn jších společenstvích a snaží se často svou situaci utajit.
Reakce lidí na bezdomovectví žen je čast ji nep átelšt jší než na bezdomovectví muž .
Toto tvrdé odsouzení zp sobuje ponížení. ĚHRůDECKÝ, HRůDECKÁ, 1996)
Společnost neklade tak velký d raz na ženský výkon, ovšem p edevším dívky
v dospívání mají menší prostor pro seberealizaci. U dívek v dospívání je mén
akceptováno rizikové chování než u chlapc . Hodn

dívek, které odešly p íliš brzy

z rodinného zázemí, popisuje, že zažily p íliš autoritativní režim ve výchov , který je
p inutil odejít. ĚMůREK, STRNůD, HOTOVCOVÁ, 2012ě
Mladé dívky, které p icházejí z d tských domov , čast ji z stávají na ulici, mnohdy
je to pro n lákavá myšlenka, která jim nabízí svobodu, ovšem netuší, že ulice je využije a
vysaje. Dívky často lehkomysln st ídají své partnery. V čase nep ízn často dochází
k vyloučení jedinc , ulice má totiž svá jasná pravidla. „Těhotenství, potraty, porod
s následným opuštěním dítěte, útěk z porodnice a opětovný návrat na ulici, je nenasytná
spirála, strhávající do sebe v prohře, která je neospravedlnitelná.“ (HRADECKÝ,
HRADECKÁ, 1996, s. 43)
Osam lé ženy bez p íst eší se málo kdy vyskytují, takové ženy pochází z nejvíce
znevýhodn né vrstvy společnosti, často mají špatné duševní i fyzické zdraví.
ĚHRůDECKÝ, HRůDECKÁ, 1řř6ě Ženy na ulici se zpravidla obávají znásiln ní, strach
ze znásiln ní je posilován obavou z p enosu nemoci ůIDS. Dnešní společnost stále na
trestní čin znásiln ní nahlíží stereotypn . Ve společnosti stále panuje p edstava toho, že
žena si m že za znásiln ní sama a to z mnoha d vod . Nosí „p íliš vyzývavé“ oblečení,
chodí sama v noci po m st . ĚRENZETTI, CURRůN, 2012)
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4 Sociální kognice
Sociální kognice je poznávání a vnímání druhých lidí, d íve se používal pojem
sociální percepce, ovšem ukázalo se, že není zcela p esný, ovšem i p es to je tento pojem
v n kterých p ípadech používán. ĚNůKONEČNÝ, 2009)
Lidé se od pradávna sdružují a vytvá ejí r zná společenství, což zajiš uje ochranu
samotných jedinc . Kulturní formy lidského života jsou pokračováním jeho biologických
základ . Lidé vytvá ejí r zné kultury, které mají r zné normy, pravidla, zvyklosti a mravy.
Tyto kulturní normy mají podíl na osobnosti jedince, další podíl na osobnosti jedince má
genetika. Člov k se narodí do určité společnosti jako biologické individuum svého druhu a
postupem času se z n j stává společenská bytost se specifickou lidskou psychikou, tento
proces se nazývá socializace. Každá lidská bytost si díky tomuto procesu vytvo í určitý
obraz sama sebe a to za pomoci sociálních interakcí. ĚNůKONEČNÝ, 2009)
Jedinec postupn poznává své postoje, chování, city, či motivace. Proces sebepercepce se p íliš neliší od poznávání druhých lidí. Nicmén v sebepozorování má jedinec
k dispozici více informací, které jsou druhým skryté, jako je nap íklad jeho vnit ní
motivace a city. ĚNůKONEČNÝ, 2009) Ze sebepozorování jedinec dochází k určitému
sebe pojetí, to znamená, že jedinec o sob samém získal určitý hypotetický konstrukt,
kterým se popisuje jeho vztah k sob samému. Sebe pojetí se vytvá í v pr b hu celé
ontogeneze2. ĚFISCHER, ŠKODů, 2014ě
Pro pochopení chování jedince je nutné znát jeho sociální situaci, což znamená
všechny sociální faktory, které ovlivňují jeho zkušenost, či chování v daném čase a
v určitém čase. ĚNůKONEČNÝ, 200ř)

4.1 Struktura sociální kognice
Do struktury sociální kognice pat í schéma osoby, schémata sebe sama, schémata
sociálních rolí, schémata scéná e a schémata pro sociální skupiny. (VÝROST,
SLůM NÍK, 200Řě
Schéma osoby obsahuje poznatky o specifickém a typickém jedinci, umožňuje také
kategorizovat jiné osoby a pamatovat si jejich chování. V t chto schématech jsou obsaženy
všechny poznatky o osobnostních vlastnostech a jejich vzájemných spojeních. ĚVÝROST,
SLůM NÍK, 200Řě Vytvá ení t chto poznatk

se opírá o interpersonální citlivost, o

dovednosti získané z minulých zkušeností, o sociální inteligenci, o ší i pocit a vztahu
2

Ontogeneze je individuální vývoj organismu od zárodku k zániku.

25

k sob samému, o emocionální stabilitu a také o objektivitu dotyčného. Vnímání druhých
osob má t i základní složky a to atributivní, očekávání a afektivní. ĚKO A,
TRPIŠOVSKÁ, VůCÍNOVÁ, 2013ě
Ve schématech sebe sama jsou obsaženy d ležité charakteristiky, které se pojí
k sob samému. ĚVÝROST, SLůM NÍK, 200Řě Jedinci poznávají své vlastní postoje,
vnit ní stavy a vyvozují ze svého chování určité záv ry. U sebepozorování má jedinec
k dispozici více informací o sférách, které jsou vn jším pozorovatel m skryté.
ĚNůKONEČNÝ, 2009)
Schémata scéná e obsahují sekvenci typických událostí a aktivit. Tyto scéná e nám
pomáhají porozum t dané situaci, obsahují také d jovou linii a p íb h. ĚVÝROST,
SLůM NÍK, 200Řě Vnímání sociálních událostí p esn ji znamená, vnímání druhé osoby
v určitém situačním kontextu, v jiných p ípadech je to pozorování určitého sociálního d je,
bez účasti v n m. ĚNůKONEČNÝ, 200ř)
Schémata sociálních rolí se týkají mentálních struktur lidí, kte í náleží k určitým
sociálním skupinám. Nap íklad role léka e, milence, studenta, vyučujícího. Ke konfliktu
m že dojít v p ípad , když lidé v r zných rolích, mají jiné schéma pro dané role.
ĚVÝROST, SLůM NÍK, 200Řě
Schémata pro sociální skupiny jsou soubory charakteristik, u kterých se
p edpokládá, že vystihují vymezenou skupinu lidí. Tyto charakteristiky nazýváme
stereotypy. ĚVÝROST, SLůM NÍK, 200Řě
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5 Metodologické zakotvení výzkumu
V této bakalá ské práci jsem se rozhodla použít kvalitativní výzkum, který je podle
m vhodn jší pro mou výzkumnou otázku a celkov cíl této práce. Chci se zam it na
interpretaci jednotlivých pohled žen a muž bez domova. Jako metodu pro analýzu dat
z tohoto výzkumu využiji diskursivní analýzu.

5.1 Diskursivní analýza
Diskursivní analýza z metodologického hlediska zahrnuje systematické postupy
sb r, transkripce a analýzy kvantitativních dat a to hlavn z verbální interakce, či z psaných
text . Nejedná se tedy p ímo pouze o jednu metodu. Diskursivní analýza nejčast ji pracuje
s audio, nebo videonahrávkami verbální interakce a psanými texty. V p ípad kritické
diskursivní analýzy se nejčast ji používá výzkumný rozhovor. Rozhovor umožňuje
analyzovat, jak sdílené vzorce význam , které jsou dostupné u účastník , tak i interakční
kontext. Rozhovor m že být strukturovaný, polo strukturovaný, či nestrukturovaný. V této
práci využiji pro sv j výzkum polo strukturovaný rozhovor, který se mi zdá nejvhodn jší.
Polo strukturovaný rozhovor je takový rozhovor, který má stanovený okruh otázek, na
které účastníci voln odpovídají. Ě ÍHÁČEK, ČERMÁK, HYTYCH a kol., 2013ě

5.1.1 Postupy diskursivní analýzy
1. Seznámení se s textem
Jako první se seznámíme s textem, doporučuje se jej nap ed voln číst, což slouží
k tomu, že získáme z textu určitý náhled podle, kterého pak m žeme lépe vid t, jakých
diskursivních efekt se text snaží dosáhnout. Ě ÍHÁČEK, ČERMÁK, HYTYCH a kol.,
2013)
Následn si nad textem klademe určité otázky, nap íklad: „Čeho se autor výrok
snaží dosáhnoutť“ Ě ÍHÁČEK, ČERMÁK, HYTYCH a kol., 2013)
2. Výb r úsek pro analýzu
Neanalyzujeme celý text, ale vybíráme takové úseky, které se vztahují k výzkumné
otázce. Následující kroky analýzy jsou pak zam eny pouze na tyto vybrané úseky. Je
d ležité eliminovat riziko vy azení takového textu, který m že být relevantní. Podstatné je
se v pr b hu analýzy vracet a ov ovat ty úseky, které se zdají být nerelevantní.
Ě ÍHÁČEK, ČERMÁK, HYTYCH a kol., 2013ě
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3. Diskursivní konstrukce
Dalším krokem je identifikovat r zné konstrukce jevu, který je p edm tem našeho
výzkumu. Podle toho m žeme v závislosti na teoretických východiskách tyto konstrukce
nazvat bu interpretační repertoáry anebo diskursy. Ě ÍHÁČEK, ČERMÁK, HYTYCH a
kol., 2013)
K identifikaci repertoáru používáme princip variability. Variabilita v tomto
kontextu znamená hledání r zných konstrukcí stejného jevu v rozhovorech, ovšem tyto
jevy je možné hledat i v rámci jednoho rozhovoru. Diskursivní analýza p edpokládá, že
mluvčí mají k dispozici n kolik rozporuplných zdroj významu, ze kterých čerpají na
základ kontextu. Tyto zdroje si mohou proti ečit, což je chápáno jako normální znak
diskursu, protože diskursivní analýza se nesnaží najít jediné správné ešení, ale cílem této
analýzy je využít nekonzistence k analýze interpretačních diskurs , či repertoár a jejich
funkcí. Ě ÍHÁČEK, ČERMÁK, HYTYCH a kol., 2013ě
4.

Identifikace interpretačních diskurs
P i Dů 3 v nujeme pozornost, jak implicitním význam m, tak i explicitním. Po

identifikaci všech možných zp sob konstrukce objektu našeho zájmu, p ichází na adu
identifikace interpretačních repertoár . M žeme zde využít metodu konstantního
porovnávání, což znamená, že m žeme zp esnit identifikaci repertoár

tak, že mezi

konstrukcemi hledáme shody a rozdíly. Také se ujiš ujeme, že jsme si tyto konstrukce
vymezili, co nejp esn ji. V této části analýzy musíme identifikovat všechny diskursy, které
se objevují v textu. Tímto končí hlavní část Dů. Ě ÍHÁČEK, ČERMÁK, HYTYCH a kol.,
2013)
5. Orientace na jednání
Orientací na jednání hledáme odpov

na to, co jednotlivé diskursy mají za funkci,

čeho je jejich použitím dokázáno a jakou funkci plní v interpretačním kontextu. Pokud
data v analýze neumožňují tento krok, tak jej p eskočíme. Ě ÍHÁČEK, ČERMÁK,
HYTYCH a kol., 2013)
6. Umís ování a subjektivita
Dalším krokem zjiš ujeme, jaké subjektové pozice mají jednotlivé diskursy.
V tomto kroku sledujeme, jaké formy identity jednotlivé diskursy tvo í a tím i to, jaké
možnosti p isuzují jednotlivým typ m sociálních aktér . Soust edíme se zde na d sledky
3

Diskursivní analýza
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identifikovaných vzorc

významu pro subjektivní zkušenosti. Ě ÍHÁČEK, ČERMÁK,

HYTYCH a kol., 2013)
7. Praktiky
V tomto kroku se zabýváme otázkami, které zjiš ují, jaké možnosti jednání dané
konstrukce otevírají, či naopak uzavírají. Ě ÍHÁČEK, ČERMÁK, HYTYCH a kol., 2013ě
8.

Prezentace výsledk
Nakonec musíme záv ry z Dů p esv dčiv prezentovat, což p edstavuje jednu

z st žejní fází výzkumu. Je d ležité výsledky prezentovat čtená m tak, aby oni sami
mohli posoudit validitu našich analytických výsledk a záv r o zkoumaném materiálu.
D ležité je vybrat jen takové části, které jsou kratší, ale informačn bohaté. Je d ležité se
neustále odkazovat na analyzovaný extrakt. Ě ÍHÁČEK, ČERMÁK, HYTYCH a kol.,
2013)

5.1.2 Metody sb ru dat
Hlavní skupinou sb ru dat v kvalitativním výzkumu je naslouchání, kladení otázek,
získávání jejich odpov dí. Dotazování zahrnuje r zné druhy rozhovor , dotazník , škál i
test . Tyto metody se mohou používat samostatn , nebo se mohou kombinovat. (HENDL,
2016)
Rozhovor se používá v r zných výzkumných situacích. Existuje n kolik druh
rozhovoru, strukturovaný, polo-strukturovaný, otev ený, neformální, fenomenologický,
narativní, s návodem, epizodický, skupinový.

V rozhovoru je d ležité si ujasnit a

uzp sobit azení otázek. V zásad existuje šest typ otázek v rozhovoru a to, otázky o
zkušenostech chování, otázky o názorech a hodnotách, otázky o pocitech, otázky o
znalostech, otázky o vnímání, otázky o demografické a kontextové. (HENDL, 2016)
B hem rozhovoru je d ležité dbát na jeho pr b h, aby m l rozhovor správný
pr b h, musí tazatel v d t, co pot ebuje v d t a musí k tomu klást ty správné otázky, které
povedou k hodnotným odpov dím. Musí taktéž dotazovanému poskytovat vhodnou
zp tnou informaci. (HENDL, 2016)
Strukturovaný rozhovor je takový rozhovor, který se skládá z ady pečliv
formulovaných otázek, na které mají respondenti odpov d t. Je to rozhovor ízený, data
z tohoto rozhovoru se jednodušeji analyzují, protože jednotlivá témata se v p episu
rozhovoru snadno lokalizují. Tento typ rozhovoru je vhodný, pokud máme málo času se
respondentovi v novat. Nevýhoda v tomto rozhovoru je v tom, že omezuje vzít v potaz
individuální rozdíly a okolnosti. (HENDL, 2016)
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Polo-strukturovaný rozhovor je takový rozhovor, který obsahuje seznam otázek,
nebo témat, které musíme b hem rozhovoru probrat. Je na tazateli v jakém po adí bude
klást jednotlivé otázky, také mu dává možnost, co nejlépe využít čas k rozhovoru.
(HENDL, 2016)
Volný rozhovor je rozhovor, který ne spontánní, spoléhá na p irozené generování
otázek v pr b hu interakce, je to rozhovor neformální. Výhodou v tomto rozhovoru je, že
otázky mohou být individualizovány, ovšem velkou nevýhodou je to, že trvá hodn času,
než výzkumník ut ídí jednotlivá data a také kvalita rozhovoru závisí hodn na tazatelovo
schopnostech. (HENDL, 2016)
V této bakalá ské práci volím jako metodu sb ru dat polo-strukturovaný rozhovor,
který mi p ijde nejvhodn jší pro mou výzkumnou otázku.

5.2 Operacionalizace
Základní výzkumná otázka v této bakalá ce je, „Jak ženy a muži bez domova
rozdíln vnímají svou situaci a to s ohledem na jejich genderť“.
Vedlejší výzkumné otázky jsou:
1. Jaké schémata sebe sama ženy a muži bez domova popisují ve svých
zkušenostech a to s ohledem na jejich gender?
2. Jaká schémata osob popisují ženy a muži bez domova ohledem na
jejich gender?
3. Jaké scéná e/sekvence typických situací popisují ženy a muži bez
domova s ohledem na jejich gender?
4. Jaké stereotypy popisují ženy a muži bez domova s ohledem na
jejich gender?
Otázky do polo-strukturovaného rozhovoru
1. Jak vidíte sama/sám sebe z pohledu ženy/muže bez domova ve své situaciť
2. Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako ženu/muže na uliciť
3. Jak byste popsal/a, že Vás vnímá společnost jako ženu/muže bez domovať
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domovať
5. Vnímáte rozdíln pracovníky a pracovnice v sociálních službáchť
6. Kdo je pro Vás okolní společnostť
7. Jaké typické situace zažíváte jako žena/muž bez domovať
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Ř. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kv li tomu, že jste žena/mužť
ř. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domovať
10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domovať

5.2.1 Způsoby výb ru vzorku
Zp soby výb ru, nebo-li vzorkování hraje d ležitou roli v kvalitativním výzkumu.
Podle Flicka Ě1řř5ě se rozhoduje o výb ru dat na t ech r zných úrovních a to, p i sb ru
dat, p i interpretaci dat a p i zobrazení výsledk .
Oblíbenou volbou pro výb r vzork v kvalitativním výzkumu je metoda, které se
íká „sn hová koule“, což znamená, že výzkumník zvolí jednoho, či n kolik málo jedinc
k rozhovoru. Tyto osoby slouží jako informáto i, kte í doporučují další zajímavé jedince
v populaci. Dalším zp sobem pro vybírání vzorku je účelové vzorkování, kdy výzkumník
p ímo rozhoduje o tom, co má být zkoumáno. P edem je daná struktura výb ru a jsou také
p edem známé kritéria pro výb r. Jde nap íklad o demografické parametry. Pokud je počet
objekt malý, lze provést totální výb r, což znamenám, že výzkumník provede rozhovor se
všemi pracovníky zkoumané instituce. (HENDL, 2016)
V kvalitativním výzkumu jsou také d ležití tzv. gatekeepers, nebo-li dve níci.
Gatekeepers jsou osoby, kte í umožňují výzkumník m vstoupit do terénu a také jim
umožňují p ístup k zajímavým jedinc m a skupinám. (HENDL, 2016)

5.2.2 Limity výzkumu
V návrhu výzkumu je nutné zvažovat, jakým zp sobem zajistíme validitu a
d v ryhodnost výsledk výzkumu. Podle Lincolna a Guby (1985) kritéria validity jsou
pravdivostní hodnota, upot ebitelnost, konzistence a neutralita.
Obecn jde p edevším o jasné určení cíl a standard kvality jednotlivých fází
výzkumu, určení, jak se tyto cíle a standarty budou plnit, určení zodpov dnosti za kvalitu u
jednotlivých člen , kte í provád jí výzkum a transparentnost vyhodnocení. (FLICK, 1995)
S kvalitou projektu souvisí tzv. triangulace, což znamená požadavek na ov ení poznatk a
to tím zp sobem, že používáme více p ípustných metod sb ru dat, nebo více pozorovatel .
(HENDL, 2016) Ve svém výzkumu toto d lat nebudu, protože se jedná o výzkum do
bakalá ské práce a celý sv j výzkum zpracovávám sama za pomocí vedoucího této
bakalá ské práce.
V kvalitativním výzkumu je d ležité p ipomenout, že zobecn ní zjišt ní není
odvozeno od velikosti vzorku. Je d ležit jší odpov d t na to, zda nám dotazovaný člov k
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poskytl takové informace, které p ispívají k porozum ní zkoumaného jevu. Podstatné je si
uv domit zda vypráv ní dotazovaných obohacuje naše v d ní o daném fenoménu a je
možné jeho srozumitelné sdílení.Ě ÍHÁČEK, ČERMÁK, HYTYCH a kol., 2013) eší se
tedy otázka toho, jak m žeme skutečnosti interpretovat. Podstatné je ukázat kvalitativní
výzkum tak, aby se stav l argument za argumentem. Je vysoce spekulativní, zda je možné
dosáhnout absolutní objektivity.ĚŠVů ÍČEK, ŠE OVÁ a kol, 2007) Jako hodnotovou
validitu posuzujeme etické a hodnotící aspekty záv r výzkumu. ĚHENDL, 2016)
Výzkum, který jsem zde provád la, byl m j úpln první, jsem si tedy v doma toho,
že se zde m že nalézt n kolik nedostatk a nep esností. Účastníci b hem rozhovoru nebyli
p íliš sdílní, co se týče odpov dí. Nejspíše jsem se mohla více doptávat, ovšem v pr b hu
rozhovoru mi p išlo, že účastníci nemají bu čas a práv , proto odpovídají stručn ji, nebo
jim mé otázky p íliš nesedí. Myslím si, že pro výzkum by bylo p íšt vhodn jší zvolit jiné
místo k p ípadnému rozhovoru. M la jsem dojem, že v tšina účastník se na tomto míst
pln

nesoust edila na rozhovor. Byla to také má první zkušenost s vedením polo-

strukturovaného rozhovoru. Odpov di v rozhovorech jsou kratší, což m že zkreslovat
analýzu dat. A to z toho d vodu, že není p ímo z ejmé, na jakých zkušenostech a
základech účastníci své názory stav jí. M že být tedy problematické i určení konstrukce
toho, jak p esn

účastníci vnímají svou situaci. Z tohoto d vodu také vynechám

v diskursivní analýze krok orientaci na jednání, protože nemám bohužel dostatek
sebraných dat na to, abych to mohla posoudit.

5.2.3 Etická stránka výzkumu
Etické otázky hrají d ležitou roli ve společenskov dním výzkumu. R zné standardy
a doporučení vymezují etická pravidla, která jsou aplikovatelná ve výzkumu. Mezi
základní pravidla pat í získat informovaný souhlas, to znamená, že osoba se účastnící
výzkumu musí být p edem pln informována o pr b hu výzkumu. U nezletilých osob,
které nemohou dát informovaný souhlas, je nutné takové prohlášení získat. Samotný
informovaný souhlas je standardizovaný dokument v každém typu výzkumu s lidskými
jedinci. (HENDL, 2016)
Dále rozlišujeme aktivní nebo pasivní souhlas. ůktivní souhlas znamená, že
účastník podepisuje p íslušný dokument. Pasivní souhlas podepsání dokumentu
nevyžaduje. Ve výzkumu je také d ležité akceptovat svobodné odmítnutí, účastník m musí
být ečeno, že mohou kdykoliv ukončit svou účast na výzkumu. Ve výzkumu je také
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podstatné dodržovat anonymitu, v ideálním p ípad není identita účastník ve výzkumu
známá. (HENDL, 2016)
Soukromí lidí je podstatné v etické části výzkumu, protože jen n kte í lidé jsou
ochotni sd lovat detaily ze svého života a soukromí, pokud v dí, že budou zve ejn ny.
Práv

z toho d vodu je podstatné, aby bylo zachováno soukromý výzkumu.

V kvalitativním výzkumu je taktéž podstatné pracovat s emočním bezpečím, v rozhovoru
m že účastník často vyjád it často emočn citlivé záležitosti. V rozhovoru jsou často
citlivé otázky, je proto pot eba, aby výzkumník dal účastníkovi možnost se uvolnit a
vysv tlit své pocity. Takový rozhovor se podobá terapeutickému rozhovoru, což m že mít
v p ípad

výzkumu nebezpečí toho, že účastník otev e p íliš. Výzkumník zde m že

pochybovat o své roli výzkumníka a zam ňovat i za roli terapeuta, na kterou obvykle není
p ipraven. ĚHENDL, 2016)
M j výzkum jsem provád la polo-strukturovaným rozhovorem a účastníci
v rozhovorech mi nep išli p íliš sdílní. Nejspíše se necht li p íliš poušt t do určitých témat.
Na začátku rozhovoru jsem všechny účastníky seznámila s pr b hem rozhovoru, o jaké
téma se bude jednat, ujistila je o tom, že výzkum je anonymní a mohou se kdykoliv
rozhodnout rozhovor ukončit. Z d vodu anonymity jsem po účastnících vyžadovala
pasivní souhlas.

5.2.4 Průb h výzkumu
Sb r dat pro tento výzkum probíhal od 5.6. – 12.6. 2017 v rámci m stského ú adu,.
Lokalitu jsem zvolila z toho d vodu, že jsem zde byla již p l roku na praxi a v d la jsem,
co zde očekávat. Z etických d vod byl tento výzkum anonymizován.
Osoby, které navšt vují tuto část m stského ú adu, jsou cílovou skupinou lidí, o
kterou se ve své bakalá ské práce zajímám. Všechny osoby byly p edem seznámeny
s pr b hem výzkumu, souhlasily se zpracováním údaj pro mou bakalá skou práci. Celý
výzkum je anonymní. Lidé byli vybírání náhodn , podle toho, jak byli ochotní
k rozhovoru. Ovšem p edem jsem si stanovila, že rozhovor chci provést s 5 muži a s 5
ženami v r zném v ku.
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6 Výstupy výzkumu
V této kapitole uvedu r zné konstrukce, které uvád jí ženy a muži bez domova
v rámci rozhovoru. Také uvedu repertoáry t chto konstrukcí a na záv r shrnu výsledky
ohledn toho, jak se tyto konstrukce a repertoáry odlišují, či neodlišují u muž a u žen bez
domova. Rozhovory jsou anonymní a všichni účastnící souhlasili se zpracováním dat pro
mou bakalá skou práci. Účastníky z d vodu anonymity nazývám jako Žena1, Žena2,
Žena3, Žena4, Žena5, Muž1, Muž2, Muž3, Muž4 a Muž5.

6.1 Charakteristika vzorku
M j výzkum probíhal v rámci m stského ú adu. Toto odd lení poskytuje sociáln
právní poradenství, pomoc p i vy izování doklad , pomoc p i zajiš ování ubytování a další
činnosti podle pot eb klienta.
Na odd lení v rámci m stského ú adu docházejí lidé, kte í svou nep íznivou situaci
cht jí

ešit, nebo jsou z n jakých d vod

p inuceni ji

ešit, tak je velmi malá

pravd podobnost se setkat s klienty, kte í zcela rezignují nad svou situací. Což m že
v rozhovoru poukazovat jen na určité konstrukce a n které konstrukce naopak úpln
vylučovat.

6.1.1 Konstrukce bezdomovectví jako nepřízeň

V rámci konstrukce, kterou lze identifikovat se ženami v rozhovorech je

bezdomovectví vnímané jako stav nep ízn . Konstrukce je nejvíce viditelná a nejvíce
popisována ze všech rozhovor , které zde uvádím. I podle sociáln kulturních tradic je
možné vid t, že bezdomovectví se vnímalo jako nep ízeň člov ka.
Tato konstrukce lze spat it na začátku rozhovor . Kdy ženy popisují, že se ve své
situaci vnímají špatn : „dost špatně, i když to na mně není vidět“, což p esn ji popisuje
Žena3. Podobn vnímání sama sebe jako ženu bez domova popisují Žena1, Žena2 i Žena5.
Žena4 se svým tvrzením p íliš neliší, uvádí: „mně to mrzí, nejsme nikde vítáni, s prací mám
problémy, nevím, co s tím mám dělat“, což lze také vnímat jako nep ízeň.
Zároveň lze tuto konstrukci vid t i v dalších odpov dích na otázku, jak účastnice
rozhovoru vnímají to, jak je vidí druzí lidé v jejich situaci. Kdy se ovšem už trochu
rozcházejí názory účastnic a to vzhledem k tomu, do jaké typologie bezdomovectví pat í.
Dle Hradeckého typologie účastnice, které zapadají do skrytého bezdomovectví, uvád jí,
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že lidé je nevnímají jako bezdomovce, tím se budu zabývat v další konstrukci, protože to
značí, že bezdomovectví zde není vnímáno jako nep ízeň.
Naopak op t dle typologie Hradeckého, účastnice, které lze p i adit do zjevného
bezdomovectví uvád jí op t konstrukci bezdomovectví jako nep ízeň ve smyslu, jak si
myslí, že je vnímají druzí lidé. Žena4 p ímo uvádí: „špatně, moc špatně, mám s tím velké
problémy, chodím do práce na inzeráty a oni mě podle příjmení vezmou, ale když mě pak
vidí, že jsem černá, tak mě už nechtěj“, zda Žena4 popisuje i své rasové znevýhodn ní.
Ohledn otázky, jak ženy vidí to, jak je vnímá společnost lze op t vid t konstrukci
bezdomovectví jako nep ízeň. ů to u žen, které spadají dle Hradeckého to zjevného
bezdomovectví. Žena2 popisuje, jak vnímá, že je pro společnost p ít ží: „mám se o sebe
postarat sama, jsem pro ně přítěž, ale to oni se o mě nepostarali a to měli, ono je to těžký,
když člověk je ve všem špatnej, nemůže nic, protože ho nikde nechtěj“. Zároveň ovšem není
ztotožn na s tímto názorem, protože p ipisuje určitou vinu za svou nep ízeň společnosti.
Žena1 podobn uvádí, že cítí od společnosti jistou nep ízeň: „projdou kolem a skoro si
odplivnou, mi přijde, já bych to taky udělala, jenže já nechci mít problémy, víte, to mi za to
nestojí“, ovšem v otázce, jak si myslí, že ji vnímají druzí lidé, uvádí Žena1 nezájem o
jejich názor: „mně je to úplně jedno, proč bych na to měla koukat?“. Zde m žeme vid t, že
Žena1 by se ráda n jakým zp sobem zachovala, ale kv li následk m, které jí nevyhovují,
se k tomu rad ji staví lhostejn .
V názoru na ostatní bezdomovce m žeme také spat it tuto konstrukci a to p ímo
z tohoto p íkladu: „řeší to hodně alkoholem, vínem a pak jsou špinavý a můžou se zadarmo
někde vykoupat. Z tramvaje je vyhazujou, protože smrdí a já se tomu nedivím“, uvádí
Žena4. I ostatní účastnice se v tomto názoru p íliš neliší, ale více uvád jí to, že záleží na
každém člov ku, jak se rozhodn

ešit svou situaci: „jsou lidi, kteří na všechno kašlou a

někteří jsou zlí., jako plno lidí člověk ani nezná“, íká Žena5.
Ohledn toho, jak účastnice vnímají společnost, se tato konstrukce také m že
vnímat. Nap íklad Žena5 popisuje, jak vidí rozdíl mezi jí a společností: „oni jsou jiní než
já, nepatřím mezi ně“, podobný názor popisuje i Žena2: „oni jsou vejš než já“, v obou
p ípadech lze tedy vid t konstrukci bezdomovectví jako nep ízeň. Kdy se účastnice cítí
n jak vyčlen ny ze společnosti. I Žena4 uvádí tento rozdíl: „jo, já tam nepatřím, oni jsou
jinde, myslí si, že jsou lepší.“.
M žeme tuto konstrukci vid t i ve spojitosti typických situacích, které účastnice
popisují,: „nechtějí mi nikde pomoct, všude mě vyhazujou, jen v těch poradnách tady mi
pomáhaj, bych jinak nevěděla, co mám dělat“, uvádí Žena2, Žena1 popisuje podobné
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situace: „ostatní mě jen využívaj, nebo na mě zavolají „banga“, třeba když chci někde spát,
nebo si někdo jinej nárokuje lavičku, jako by mu snad patřila, chápete to?!“. Nep íznivou
zkušenost popisuje i Žena4: „: když jsem šla na inzerát na práci uklízení ve vlaku, tak když
mě viděli, tak mi říkal, že jsem na to stará, ale já si myslím, že se bojí, že jim tam něco
ukradnu, asi smetí si potáhnu domů a to se mi stává často, že si mě nechtějí v práci,
protože si myslí, že budu krást“. Zkušenost Žena4 popisuje i z pohledu rasového a
v kového znevýhodn ní: „ že, jsem stará, černá a kradu“, odpovídá na otázku, jak ji podle
ní vnímá společnost.
V neposlední ad m žeme tuto konstrukci bezdomovectví vid t i z názor

na

stereotypy o mužích i ženách, které účastnice vnímají. Všechny účastnice se shodují
v nep íznivých stereotypech: „prostitutky, špatný, hnusný“, uvádí Žena2 stereotypy o
bezdomovkyních. N které účastnice používají i vulgární slova pro popis t chto stereotyp
Žena1 a Žena5.
Muži na rozdíl od žen na začátku rozhovoru neuvád jí tuhle konstrukci tak z eteln .
Muži na začátku rozhovoru uvád jí, že svou situaci a sami sebe v ní vnímají složit , nebo
je komplikované odpov d t na otázku. ,,No, jak se vidím, to je těžký odpovědět, jsem
dlouho na ulici, byl jsem nemocnici a nikoho nemám, ani práci, spím na lodi a naštěstí
vždycky nějak seženu na loď, je to složitý, mám hodně zdravotních problémů, a proto
nemůžu pracovat“. Ovšem i z této odpov di, kterou uvádí Muž2, m žeme vid t konstrukci
bezdomovectví jako nep ízeň. Muž2 uvádí svou situaci jako komplikovanou životní
událost, kv li které zažívá r zné nep íjemné problémy a to zdravotní, nezam stnanost a
nejistotu. Muž4 svou situaci vnímá sebekriticky a vnímá zodpov dnost za svou situaci,
hovo í o tom, že se snaží svou situaci zlepšit, což také dokazuje určitým zp sobem, že
bezdomovectví vnímá jako nep ízeň: „hodně sebekriticky, jsem realista a vím, že si za to
můžu sám, snažím se to zlepšit, jde to hodně špatně, nic jiného s tím dělat nemůžu, ale vím,
že si za to můžu hodně sám“.
Tato konstrukce je u muž je nejvíce z ejmá na konci rozhovoru, kdy uvád jí, jaké
vnímají stereotypy o mužích, či ženách bez domova. Tyto názory se hodn podobají t m,
co mají ženy. ,,Jsou to feťáci, alkoholici, flákači, jsou hodně závislý na drogách, alkoholu,
většina chlapů jsou ti flákači a nedbají často o zdraví“, uvádí Muž5 ohledn stereotyp na
muže bez domova. Ostatní muži popisují podobné názory Muž4 navíc popisuje, že s t mito
stereotypy nesouhlasí: „no, že smrdí, kradou, jsou hloupí, ale tak to není, hodně chlapů na
ulici jsou inteligentní, velký problém je s médii“.
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Muži v rozhovorech na rozdíl od žen uvád jí, že sami sebe v této situaci nevnímají
špatn . To m že být tím, že jsou v této kultu e jinak nastavené normy a podle Hradeckých
Ě1řř6ě je na muže v této společnosti kladen nárok toho, aby své problémy ešili sami a
spoléhali se více na sebe, také je pro muže typická sout živost. To m že mít na následek
to, že muži svou situaci nepopisují podle této konstrukce tolik jako ženy a to s ohledem na
to, jak sami sebe vnímají jako člov ka bez domova. U muž se práv p iznání svého
vlastního selhání ve společnosti vnímá jako jejich osobní selhání a m že to být vnímáno i
tak, že selhali jako muži, což m že mít negativní následky na jejich mužství. O čemž
vypráví i Marek, Strnad a Hotovcová (2012).
Tato konstrukce je tedy celkov

více viditelná v rozhovorech se ženami, než

s muži. U žen je viditelná v celém pr b hu rozhovoru, nejvíce na začátku a na konci,
ovšem to se odvíjí podle toho, do jaké typologie dle Hradeckého je m žeme za adit.

6.1.2 Konstrukce bezdomovectví jako sociální problém
Tato konstrukce popisuje bezdomovectví jako problém mezi jedincem a
společností. Člov ka bez domova dává do role člov ka, který do společnosti nepat í a je
nežádaný společností. Usuzuje mu na základn bezdomovectví nep íznivé vlastnosti a
chování. Konstrukce bezdomovectví jako sociální problém je možné vid t i z historické a
kulturní perspektivy, proto ji považuji za d ležitou součást.
Tato konstrukce je možná vid t u rozhovoru s Mužem4, který uvádí, že tato
společnost je díky médiím negativn nastavena proti lidem bez domova a lidé by se podle
n j m li od t chto stereotyp odloučit a nebýt už tak omezení. ,,Víceméně to je podle
médií, tam jsou samé stereotypy a oni mě tak pak vnímají, nejsou to normální informace.,
lidi jsou omezení, musí se to změnit a já doufám, že lidi jako vy, co studujou a hlavně, co
studujou tu sociální, tak to změní“, odpovídá Muž4 na to, jak si myslí, že ho vnímají druzí
lidé jako muže bez domova. Muž4 také popisuje, jak jej bohatí lidé vnímají normáln ,
p isuzuje jim tedy i otev en jší názory a nejsou ovlivn ni stereotypními názory z médií:
„bohatí mě vnímají normálně, ale ti dezinformovaní kvůli médiím ne, ty na mě někdy křičí
a to je podle mě trapný, si myslí, že když skoro nic nemají, tak na mě, co nemá vůbec nic, si
můžou vyskakovat, si potřebujou žvýšit ego“.
Žena2 popisuje tuto konstrukci také, když odpovídá na to, jak ji vnímají druzí lidé:
„nic moc, jsou to hodně blbci, si vůbec neuvědomujou, že se jim to může stát taky a někomu
se to určitě stane, jen, aby si nemysleli“, z tohoto výroku je možné vid t, že Žena2 vnímá
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svou situaci jako sociální problém. Je také možné zaznamenat, že Žena2 vidí, jak si druzí
lidé neuv domují, jak snadné je dostat se do její situace.
I Žena1 popisuje tuto konstrukci a to ve vztahu jí a sociálních pracovník , kdy
odpovídá na otázku, jestli vnímá rozdíl mezi sociálním pracovníkem ženou a mužem: „já
bych tam nechodila, kdybych nemusela a jako koukaj na mě oba jako na póvl“. Zde je
možné zaznamenat, že Žena1 vidí svou situaci jako sociální problém, popisuje, jak vnímá
negativní vnímání od sociálních pracovník .
Ženy a muži tuto konstrukci p íliš rozdíln nepopisují, n kte í z nich ji popisují na
začátku, či v p lce rozhovoru. Není zde možné vid t viditelný rozdíl mezi popisem této
konstrukce z genderového hlediska. Ženy i muži popisují konstrukci, jak v kontextu toho,
jak vidí, že je vnímá společnost, ale také podle toho, jaké s nimi okolní lidé jednají. Zdá se,
že se práv tyto situace a vjemy od okolních lidí se u žen a u muž p íliš neliší. Muži
akorát více popisují aktivní jednání ze společnosti k jejich osob a ženy spíše pocity z toho,
jak cítí, že je ostatní vnímají.

6.1.3 Konstrukce bezdomovectví jako normální životní jev
Tato konstrukce je viditelná p edevším u účastník , které dle Hradeckého m žeme
za adit do skrytého bezdomovectví. Popisují svou situaci jako n co b žného. Jsou zde
výroky o tom, jak ani účastníci a druzí lidé nevnímají bezdomovectví nijak výjimečn :
„nemají se mnou problém“, uvádí Žena5, tento výrok a celkov tato konstrukce se liší od
výše zmín ných konstrukcí. Zlehčuje situaci bezdomovectví na n co, co je normální.
Pat í sem také popisy typických situací, které účastnice zažívají, jako ženy bez
domova, kdy se odkazují na to, že jsou to obyčejné situace, které zažívá nejspíše každý: „já
ani nevím, asi to, co všichni ostatní? Snažím se nějak žít, vlastně pracuju a nemám jako
žádný moc problém, oni mě lidi nějak berou, je to stejný, jako když jsem nebyla na ulici,
akorát žiju v azyláku, jinak je to stejný“, popisuje Žena 5, zde je možné i vid t to, že Žen 5
p ijde, že azylové ubytování p irovnává nep ímo k pobytu na ulici. Podobn popisuje
typické situace i Žena 3: „tak třeba práce a tak, prostě žiju jako normální člověk“. Žena3
také popisuje, jak ji společnost vnímá normáln , protože na ní není z eteln vid t, že je
osoba bez domova: „normálně, dobře, neví o to mně“. Z tohoto výroku Ženy3 m žeme
usoudit, že tato konstrukce se odvíjí od toho, zda i společnost tyto osoby vnímá normáln a
začleňuje je. Muž2 také uvádí, že jej společnost vnímá normáln díky tomu, že se nejeví
společnosti jako bezdomovec: „oni mě neberou jako bezdomovce“. Ovšem jako typické
situace, které zažívá jako muž bez domova, popisuje rozdílné situace než to, co popisují
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ženy v této konstrukci: „spím venku, kupuju si víno, aby mi nebyla v noci zima, byl jsem
dřív odkázanej na spaní venku, někteří jsou třeba ještě závislí na chlastu, to je kvůli tej
zimě, ono se to fakt jinak nedá“.
Muž1 naopak popisuje, že on sám se ve své situaci vnímá normáln : „normálně,
bude to lepší, jsem optimista“, zde je možné vid t i to, že nevnímá svou situaci jako ideální
stav. Muž1 ovšem popisuje tuto konstrukci i dále v rozhovoru a to u typických situací,
které zažívá: „tak nějak si žiju, koupím jídlo, pak jdu sem, tady jsem na kompu a občas jdu
i do práce“. Ovšem Muž1 se už s touto konstrukcí neztotožňuje, pokud jde o jeho popis
toho, jak jej vnímá společnost, či druzí lidé, kdy naopak uvádí: „špatně, vidím to z pohledů
druhých“.
V této konstrukci je možné vid t, že ženy ji spíše popisují ve vztahu toho, jak je
vnímá společnost, m žeme si všimnout, že i podle toho popisují klasické typické situace,
které m žeme p isoudit i v tšin lidem ve společnosti, jako je chození do práce a podobn .
Naopak muži popisují, že spíše oni sami se v této situaci vnímají normáln , i když popisují
jiné typické pro n situace, nap íklad to, že spí venku, což zmiňuje Muž2. M žeme zde
vid t i to, že i když Muž1 popisuje, že jej společnost nevnímá podle této konstrukce, tak on
sám ji uvádí v tom, jak vnímá sám sebe, ale i v typických situacích, které zažívá. Toto je
nejspíše zp sobeno tím, podle Hradeckých (1996) je totiž na muže více kladen d raz toho,
aby byli úsp šní, tudíž oni jsou schopni vid t, že společnost je dob e nevnímá, ale sami
sebe se pokoušejí vnímat normáln , či tak, že jsou stále schopni svou situaci sami zlepšit.
Na ženy tento nárok není tak velký ze strany společnosti a to podle Marka, Strnada a
Hotovcové (2012).

6.1.4 Konstrukce bezdomovectví jako alternativní životní styl
Tato konstrukce je často v poslední dob zmiňována a m žeme ji nalézt p edevším
u mladých lidí bez domova, kdy své bezdomovectví vnímají jako alternativní životní styl.
Tito jedinci v tšinou žijí ve squatu, či v podobn strukturovaných obydlích. V rozhovoru
se s touto konstrukcí m žeme setkat s Mužem3, který popisuje sv j alternativní životní styl
v bezdomovectví. Sám tvrdí, že se na bezdomovce nepovažuje a s lidmi v tšinou nemívá
problémy: „já se ani nepovažuji za bezdomovce, bydlím ve squatu“, u Muže3 je možné
zaznamenat, že svou situaci nevnímá nijak negativn , ale naopak popisuje to, že on sám je
spokojený: „snažím se vydělávat a nějak mi to jde, lidi mě nějak berou a já jsem
spokojenej, sem chodím jen nutně, teď mi ukradli občanku, tak sem musím a řeknu vám, to
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je na dlouho, tady ten stát moc nefunguje“. Popisuje typické situace, které zažívá, m žeme
zde vid t i to, že nijak nevyhledává sociální služby.
Tuto konstrukci popisuje jen Muž3, ale za adila jsem ji sem práv z toho d vodu,
že mi p ijde aktuální. Co se týče genderového hlediska, tak zde p íliš není, co srovnávat,
protože ji popisuje jen jeden muž a žádná žena.
Je tedy možné, že pro muže je tento alternativní životní styl jednodušší z toho
d vodu, že pro muže je často jednodušší se bránit p ípadným útok m a společnost na n
práv klade d raz toho, aby své problémy ešili sami a tudíž vyhledávají i sociální služby
v pom ru mén než ženy. (MAREK, STRNAD, HOTOVCOVÁ, 2012)

6.2 Umísťování, subjektivita a vztah k diskursům
V tomto kroku se zam ím na to, jaké role, práva a povinnosti p isluhují výše
uvedené repertoáry účastník m. Jaký to má d sledek pro identity účastník s tím, že se
pokusím

porovnat

rozdíl

mezi

ženami

a

muži

v t chto

pozicích.

Také v této kapitole uvedu, jaké mají repertoáry vztah ke společenskému všeobecnému
vnímání a to na základ odborné literatury.

6.2.1 Repertoár „bezdomovectví jako stav nepřízn “
Konstrukce bezdomovectví jako nep ízeň účastníky dává do pozice člov ka, který
ztrácí své základní jistoty a to nejen ohledn bydlení, ale také ohledn zajišt ní stravy,
bezpečí. Bezdomovectví se v této společnosti vnímalo už od starov ku jako stav nep ízn ,
kdy tito lidé byli vyloučeni ze společnosti, nikdo se do této situace necht l dostat.
(MAREK, STRNAD, HOTOVCOVÁ, 2012)
Tato konstrukce udává člov ku pozici nežádoucího jedince, p isuzuje mu
automaticky r zné stereotypy, které sami účastníci popisují: „nemakačenka, feťáci, válí se,
prolezlý vším možným,“což uvádí Žena1. Na základ stereotyp , které popisují účastníci
lze vid t, že jedinci to nep isuzuje žádné pozitivní v ci, naopak.
Pokud se znovu podíváme na výrok Žena4: „řeší to hodně alkoholem, vínem a pak
jsou špinavý a můžou se zadarmo někde vykoupat, z tramvaje je vyhazujou, protože smrdí a
já se tomu nedivím“, m žeme zde vid t, že n kterým lidem bez domova, p esn ji t m
zjevným, podle Hradeckého typologie, je p isuzováno právo zadarmo se vykoupat, či
dostat i jiné v ci a to p esn ji od r zných organizací. Ovšem také jim to bere práva
plnohodnotn

cestovat s ostatními cestujícími, pokud nedodržují hygienu tak, jak

společnost požaduje. Účastníci cítí, že nejsou pozitivn p ijímáni a to jim m že vyvolávat
pocit deprivace, či frustrace, pokud se jim nedostává dostatečné podpory a p edevším
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pomoci, jak od nejbližších, tak od r zných organizací, či samotného státu. Je také možné
vid t, že tato konstrukce uvádí ženám to, že i ony samy se špatn vidí ve své situaci: „dost
špatně, i když to na mně není vidět“, uvádí Žena3.
Zatím co se zdá, že muži tyto pozice, které jim dává společnost na základ toho, že
jsou to lidé bez domova, nep ijímají za svou. Je z ejmé, že si tyto negativní pozice
uv domují, ale nesouhlasí se stereotypy: „no, že smrdí, kradou, jsou hloupí, ale tak to není,
hodně chlapů na ulici jsou inteligentní, velký problém je s médii“, z tohoto úryvku Muže4,
m žeme vid t, že tyto negativní pozice vnímá, ale nep ijímá je za své. Toto vidím jako
hlavní rozdíl v této konstrukci mezi ženami a muži, kdy ženy naopak p ijímají za své tyto
společností negativní pozice a muži je sic vnímají, ale nep ijímají.

6.2.2 Repertoár „bezdomovectví jako sociální problém“
Tato konstrukce nabízí účastník m pozici nežádoucích lidí ve společnosti. Tato
konstrukce hodn souvisí s konstrukcí „bezdomovectví jako stav nep ízn “, ovšem více se
zam uje na sociální vyloučení lidí bez domova. Muži a ženy bez domova se díky této
konstrukci dostávají do pozice lidí, kte í si nezaslouží respekt druhých lidí, společnost se
k nim chová negativn a pohrdá jimi. Bezdomovectví jako sociální problém m žeme vid t
již ve st edov ku, kdy takový člov k nebyl nikde p ijímán, ale naopak byl vyhnancem a
bylo na n j pohlíženo negativn . (MAREK, STRNAD, HOTOVCOVÁ, 2012)
Lze tuto konstrukci vid t nap íklad u Ženy1, která popisuje, že má pocit, že i
sociální pracovníci na ni hledí negativn : „já bych tam nechodila, kdybych nemusela a jako
koukaj na mě oba jako na póvl“.
Je zde možné zaznamenat, že bezdomovectví jako sociální problém vnímají ženy i
muži. Ovšem nejvíce tuto konstrukci popisuje Muž4, který dodává, že hlavní p íčinou
t chto problém jsou média, která udávají stereotypy: „víceméně to je podle médií, tam
jsou samé stereotypy a oni mě tak pak vnímají, nejsou to normální informace., lidi jsou
omezení, musí se to změnit a já doufám, že lidi jako vy, co studujou a hlavně, co studujou
tu sociální, tak to změní“.
Není zde zásadní rozdíl mezi ženami a muži, tato konstrukce ob pohlaví dává do
pozice člov ka, který není p ijímán v tšinovou společností a naopak společnost jej zásadn
vylučuje.

6.2.3 Repertoár „bezdomovectví jako normální životní situace“
Konstrukce udává lidem bez domova stejnou pozici jako druhým lidem ve
společnosti, tedy pozici normality. Udává, že bezdomovectví je b žnou záležitostí, se
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kterou se v život

m žeme setkat. Tato pozice m že vést ke zlehčování problému

bezdomovectví a tím i zlehčování pot eb osob bez domova, kterým se následn nemusí
dostávat takové péče, jaké je pot eba.
Je možné, že tento repertoár v rámci historického a kulturního hlediska v této
společnosti pochází spíše z domorodých oblastí Zem . V této společnosti není nijak zvláš
rozší ený, pokud se ovšem jedná o osoby, kterým teprve bezdomovectví hrozí, nebo jsou
skrytí bezdomovci, tak nejsou jasné zprávy o tom, kolik lidí sem p esn ji pat í, tudíž tato
konstrukce se snaží zmenšit problém bezdomovectví a skrývat jeho možné negativní
následky. K čemuž slouží i r zné organizace, nap íklad Nad je, ůrmáda spásy, které se
práv snaží o to, aby nebylo možné vid t negativní následky bezdomovectví ve společnosti
a osoby bez domova byly, v co nejvyšší možné mí e začlen ny. Ě PR DKOVÁ,
NOVOTNÝ, 2008)
Tato konstrukce je možná vid t p edevším u žen, které se podle Hradeckého
typologie adí do skrytého bezdomovectví, dá se tedy konstatovat, že účastnice ženy tuto
konstrukci p ijímají snadn ji podle toho, jestli je společnost nevyčleňuje a nevnímá je jako
bezdomovce. Nap íklad Žena5 uvádí popis svých typických situací, které zažívá: „já ani
nevím, asi to, co všichni ostatní? Snažím se nějak žít, vlastně pracuju a nemám jako žádný
moc problém, oni mě lidi nějak berou, je to stejný, jako když jsem nebyla na ulici, akorát
žiju v azyláku, jinak je to stejný“.
Naopak u muž je tato konstrukce viditelná z toho pohledu, jak oni sami sebe
vnímají, či jaké typické situace zažívají. Je zde více vid t zlehčování problému
bezdomovectví. Muž1 popisuje, že ho lidé kolem n j nevnímají dob e, ale on sám se vnímá
normáln a také zažívá celkem typické situace: „tak nějak si žiju, koupím jídlo, pak jdu
sem, tady jsem na kompu a občas jdu i do práce“.
Je zde tedy možné vid t zásadní rozdíl mezi tím, jak tuto konstrukci popisují ženy a
muži. Nejspíše je to spojené s tím, že muži se ve své situaci snaží dokázat, že oni sami
neselhali, i když je společnost vnímá negativn , je to op t z ejm spojené s tím, že v naší
kultu e se často mužské selhání vnímá jako nedostatečné potvrzení jejich mužství. Tímto
jednáním se tedy muži chrání od tohoto selhání. Což popisuje Marek, Strnad, Hotovcová
(2012)
Ženy, které tuto konstrukci uvád jí, naopak sd lují , že sami sebe vnímají špatn ,
ale okolí je vnímá normáln . Je zde tedy možné vid t, že ženy i p es to, že je společnost
vnímá normáln , tak se ony samy tak nevnímají, ale muži se naopak vnímají normáln , i
p es to, že společnost je tak nevnímá.
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6.2.4 Repertoár „bezdomovectví jako alternativní životní styl“
Tato konstrukce p isuzuje lidem bez domova pouze alternativní životní styl, který si
pravd podobn svobodn vybrali, nebo v n m dobrovoln setrvávají. Tudíž odpírá lidem
bez domova jakoukoliv pot ebu pomoci, jak od státu, tak od ostatních lidí. Naopak jen
poukazuje na to, že v bezdomovectví se dá obyčejn fungovat. Tato konstrukce je nejvíce
možná vid t u mladých lidí a p edevším až v poslední dob , kdy se dostává v této
společnosti na ve ejnost jako alternativa života. O čemž pojednává Vágnerová, Csémy a
Marek (2013).
Je hodn spjata s konstrukcí „bezdomovectví jako normální životní jev“, ovšem je
v kontrastu s konstrukcí „bezdomovectví jako nep ízeň“, která poukazuje na to, že člov k
bez domova pot ebuje pomoc.
Tato konstrukce je viditelná pouze u jednoho účastníka v rozhovoru u Muže3,
z toho d vodu o této konstrukci nemám p íliš informací a nemám ani ádné genderové
srovnání. Všechny genderové rozdíly mohu jen vyvozovat na základ teoretické části.
Soudím, že díky t lesné konstrukci je pro muže jednodušší žít takto alternativním životem,
ovšem ženy si často hledají na ulici muže, který je následn bude chránit. Muži mají
celkov tendence chránit ženy na ulici, tudíž je možné, že pokud žena najde muže, se
kterým bude takto žít, bude to pro ni p ínosné. Toto vyvozuji na základ autor Renzetti a
Current (2012) a také od Marka, Strnada a Hotovcové (2012).

6.3 Shrnutí výzkumu
V této kapitole zhodnotím sv j výzkum a shrnu výsledky. Cílem mého výzkumu
bylo zodpov d t základní výzkumnou otázku „Jak ženy a muži bez domova rozdíln
vnímají svou situaci a to s ohledem na jejich genderť“. V této kapitole tedy odpovím na
tuto otázku a níže popíšu všechny rozdíly a shody mezi tím, jak muži a ženy bez domova
vnímají svou situaci s ohledem na jejich gender. V první ad

se chci zam it na

zhodnocení výzkumu. Bohužel jsem nem la p íliš dlouhé rozhovory, takže to omezilo
argumentaci ve výzkumu. Ve svém výzkumu jsem popsala 4 konstrukce bezdomovectví,
kterých jsem si všimla z rozhovoru účastník , dále jsem popsala jaké práva a role dávají
lidem bez domova, jak jsou sociáln kulturn vnímány. Snažila jsem se v nejvyšší možné
mí e najít rozdílnost, či stejnost mezi tím, jaké konstrukce bezdomovectví, p esn ji jak
bezdomovectví popisují ženy a muži bez domova s ohledem na jejich gender. Abych pak
následn mohla zhodnotit m j cíl výzkumu, kterým je popsat, jak rozdíln svou situaci
vnímají muži a ženy bez domova s ohledem na jejich gender.
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Z konstrukcí výše mohu usoudit to, že ženy a muži bez domova svou situaci p íliš
rozdíln nevnímají s ohledem na jejich gender. N kte í uvád jí, že je možné vid t rozdíly
kv li genderu, ale tyto rozdíly jsou podle m mén patrné. Myslím si, že v tšina žen a
muž

bez domova z eteln

nevnímá sv j gender primárn

jako n co, co je n kam

v bezdomovectví škatulkuje. Toto usuzuji z toho, že když jsem hovo ila s účastníky,
v tšina z nich odpovídala na otázky ohledn genderu stručn . Myslím si, že ženy a muži
bez domova samotný rozdíl v dom nep iznávají, nebo si jej nejsou v domi.
Ovšem i p es to se ve výzkumu vyskytly jisté rozdíly mezi tím, jak popisují ženy a
muži bez domova r zné konstrukce bezdomovectví. Nejv tší rozdíly vidím u konstrukcí
„bezdomovectví jako nep ízeň“ a „bezdomovectví jako normální jev“. Zde je možné jasn
zaznamenat, že ženy více popisují „bezdomovectví jako nep ízeň“ a to p edevším v tom,
jak ony samy sebe vnímají podle této konstrukce. Nezáleží na tom, do jaké kategorie dle
Hradeckého je m žeme za adit, protože, jak skryté, tak i zjevné ženy bez domova
konstrukci „bezdomovectví jako nep ízeň“ popisují tímto zp sobem. Naopak muži bez
domova tuto konstrukci nepopisují v tom, jak oni sami sebe vnímají, ale popisují ji v tom,
jak je vnímají druzí, dá se spíše íci, že muži popisují svou nep ízeň jako následek toho, jak
je vnímá společnost, či druzí lidé.
U konstrukce „bezdomovectví jako normální jev“ vidím také hlavní rozdíl mezi
muži a ženami. Ženy tuto konstrukci popisují spíše podle toho, jak je vnímají druzí lidé,
nebo samotná společnost. Z toho d vodu ji popisují jen ženy, které m žeme za adit do
skrytého bezdomovectví. Muži ji popisují spíše ve vztahu k sob samému. Vidím, že muži
nep ejímají negativní konstrukce ze společnosti na n samotné, ale naopak sami sebe se
pokoušejí vnímat jako n koho v norm . ů ženy, které podle společnosti do té normy
mohou pat it, tak i p es to sebe samotné vidí mnohem h e.
Shody jsou možné zaznamenat v konstrukci „bezdomovectví jako sociální
problém“, muži i ženy popisují situace a své vjemy shodn . Ob

strany vidí, tuto

konstrukci podle toho, jak cítí a vnímají, že se k nim chovají ostatní lidé a společnost. U
žen je tato konstrukce viditelná pouze u t ch, které pat í do zjevného bezdomovectví.
Co se týče konstrukce „bezdomovectví jako alternativní styl“ tak bohužel nemohu
genderové více srovnávat, protože ji popisuje jen jeden účastník mužského pohlaví. To
tedy pouze ukazuje, že ženy v mém výzkumu tuto konstrukci v bec nepopisují.
Myslím si, že i p es to, že tento výzkum byl m j první a nem la jsem p íliš dlouhé
odpov di v rozhovorech, tak jsem našla rozdílné a shodné popisy toho, jak ženy a muži bez
domova vnímají svou situaci a to s ohledem na jejich gender.
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Záv r
Cílem mé bakalá ské práce bylo odpov d t na základní výzkumnou otázku „Jak
ženy a muži bez domova rozdíln vnímají svou situaci a to s ohledem na jejich genderť“.
Když jsem začala psát tuto bakalá skou práci a zjiš ovala jsem dle odborné literatury, jsem
si myslela, že ženy a muži bez domova budou více rozdíln

vnímat svou situaci

bezdomovectví s ohledem na jejich gender.
Cílem bakalá ské práce bylo v teoretické části popsat fenomén bezdomovectví,
vysv tlit pojem genderu, popsat genderové stereotypy a rozdíly ve společnosti i
v bezdomovectví, také popsat sociální vnímání.
V metodologické části bylo cílem popsat jakými principy a metodami budu
realizovat sv j výzkum.
Pro sv j výzkum jsem použila polo-strukturované rozhovory s 5 ženami a s 5 muži,
celý výzkum byl anonymní a byl v rámci za ízení m stského ú adu. Pro analýzu dat jsem
použila diskursivní analýzu.
Praktická část pak následn obsahovala jaké konstrukce ženy a muži popisují
ohledn bezdomovectví, kdy jsem porovnávala, jestli je mezi t mito konstrukci viditelný
rozdíl, či nikoliv. Ve své podstat jsem mohla zjistit, že viditelný rozdíl mezi tím, jak muži
a ženy bez domova vnímají svou situaci s ohledem na jejich gender, existuje. Zjistila jsem,
že v tšina žen a muž bez domova sv j gender nevnímá bezdomovectví jako n co, co je
n kam za azuje v jejich situaci. Ovšem i p es to ve výzkumu je možné zaznamenat jisté
rozdíly a shody., které jsem výše popsala.
Stručn ji, ženy bez domova vnímají více bezdomovectví jako stav nep ízn a to i
v tom p ípad , pokud je společnost vnímá normáln . Ovšem muži bez domova popisují, že
sami sebe vnímají normáln i za p edpokladu, že společnost je vnímá negativn . Toto
považuji za zásadní rozdíl. Co se týče shod ohledn toho, jak muži a ženy vnímají svou
situaci a to s ohledem na jejich gender, tak je tu hlavní shoda v tom, že ob pohlaví vnímají
bezdomovectví jako sociální problém a to i ve stejných rovinách. Popisují, jak vnímají, že
společnost a lidé kolem nich je vnímají negativn a podle toho se k nim tak i chovají.
Myslím si, že jsem dokázala nalézt r zné rozdíly a shody mezi tím, jak ženy a muži
bez domova vnímají svou situaci. Cíl této bakalá ské práce byl tedy spln n.
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Summary
The bachelor thesis entitled "The gender aspects of homelessness" explained the
issue

of homelessness, gender, social perception. The thesis also described gender

stereotypes in society and in homelessness.
The practical part was focused on qualitative research. The research was
conducted by interviews and subsequently utilized a discourse analysis. The aim of the
bachelor thesis was to answer the research question "How homeless women and homeless
men perceive their situation given their gender?" The research has shown that homeless
women and homeless men do not perceive their situation too differently. But there were
some differences and matches about how homeless women and homeless men percieve
their situacion.
The aim of the research in the Bachelard thesis was fulfilled.
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Přílohy
P íloha číslo 1.
Rozhovory s účastníky
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Příloha č.1
Žena1
Jak vidíte sama sebe z pohledu ženy bez domova ve své situaci?
Žena1: Hodn špatn , vzali mi dít , protože jsem brala „perník“, ale to je jako moje
v c. Matka m vykopla, nevím, co si jako myslela, já jsem se starala, FůKT. Ješt po
m chce prachy, já to nechápu už.
2. Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako ženu na ulici?
Žena1: Mn je to úpln jedno, proč bych se na to m la koukatť Já jim také ne íkám,
jak maj žít.
3. Jak byste popsala, že Vás vnímá společnost jako ženu bez domova?
Žena1: Projdou kolem a skoro si odplivnou, mi p ijde. Já bych to taky ud lala, jenže já
nechci mít problémy, víte. To mi za to nestojí, tak je to jedno.
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Žena1: Trosky, spodina
5. Vnímáte rozdíln pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Žena1: Já bych tam nechodila, kdybych nemusela a jako koukaj na m oba jako na
póvl. Tohle je nutný zlo sem chodit, ale jednaj tady se mnou slušn . ůlespoň n co.
Takže, v tom nevidíte rozdíl mezi mužem pracovníkem a ženou pracovnicí?
Žena 1: Ne, ne. Nevidím v tom rozdíl.
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Žena1:To jsem já a druzí kolem m . Prost všichni kolem m , já tam taky pat ím.
7. Jaké typické situace zažíváte jako žena bez domova?
Žena1: Ostatní mn jen využívaj, nebo na m zavolají „banga“, t eba když chci n kde
spát. Nebo si n kdo jinej nárokuje lavičku, jako by mu snad pat ila, chápete toť!
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8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste žena?
Žena1: Myslím, že ne, chlapi to maj asi stejný.
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Žena1: „Kurvy,“ roztahují jen nohy.
10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova?
Žena1: „Nemakačenka, fe áci, valí se, prolezlý vším možným.
Žena2
1. Jak vidíte sama sebe z pohledu ženy bez domova ve své situaci?
Žena2: Blb , je to t žký, m la jsem dluhy a nemohla platit byt a vyhodili m . Nešlo mi
pomoc, muž byl alkoholik, to se nedalo. Chlap by se m l postarat, ale on ne, to ne. Tak
jsem tady a je to moc špatný.
2. Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako žen na ulici?
Žena2: Nic moc, jsou to hodn blbci, si v bec neuv domujou, že se jim to m že stát
taky. ů n komu se to určit stane, jen aby si nemysleli.
3. Jak byste popsala, že Vás vnímá společnost jako ženu bez domova?
Žena2: Že se o sebe mám postarat sama, jsem pro n p ít ž. ůle to oni se o m
nepostarali. ů to m li. Ono je to t žký, když člov k je ve všem špatnej, nem že nic,
protože ho nikde necht j.
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Žena2: Hovada, n který kradou a smrd j. My máme stan a tam žijem s mužem a oni
v tšina jsou velkej hnus. Vidím, jak v tšina jen smrdí a nesnaží se. ů taky hodn
žebraj, to je pod úroveň.
5. Vnímáte rozdíln pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Žena2: Asi podle toho, co chci s nima ešit. Jako n co bych t eba s ženskou ešit
necht la.
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Mohu se zeptat, co byste například necht la řešit s ženou pracovnicí?
Žena2: Jako je to asi jedno, když jsou učený.
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Žena2: No lidi kolem m .
A vidíte mezi nimi a sebou n jaký rozdíl jako žena bez domova?
Žena2: To jo, dost, oni jsou vejš než já. To si myslí, no.
7. Jaké typické situace zažíváte jako žena bez domova?
Žena2: Necht jí mi nikde pomoct, všude m vyhazujou, jen v t ch poradnách tady mi
pomahaj. Bych jinak nev d la, co mám d lat.
8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste žena?
Žena2: Je lepší, že jsem žena, chlapi jsou horší na hygienu.
A myslíte, že to, že Vám necht jí pomoct a vyhazují Vás, zažíváte, protože jste
zrovna žena?
Žena2: To asi ne.
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Žena2: Prostitutky, špatný, hnusný.
10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova
Žena2: Jejich víc, smrdí, válí se. Ženský se snaží, ale oni ne. To m žete vid t.
Žena3
1. Jak vidíte sama sebe z pohledu ženy bez domova ve své situaci?
Žena3: Dost špatn , i když to na m není vid t.
2. Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako ženu na ulici?
Žena3: Oni to na m vlastn ani nevidí.
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3. Jak byste popsala, že Vás vnímá společnost jako ženu bez domova?
Žena3: Normáln , dob e, neví to o mn .
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Žena3: Podle toho, jak se snaží. Vidím, že v tšina prost nic ned lá. To je špatný, m li
by n co d lat, když se nemejou a smrdí, tak to není p kný!
5. Vnímáte rozdíln pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Žena3: Ne, ob stejné.
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Žena3: Já si myslím, že lidi jako já. Neberu to nijak, na m to fakt není vid t, lidi m
berou a já beru n jak je.
7. Jaké typické situace zažíváte jako žena bez domova?
Žena3:Asi to samé, co všichni neť
Můžete prosím uvést n jaký příklad?
Žena3: Tak t eba práce a tak. Prost žiju jako normální člov k.
8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste žena?
Žena3: Ne.
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Žena3: Jsou to d vky, fe áci.
10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova?
Žena3: Smrdí, fe áci.
Žena4
1. Jak vidíte sama sebe z pohledu žen bez domova ve své situaci?
Žena4: Mn to mrzí. Nejsme nikde vítáni. S prací mám problémy, nevím, co s tím
mám d lat.
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2. Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako ženu na ulici?
Žena4: Špatn , moc špatn . Mám s tím velké problémy. Chodím do práce na inzeráty a
oni m podle p íjmení vezmou, ale když m pak vidí, že jsem černá, tak m už necht j.
Vy jste bílá, tak to máte jiný.
3. Jak byste popsala, že Vás vnímá společnost jako ženu bez domova?
Žena4: Že jsem stará, černá a kradu.
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Žena4: eší to hodn alkoholem, vínem a pak jsou špinavý a m žou se zadarmo n kde
vykoupat. Z tramvaje je vyhazujou, protože smrdí a já se tomu nedivím. ůle není fér,
že pak dostávaj koupání zadarmo. To se taky pak nemusím snažit a to dneska jsem taky
ne dob e oblečená, jindy chodím líp. ůby to na m nebylo moc vid t, ale moc na to
nemám. Je to t žký.
5. Vnímáte rozdíln pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Žena4: Stejn , když se mnou jednaj tak, abych nebyla uražená, tak jsem spokojená.
Naprosto.
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Žena4: Moji blízcí. No.
A vnímáte třeba n jaký rozdíl mezi Vámi a okolím? Tou v tšinou lidí?
Žena4: Jo, já tam nepat ím, oni jsou jinde. Myslí si, že jsou lepší.
7. Jaké typické situace zažíváte jako žena bez domova?
Žena4: Když jsem šla na inzerát na práci uklízení ve vlaku, tak když m vid li, tak mi
íkal, že jsem na to stará. ůle já si myslím, že se bojí, že jim tam n co ukradnu, asi
smetí si potáhnu dom . ů to se mi stává často, že si m necht jí v práci, protože si
myslí, že budu krást. Chlapi to mají jednodušší, ti m žou makat na stavbách a tak. M li
by mi dát možnost ukázat, co m žu. Já nejsem chytrá na hlavu, tak musím d lat
rukama a to mi jde, ale oni mi to necht j umožnit.
To jste m negativn překvapila. To zní hrozn .
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8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste žena?
Žena4: Ano.
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Žena4: Nevím, asi, že jsou líný. Oni nás dost ponižují.
10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova?
Žena4: Že jsou smradlavý. ůle pak se dojdou zadarmo vykoupat a mají to jednodušší.
Žena5
1. Jak vidíte sama sebe z pohledu ženy bez domova ve své situaci?
Žena5: Špatn . No, protože jsem o všechno p išla, nevy ídila si nic v bec nic, ono to
ani nešlo.
2. Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako ženu na ulici?
Žena5: Oni si práv myslí, že na té ulici ani nejsem. OPRůVDU. Mám 2 drahé psy,
tak podle nich na té ulici ani bejt nem žu.
3. Jak byste popsala, že Vás vnímá společnost jako ženu bez domova?
Žena5: Já nevím, nemají se mnou problém.
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Žena5: Jsou lidi, kte í na všechno kašlou a n kte í jsou zlí. Jako plno lidí člov k ani
nezná. T eba Ma a i a Slováci jsou tady a žebraj. Nechápu, proč jsem ti cizinci tak
chodí, m li by z stat tam, odkud p išli, to v bec není p kný, že tu jsou.
5. Vnímáte rozdíln pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Žena5: Jsou stejní a v pohod .
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Žena5: Já nevím, já mezi n moc nechodím, bavím se jen s kamarády.
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Vidíte tedy rozdíl mezi Vámi společností?
Žena5: To jo, oni jsou jiní než já. Nepat ím mezi n . Cítím to.
7. Jaké typické situace zažíváte jako žena bez domova?
Žena5: Já ani nevím, asi to, co všichni ostatníť Snažím se n jak žít. Vlastn pracuju a
nemám jako žádný moc problémy. Oni m lidi n jak berou. Je to stejný, jako když
jsem nebyla na ulici. ůkorát žiju v azyláku a jinak je to stejný.
8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste žena?
Žena5: Ne, určit ne.
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Žena5: Bez áci posraní.
10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova?
Žena5: Stejn jako ženy, podle m je všechny berou stejn . T eba v práci rad ji
vezmou Ukrajince, oni makaj za míň a nemají kecy, tak jim to asi vyhovuje a my jsme
tu pak bez práce.
Muž1
1. Jak vidíte sám sebe z pohledu muže bez domova ve své situaci?
Muž1: Normáln , bude to lepší, jsem optimista.
2. Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako muže na ulici?
Muž1: Špatn , vidím to z pohled druhých.
3. Jak byste popsal, že Vás vnímá společnost jako muže bez domova?
Muž1: Prost špatn .
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Muž1: Ne eším je, jsem tu sám za sebe.
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5. Vnímáte rozdíln pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Muž1: Ne, stejn .
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Muž1: Je tam velký rozdíl, já jsem dole a oni jsou naho e.
7. Jaké typické situace zažíváte jako muž bez domova?
Muž1: Tak n jak si žiju. Koupím jídlo, pak jdu sem, tady jsem na kompu a občas jdu i
do práce.
8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste muž?
Muž1: Já nevím, ale ženský to mají t žší.
Proč si myslíte, že to mají ženy t žší ve Vaší situaci?
Muž1: Protože to jsou ženské, ty to maj vždycky t žší.
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Muž1: Netuším, mn to nezajímá.
10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova?
Muž1: Ne eším to, stejn to nezm ním.
Muž2
1. Jak vidíte sám sebe z pohledu muže bez domova ve své situaci?
Muž2: No, jak se vidím, to je t žký odpov d t. Jsem dlouho na ulici, byl jsem v
nemocnici a nikoho nemám, ani práci. Spím na lodi a našt stí vždycky n jak seženu na
lo . Je to složitý. Mám hodn zdravotních problém , a proto nem žu pracovat.
2. Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako muže na ulici?
Muž2: Nesmím pít ani kou it a tak m neberou jako bezdomovce. Nechodím špinavej
jako ostatní.
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3. Jak byste popsal, že Vás vnímá společnost jako muže bez domova?
Muž2: Oni m neberou jako bezdomovce.
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Muž2: Co si myslím, asi jak kdo. N kdo se snaží a n kdo ne. Myslím si, že naše vláda
stojí za nic, máme tu drahé nájmy, jídlo a m že za to vláda, ta s tím nic ned lá. D ív to
bylo lepší, ty doby, bylo to levn jší a stát se n jak staral.
5. Vnímáte rozdíln pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Muž2: Stejn , jednají se mnou slušn , když pot ebuji.
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Muž2: Nevím, asi lidi jako já. Bavím se s každým.
7. Jaké typické situace zažíváte jako muž bez domova?
Muž2: Spím venku, kupuju si víno, aby mi nebyla v noci zima. Byl jsem d ív
odkázanej na spaní venku. N kte í jsou t eba ješt závislý na chlastu, to je kv li tej
zim , ono se to fakt jinak nedá.
8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste muž?
Muž2: Ne.
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Muž2: Lehká holka, ale to si myslím není pravda. Berou je r zn , záleží na povaze.
N který pijou. Musí se držet, aby to n jak zvládly, mají to t žký.
10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova?
Muž2: Muži jsou tvrdá povaha, žebrají, kradou. Musí krást, protože nemají na jídlo.
Muž3
1. Jak vidíte sám sebe z pohledu muže bez domova ve své situaci?
Muž3: Já se ani nepovažuji za bezdomovce. Bydlím ve squatu, mám kde bydlet, tak to
je jiný než ti ostatní, co nemají, kde bydlet.
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2. Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako muže na ulici?
Muž3: Nic jim ned lám, bydlím si. Myslím, že je jim to jedno.
3. Jak byste popsal, že Vás vnímá společnost jako muže bez domova?
Muž3: Je jim to jedno.
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Muž3: Nemám dobré zkušenosti, smrdí, cht jí peníze a cíga a nevrací nic. To fakt
nemám rád ten jejich smrad, já se snažím a oni nem žouť! To mi p ijde jako odporný.
Nechápu proč když já nem žu, tak oni ne.
5. Vnímáte rozdíln pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Muž3: Ženy jsou laskav jší. ůle jinak v tom asi nevidím rozdíl.
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Muž3: Lidi kolem m , všichni. Já si myslím, že tu nejsme sami.
Co přesn tím myslíte, nejsme tady sami?
Muž3: No, myslím tím jako, že jsou tady i jiný bytosti než lidi, mimozemský.
7. Jaké typické situace zažíváte jako muž bez domova?
Muž3: Snažím se si vyd lávat a n jak mi to jde. Lidi m n jak berou a já jsem
spokojenej. Sem chodim jen nutn , te

mi ukradli občanku, tak sem musím a eknu

vám, to je na dlouho, tady ten stát moc nefunguje.
8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste muž?
Muž3: Ne, to asi ne, to by bylo divný, ženský mají to samý neť
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Muž3: Všichni se na to nekoukaj dob e a normáln .
A jak se na to podle Vás přesn koukají?
Muž3: No, špatn , není to normální.
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10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova?
Muž3: Jsou smradlavý, neumytí, nepečují o sob , to já o sebe pečuju. Nejhorší jsou ti,
co nemaji nohu, ruku a s tím chodí žebrat. Si hrajou na lítost.
Muž4
1. Jak vidíte sám sebe z pohledu muže bez domova ve své situaci?
Muž4: Hodn sebekriticky, jsem realista a vím, že si za to m žu sám. Snažím se to
zlepšit. Jde to hodn špatn . Nic jiného s tím d lat nem žu, ale vím, že si za to m žu
hodn sám.
2. Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako muže na ulici?
Muž4: Vícemén to je podle médií, tam jsou samé stereotypy a oni m tak pak
vnímají. Nejsou to normální informace. Lidi jsou omezení. Musí se to zm nit a já
doufám, že lidi jako vy, co studujou a hlavn , co studujou tu sociální, tak to zm ní.
3. Jak byste popsal, že Vás vnímá společnost jako muže bez domova?
Muž4: Bohatí m vnímají normáln , ale ti dezinformovaní kv li médiím ne. Ty na m
n kdy k ičí a to je podle m trapný. Si myslí, že když skoro nic nemají, tak na m , co
nemá v bec nic si m žou vyskakovat, si pot ebujou zvýšit ego.
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Muž4: Nikdy ne íkej nikdy. V tšina je psychicky labilní, m li by se nad sebou
zamyslet.
5. Vnímáte rozdíln pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Muž4: Muži se nedají tak zneužívat, ženy lidi zneužívají víc, ale když má ženská
praxi, tak se pak vyrovnaná chlapovi. Ony ty ženský jsou citliv jší.
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Muž4: Všichni rozumní lidé bez sugestivních názor . Pár jedinc jsou dezinformovaní,
ale t ch je málo. V tšina lidí jsou v pohod .
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7. Jaké typické situace zažíváte jako muž bez domova?
Muž4: To je podle p ístupu okolí. ůle v tšinou je vše v po ádku. Bohatí m t eba
n kdy vezmou na drink. ůle jen n kdy asi se jim líbí, jak vyprávím r zný p íb hy.
T eba nedávno m jeden vzal a platil všechno a já se hrozn divil, že to platil. ůle oni
si ty bohatí nemusí zvyšovat na m ego, a proto jsou na m takový.
8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste muž?
Muž4: Nevím, možná jo.
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Muž4: Ženy jsou r zné, jsou to zvláštní kategorie, lidi je berou r zn . ůsi jako
prostitutky. Ony to celkov mají složit jší, než si n koho najdou na té ulici. Musí si to
upravit a pak jsou asi v pohod .
10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova?
Muž4: Média dávají stereotypy.
Jaké jsou tedy přesn ty stereotypy o mužích bez domova?
Muž4: No, že smrdí, kradou, jsou hloupí, ale tak to není, hodn chlap na ulici jsou
inteligentní. Velký problém je s médii.
Muž5
1. Jak vidíte sám sebe z pohledu muže bez domova ve své situaci?
Muž5: Složit , jsem 3 roky na ulici, hodn se zm nilo moje myšlení. N jak jsem se
s tím smí il. Jsem hodn pil, ale s tím mi tady pomohli, tak už jsem venku a te
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hledám brigády a čekám na azylák, ale to trvá dlouho, tak doufám, že se to zlepší. Jinak
spím často na lodi. Ono toho na m bylo p edtím moc.
2.Jak si myslíte, že Vás vidí druzí lidé, jako muže na ulici?
Muž5: Ze začátku mám špatné zkušenosti. N kdy m i okradli, normáln n jakej kluk,
kterýmu bylo tak 15 m okradl. Moc dob e m nevidí.
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3. Jak byste popsal, že Vás vnímá společnost jako muže bez domova?
Muž5: Složit , t eba v metru m moc necht j, jak se vždycky rozestoupí kolem. ůle já
se o sebe p i tom starám. Chodím sem tam k Bulharovi. Pak nemám moc problémy.
4. Co si myslíte o ženách/mužích bez domova?
Muž5: Společnost je vidí čern a já lidi, co znám, tak k nim zachovávám respekt,
hlavn k t m starším, Už jsou na ulici dlouho. P ežili to fakt dlouho na ulici. Jsou tady
pak i ti, co se nesnaží a jen čekají na smrt.
5. Vnímáte rozdíln pracovníky a pracovnice v sociálních službách?
Muž5: Když ten člov k má osobní p ístup, 2 roky docházím a nemám žádný problém
s pohlavím. Ženy jsou citliv jší a od muž jsem zatím dostal víc ešení.
6. Kdo je pro Vás okolní společnost?
Muž5: Nevnímám rozdíl, já jsem ta společnost, nikdo není horší a lepší.
7. Jaké typické situace zažíváte jako muž bez domova?
Muž5: Byl jsem na ubytovnách, na lodi a občas jsem byl i na lavičkách. Docela jsem
se nudil, musel jsem abstinovat.
8. Myslíte si, že tyto situace zažíváte kvůli tomu, že jste muž?
Muž5:Nemyslím si to.
9. Jaké jsou podle Vás stereotypy o ženách bez domova?
Muž5: Prostitutky, prodávají se, ale n kdo ne, to je r zné.
10. Jaké jsou podle Vás stereotypy o mužích bez domova?
Muž5: Jsou to fe áci, alkoholici, flákači. Jsou hodn závislý na drogách, alkoholu,
v tšina chlap jsou ti flákači a nedbají často o zdraví.
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