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Úvodem 
Cílem tohoto dotazníkového šetření bylo zjistit aktuální stav na ubytovnách v ORP Jindřichův Hradec. 

Šetření bylo realizováno v měsíci září 2012 ve všech ubytovnách v J. Hradci a k následnému 

vyhodnocení bylo použito celkem 127 platně vyplněných dotazníků. Odpovědi respondentů byly 

zaznamenávány na standardizovaný dotazník, který byl rozdělen do několika částí zaměřených 

především na základní deskriptivní údaje o samotných obyvatelích (počet osob, rodina, počet dětí, 

věková struktura apod.); zjišťování informací o ekonomické aktivitě/neaktivitě obyvatel a důvodů 

případné nezaměstnanosti;  na důvody pro vstup na ubytovnu a život v ní. Poslední část dotazníku 

byla zaměřena na dluhovou problematiku a obyvatelé ubytoven si mohli vybrat z několika témat, ve 

kterých by rádi získali další informace.  

Výsledky dotazníkového šetření  

Deskripce základních údajů o obyvatelích ubytoven 
V rámci dotazníkové šetření byly získány odpovědi od těchto obyvatel ubytoven: 

• celkem 220 obyvatel, z nichž 153 osob je ve věku nad 18 let a 67 dětí do věku 18 let.  

• 21 rodin (věkový průměr dětí je 7,7 let, průměrně je v těchto rodinách 1,7 dítěte, nejmladší je 

ve věku 0,4 roku a nejstarší 19 let) 

• 16 matek samoživitelek (věkový průměr dětí je 9,5 let, průměrně mají 2 děti, nejvyšší počet 

dětí je 5 u matky samoživitelky, věkový průměr dětí je 9,5 roku, nejmladší dítě je ve věku 0,18 

let a nejstarší 19 let) 

• 85 osob samostatně 

• 8 osob ve společném prostoru (bez bližšího vymezení jejich vzájemného vztahu) 

• Průměrný věk dospělých (tj. nad 18 let) obyvatel ubytoven je 41,9 let (nejstaršímu obyvateli 

je 68 let) 

Vzdělanostní struktura dotazovaných obyvatel ubytoven (2 respondenti své vzdělání neuvedli) 
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Věková struktura respondentů  

 

Zaměstnanost/nezaměstnanost obyvatel ubytoven 
Na následujícím grafu je uvedena zaměstnanost obyvatel ubytoven. Mezi dospělými (celkem 153) je 

více než 1/3 zaměstnaných, přičemž stejná skupina je také nezaměstnaných. Z důvodu věku je pak 

ekonomicky neaktivních celkem 10 osob. Tuto skupinu bude vhodné sledovat i v následujících letech, 

kdy je předpokládán nárůst seniorské populace a bude zajímavé sledovat, zda na ubytovnách tato 

skupina bude zaujímat významnější podíl na celkovém počtu. Zaměstnanost má samozřejmě vazbu 

na dosažené vzdělávání, kde se projevují všeobecné trendy, kdy ve sledovaných ubytovnách jsou ve 

většině případů nezaměstnaní obyvatelé se základním vzděláváním. U obyvatel disponujících výučním 

listem je situace o poznání lepší, kdy pracuje více než polovina osob z této skupiny. Důležité je 

upozornit i na skutečnost, že nezaměstnaní jsou v několika případech rodiče, kteří mají děti věku 

školní docházky nebo i přípravy na zaměstnání a v jejich rodinách jsou více než dvě děti. Toto se týká 

celkem 4 rodin a 9 žen samoživitelek.  

Zaměstnanost/nezaměstnanost obyvatel ubytoven 
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Finanční náklady  
Následuje vyhodnocení otázky zaměřené na zjištění celkových měsíčních nákladů na ubytování za 

bytovou jednotku. Z grafu vyplývá, že cca ½ všech obyvatel ubytovny platí částku do 5 tis. Kč měsíčně 

za ubytování. Významná je skutečnost, že cca 49 obyvatel platí více než 6 tis. Kč měsíčně (absolutně 

největší platbou je částka 12 tis. Kč měsíčně). Vůbec nejvíce platí obyvatelé s dětmi (rodiče a 

samoživitelky), což není překvapující. Při bližším porovnání skupiny obyvatel (platící více než 6 tis. Kč) 

s mírou ekonomické aktivity zjistíme, že většina těchto obyvatel (muži i ženy) jsou ekonomicky 

neaktivní. Pouze 7 obyvatel z této skupiny 39 osob je zaměstnáno. Dokonce u 4 rodin a 1 

samoživitelky, které platí více než 8 tis. Kč měsíčně, není ani jeden člen domácnosti ekonomicky 

aktivní. Pokud bychom pak tyto posledně uvedené obyvatele spojili s otázkou dluhové problematiky, 

tak 3 rodiny jsou v exekuci a všichni uvádějí problémy s dluhy.   

Struktura výdajů na ubytování obyvatel (měsíční platby) 

 

Ekonomická aktivita obyvatel platících více než 7 tis. Kč měsíčně 
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Struktura obyvatel dle trvalého bydliště  
Nejvíce obyvatel ubytoven má trvalé bydliště v Jindřichově Hradci (celkem 57). Ostatní obyvatelé jsou 

převážně z jižních Čech, někteří i z jiných krajů popř. z okolních zemí například Slovensko, Litva. 

Podrobněji viz níže na mapě ČR.  

 

Důvody volby pro život na ubytovně  
Další část dotazníku se zaměřila na zjišťování důvodů, na základě kterých obyvatelé bydlí na některé 

z ubytoven, kde probíhalo toto dotazníkové šetření. Výsledky odpovědí na tuto otázku jsou uvedeny 

v grafu níže. Pokud dále bude porovnávat odpovědi na otázku, proč obyvatelé nevyhledávají jiné 

ubytování, zjistíme, že jej volí především ze dvou důvodů. Prvním je fakt, že tento typ ubytování 

respondentům vyhovuje (a to především z důvodů finanční dostupnosti, minimálních závazků apod.) 

nebo je pro ně finančně dostupné.  

Spektrum důvodů pro život na ubytovně 
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Vhledem i k velkému počtu uvedených odpovědí v rámci možnosti „jiný“ je uvedena tabulka 

nejčastějších důvodů, proč obyvatelé zvolili ubytovnu jako řešení své životní situace (odpovědi jsou 

převzaty v původním znění z dotazníků od jednotlivých respondentů). 

Odpovědi dle respondentů  

jsem sám, stačí mi bydlení na ubytovně, mám zde práci bydlíme zde již dlouho 

po odchodu z dětského domova našel toto bydlení družka bydlí s dětmi, odešel jsem na ubytovnu 

nemám kde jinde být, bydlení hradí ÚP odstěhoval jsem se od rodičů 

přistěhovali se, našli zde volný byt rychlé řešení bytové situace 

zrovna byl volný byt nízké náklady 

rodinné neshody návrat z VTOS, neměl jsem jiné bydlení, levné 

pracuji zde s firmou bydlím zde již 15let 

přišla jsem o dům v dražbě, měla jsem dluhy přistěhování blíž k dceři, ze Soukova 

nemám šanci obecní byt, dluhy na popelnicích, nemám 

nikoho, kdo by mi půjčil nebo mi pomohl 

přišli jsme o byt, nebyla nám prodloužena smlouva 

jsem sama, nikoho nemám, nemám příliš peněz, levnější bydlení jsem nesehnala 

 

Zajímavé je porovnat výše uvedené důvody s ekonomickou aktivitou/neaktivitou obyvatel ubytoven. 

Více než 1/3 ekonomicky aktivních obyvatel je na ubytovně kvůli práci (buď jsou ze vzdálených míst) 

nebo kvůli špatné dopravní obslužnosti z místa bydliště. Méně než 1/3 obyvatel je na ubytovně 

z důvodu rozchodu/rozvodu s partnerem, v menší míře pak kvůli nouzovému řešení bytové situace. U 

této sledované skupiny pak respondenti často uváděli 1-2 důvody, které označili jako důvod pro 

příchod na ubytovnu. Jiná situace je u ekonomicky neaktivních resp. u osob v evidenci (nebo bez 

evidence) na ÚP. Respondenti z této skupiny uváděli velmi často hned několik důvodů pro příchod na 

ubytovnu najednou. Struktura odpovědí je uvedena na grafu níže.  

Důvody ekonomicky neaktivních obyvatel pro život na ubytovně 

 
Pozn. Někteří respondenti uváděli více možností.  
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Na otázku, zda respondenti hledají ubytování mimo prostory ubytovny, odpovědělo 49 osob kladně. 

Přirozeně se tento počet do určité míry kryje s důvody, proč respondenti přicházejí na ubytovnu. 

Zajímavé je, že i když respondenti uvedli jako důvod příchodu na ubytovnu nedostatek finančních 

prostředků pro placení kauce u nájemního bytu, uvádějí potřeby hledat ubytování jinde. Významná je 

však skutečnost, že opustit ubytovnu si přejí osoby, které jsou ve většině případů ekonomicky 

neaktivní, především jsou pak v evidenci (ale i mimo ni) Úřadu práce. Otázkou však zůstává, do jaké 

míry se jedná o přání (touhu změnit dosavadní ubytování), které je možné dosáhnout při omezeném 

množství finančních prostředků.  

Zdroje pro další vyhledávání jiného ubytování jsou uvedeny v následujícím grafu. Mezi jiné patří 

především pak internet, nebo v některých případech obyvatelé čekají na domov pro seniory.  

Zdroje pro vyhledávání informací o jiných možnostech bydlení 

 

 

Úspěšnost při hledání zaměstnání 
U odpovědí na otázku, zda se nezaměstnaným obyvatelům ubytoven daří získat zaměstnání, byly 

odpovědi v šesti případech záporné, tj. že práci ani nehledají a 9 respondentů uvedlo, že hledají 

pouze krátkodobé zaměstnání. Osoby, které uvedly, že práci hledají, ale nedaří se jim ji sehnat, 

uváděly nejčastěji odpověď, že buď se jim nedaří sehnat práci, nebo že práce není. Pokud porovnáme 

vzdělání respondentů s odpověďmi na tuto otázku, zjistíme, že obyvatelé se základním vzdělávání 

pouze ve 3 případech práci nehledají vůbec (nebo shánějí pouze krátkodobé pracovní příležitosti), 

nicméně vyvíjí snahu práci získat. Jako nejčastějším důvodem pro svou neúspěšnost uvádí, že je málo 

pracovních příležitostí a v několika případech péče o děti. Někteří respondenti si uvědomují i svou 

nízkou kvalifikaci jako znevýhodnění pro získání zaměstnání. U ostatních skupin obyvatel (rozlišení dle 

jejich vzdělanostní úrovně) není problém nezaměstnanosti tak markantní a jejich důvody pro 

nezaměstnanost jsou vesměs zdravotní nebo se jim nedaří najít vhodné zaměstnání odpovídající 

jejich kvalifikaci. 1Drtivá většina všech dotazovaných respondentů pak ví, jak se dotazovat na práci, 

kde ji shánět a informovat se o možnostech získání zaměstnání.  

 

                                                           
1
 U této skupiny si však jedná pouze o několik respondentů, kteří uvedli své důvody nezaměstnanosti. 
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Dluhová problematika 
Další část dotazníku se zaměřila na zjišťování informací v oblasti dluhů, resp. zda ztěžují životní situaci 

respondentům dluhy a půjčky a jejich splácení. Výsledky na tuto otázku jsou uvedeny v grafu níže.  

Odpověď na otázku: Ztěžují Vaši životní situaci dluhy a půjčky a jejich splácení? 

 

Z grafu je patrné, že necelá polovina dospělých obyvatel ubytoven má problémy s dluhy, kdy cca ½ 

má nařízenou exekuci. Pokud budeme dále zkoumat osoby s nařízenou exekucí, zjistíme, že se jedná 

především o nezaměstnané v evidenci ÚP, v některých případech ženy na mateřské dovolené. 

Z pohledu bydliště se jedná osoby, které bydlí nedaleko Jindřichova Hradce, takže nelze usuzovat, že 

by před exekucemi odcházeli do vzdálených míst. Není ani nijak potvrzeno, že by z jiných krajů byl na 

sledovaných ubytovnách někdo, kdy by byl aktuálně v exekucích.  Alarmující je však skutečnost, že z 

29 exekucí (struktura těchto exekucí je uvedena v grafu níže) je 12 rodin v exekuci a v každé jsou 

různě staré děti – od skoro novorozenců až po děti ve školním věku. Jednotlivé exekuce se týkají 

především osob do 40-ti let věku (nejmladšímu je 21 let). Starší generace dle předpokladů sice dluhy 

má, ale dle jejich názoru je zvládají splácet. 

Struktura obyvatel v exekucích 

 



 
 9 

Možnosti dalšího vzdělávání 
Poslední otázka v dotazníku se zaměřila na získání informací na téma: Kterou z těchto 

dovedností/znalostí byste rád/a získal? Výsledky na tuto otázku jsou uvedeny níže. Odpovědi na tuto 

otázku vykazují jednu skutečnost. Někteří respondenti neoznačili vůbec žádnou odpověď. Pokud tuto 

skutečnost vztáhneme ke vzdělávání, jednalo se především o obyvatele s převážně vyučené a 

vzdělanější. Z pohledu ekonomické aktivity se jednalo o zaměstnané osoby. Téměř vždy se jednalo o 

osoby, které žijí na ubytovně samy. A v neposlední řadě se jednalo o osoby, které jsou s ubytováním 

spokojeni. Zajímavá je skutečnost, že o žádnou nabízenou dovednost nemá zájem i 6 osob, které jsou 

v současné době v exekuci.  

Odpovědi na otázku: Kterou z těchto dovedností/znalostí byste rád/a získal? 
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Závěrečné shrnutí 
Shora uvedené výsledky dotazníkového šetření na ubytovnách v Jindřichově Hradci jsou v mnohých 

ohledech očekávatelné a dílčí zjištění reflektují a verifikují všeobecné problémy, se kterými se 

obyvatelé ubytoven často setkávají. Zařízení tohoto typu vždy soustředila a bude shlukovat osoby 

s různými problémy a na různých životních etapách. Ubytovny jsou tak jednou z možností, kam je 

možné se uchýlit, pokud kdokoliv ztratí zázemí domova nebo ho nikdy nezískal. Od různých jiných 

„záchytných“ zařízení se však liší tím, že slouží pouze jako ubytovací zařízení. V ubytovnách tak není 

systém dalších poradenských nebo psychosociálních služeb, které by v případě zájmu mohly jejím 

obyvatelům řešit jejich mnohdy velmi komplikovanou životní situaci. Každý je zde většinou odkázán 

sám na sebe a pomoc musí hledat v jiných zařízeních, přátelích a známých. Obecně lze říci, že 

ubytovny mají nevýhodu v samostatnosti v rozhodování ubytovaných, absenci sociální podpory, riziku 

ztráty ubytování ve finanční tísni a chybějící návaznost na vyšší integrační stupeň. Samostatnost 

v rozhodování však může být i výhodou a stejně tak i možnost dlouhodobého ubytování v těchto 

komerčních ubytovnách.  

Ne jinak tomu je i ve zkoumaných ubytovnách v rámci tohoto dotazníkového šetření, kde se mísí 

různé sociální skupiny, rodiny s dětmi, matky samoživitelky, zaměstnanci různých firem, osoby ve 

složitých životních situacích, po výkonech trestů odnětí svobody, po opuštění ústavních zařízení pro 

mládež apod. Pokud bychom hledali odpověď na zjednodušenou otázku „Kolik osob je na ubytovně 

dobrovolně a kolik osob ji využívá z nedostatku jiných možností“, není jednoduché zcela přesně 

vyčíslit tento počet (jde tak pouze v případě, že respondent přímo uvedl např. z pracovních důvodů). 

Skupiny „dobrovolných obyvatel tak spíše vymezit pouze negativně, tj. vyčíslit osoby, které jsou na 

ubytovně nedobrovolně, což je cca 1/3 ze všech dotazovaných obyvatel.  

Nezaměstnanost obyvatel ubytoven je často velkým problémem a to hned z několika aspektů. Prvním 

je především důvod finanční, kdy většina nezaměstnaných má problémy s dluhy a s exekucemi a 

dlouhodobě nezvládají splácet své závazky (často kvůli dluhům jsou nuceni využívat pro bydlení 

ubytovny). Druhým problémem je možný negativní vliv na výchovu vlastních dětí, kterých je u 

nezaměstnaných rodičů více než u zaměstnaných. Nicméně ze šetření vyplývá, že většina 

nezaměstnaných má snahu najít si zaměstnání a dle informací v dotaznících chtějí svou životní situaci 

řešit. Problémem však zůstává vzdělanostní úroveň obyvatel, kdy nejvíce nezaměstnaných má 

základní vzdělávání.  

Na ubytovně je také celkem 16 matek samoživitelek, které mají průměrně 2 děti, nicméně ve dvou 

případech se starají o 4 a 5 dětí. Tyto matky tak představují možné riziko pro jejich výchovu a další 

vývoj. Odpovědět na otázku, zda obyvatelé sami vyhledávají pomoc v jakémkoliv pojetí je složité. 

V rámci tohoto dotazníkového šetření jsme se zaměřili na různé oblasti poskytování informací 

obyvatelům a z jejich strany je o daná témata zájem. Do jaké míry budou v reálně kurzy navštěvovat a 

jak jim napomohou v jejich mnohdy tíživé životní situaci, zůstává otázkou.  



Příloha č. 1 Dotazník 

Dotazník pro osoby v obtížné bytové situaci

1. Počet osob v bytové jednotce ve formátu dospělí/děti 2. Věk (doplňte všechny členy v bytové jednotce)

Rodina (včetně druha, družky nebo podobný typ soužití)  – z toho děti / Osoba 1

Matka s dětmi (samoživitelka)  - z toho děti 1 / Osoba 2 Děti
Sám, nebo s více spolubydlícími Osoba 3

Osoba 4

3. Vzdělání (vyplňujte za všechny dospělé osoby)

základní vyučený maturita jakékoliv pomaturitní
Osoba 1

Osoba 2

Osoba 3

Osoba 4

4. Jste zaměstnán/a  nezaměstnán/a (aktuální stav -vyplňujte za všechny dospělé osoby)

Osoba 1 Ano
Osoba 2 Ano
Osoba 3 Ano
Osoba 4 Ano

5. Jste držitelem/kou průkazu mimořádných výhod TP nebo ZTP (případně ZTP/P)      TP ZTP ZTP/P

6. Jaké jsou Vaše celkové náklady na ubytování za bytovou jednotku?  

7. Spolupracujete Vy (nebo někdo z rodinných příslušníků) se sociálním pracovníkem? Ano

8. Kde je Vaše trvalé bydliště? ………………………………………………………………………………………………………….

9. Proč bydlíte na této ubytovně? (výběr z následujících možností)

-          vystěhování z původního bytu pro neplacení nájmu Ano
-          pouze nouzové řešení, než se najde nový byt Ano
-          obec nabídla místo obecního bytu ubytovnu Ano
-          rozchod/rozvod s partnerem/kou Ano 
-          nedostatek finančních prostředků pro placení kauce u nájemního bytu
-          jiný, prosím uveďte ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

10. V případě, že nejste zaměstnán/a, daří se Vám získat zaměstnání (popř. brigádu nebo podobný zdroj peněz) ?

nehledá zaměstnání hledá, ale nedaří se  (důvod proč) pouze krátkodobá/příležitostná práce
Osoba 1

Osoba 2

Osoba 3

Osoba 4

11. Víte, kde se na práci informovat (ÚP, agentury práce, apod.) ? Ano 

12. Hledáte nové bydlení mimo prostory této ubytovny? Ano 

13. Pokud ano – jakým způsobem
-          inzeráty Ano
-          osobní kontakty Ano
-          podání žádosti o obecní byt Ano
-          azylové zařízení Ano 
-          jiné, prosím uveďte

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

14. Pokud ne – z jakého důvodu  (prosím uveďte důvody)
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

15. Ztěžují Vaši životní situaci dluhy a půjčky a jejich splácení? Ano

Pokud ano  – zvládáte jejich splácení, aniž byste byl/a existenčně ohrožen/a? Ano 

Byla na Vaši osobu (nebo manžela, druha apod.) uvalena exekuce 
nebo Vám bezprostředně hrozí? Ano 

16. Kterou z těchto dovedností/znalostí byste rád/a získal:

-          fungování systému sociálních dávek, sociálního a zdravotního pojištění Ano
-          finanční gramotnost (schopnost orientovat se v nabídkách půjček apod.) Ano
-          podpora při hledání práce Ano 
-          jednání s úřady Ano 
-          jiné – prosím uveďte

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

Děkujeme za ochotu při rozhovoru a vyplnění tohoto dotazníku

 


