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Zasažení domácnost v ČR a EU28 těžkou materiální deprivací

 
ČR EU28

Typ domácnost
Míra těžké 
materiální 
deprivace

Poměr pravděpodobnost 
výskytu (prot domácnost 

2 dospělých)

Míra těžké 
materiální 
deprivace

Poměr pravděpodobnost 
výskytu (prot domácnost 

2 dospělých)

Všechny 6,7 %  8,9  

2 dospělí pod 65 let 5 % 1 6,3 1

2 dospělí + 1 dítě 5,6 % 1,12 6,4 1,02

2 dospělí + 2 dět 4,0 % 0,80 6,3 1,00

2 dospělí + 3 a více dět 14,4 % 2,88 11,4 1,81

1 dospělý + dět 24,1 % 4,82 19,1 3,03

Zdroj: Eurostat, data za rok 2014, kalkulace poměru pravděpodobností autoři
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Zasažení dět v ČR – extrémní problémy v bydlení

Nebydlení - 68 500 osob
- 23,6% ženy, 11,9% nezletlí, 10,3% nad 65 let
-> cca 8 000 dět ve stavu nebydlení

Ohrožení ztrátou bydlení - 120 000 osob
-> další tsíce dět (při stejném zastoupení 13 000)

Zdroj: MPSV
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Zasažení dět v ČR konkrétními problémy v bytových domácnostech

Zdroj: EU-SILC 2014

Oblast Nedostatek v domácnost % zasažených závislých 
dět ČR

Špatné bydlení a 
problémy v okolí 
bytu

A. Nemohou si dovolit dostatečně vytápět byt 4,9 %

B. Vlhkost a zatékání střechou do bytu 11,2 %

C. Nedostatek místa v bytě (malý byt) 11 %

D. Hluk od sousedů nebo z ulice 13,1 %

E. Špína, jiné problémy se živ. prostředím v okolí bytu 13 %

F. Vandalismus, kriminalita v okolí 12,4 %

ALESPOŇ JEDEN Z NEDOSTATKŮ (A-F) 37,3 %



VLIV NEKVALITNÍHO BYDLENÍ NA DĚTI 
A. ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI
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Zahraniční longitudinální výzkumy

OVERCROWDED HOUSING:
Goux a Maurin (2005, FR) -  vyšší pravděpodobnost propadnut u dět z větších domácnost 
do velké míry vysvětluje právě vysoká přeplněnost jejich obydlí
Conley (2001) – přeplněnost obydlí je v PSID prediktorem nejvyššího vzdělání i při kontrole 
socioekonomiky

STĚHOVÁNÍ:
Fragile Families and Child Wellbeing Study – 3+ stěhování v prvních 5 letech asociují s 
nárůstem problémů s pozornost a problémů v chování, které mohou negatvně ovlivňovat 
připravenost dět na školní docházku.
Obradovič (2009) – chudé nestabilní dět v 2.-6. třídě horší výsledky než chudé stabilní

PRÁVNÍ FORMA:
Conley (2001), Obradovič (2009)  - právní forma vlastnictví prediktorem školní úspěšnost i 
při kontrole dalších faktorů

EFEKT SOUSEDSTVÍ:
Kromě přímých vztahů (přeplěnost, nestabilita, hluk, vliv na zdraví) existuje i / hlavně efekt 
sousedství (Mayer - Jencks, 1989) (Ellen and Turner 1997)



VLIV NEKVALITNÍHO BYDLENÍ NA DĚTI 
A. ČESKÁ DATA
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O výzkumu – Nadace Sirius

O výzkumu:

• 6423 domácnost s dětmi 0-12 let (CAWI+CAPI)

• Zaměření na referenční dítě (jeho problémy) a faktory na straně domácnost)

• Běžná populace + booster ohrožených rodin

• 2014/2015, MEDIAN pro Nadaci SIRIUS

Měřené problémy v bydlení:

• Rozloha bytu (v m2 na spotřební jednotku)

• Intenzita stěhování

• Náklady vydávané na bydlení

• Právní forma užívání bytu

Omezení vzorku na:

- chudé rodiny s příjmem do 2,4 násobku životního minima (cca cílová skupin S.B., omezení 

vlivu příjmu souvisejícího s bydlením)

- dítě 7 – 12 let (školní docházka)
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Čtyři rozměry nekvality bydlení – souvislost s problémy chudých dět ve škole

  
Procento dět trpící 

problémy ve škole (ř. %)

Velikost bytu
standardní (nad 25 m2 na spotřební jednotku) 31,3%
malá (nad 15-25 m2 na spotřební jednotku) 38,2%
velmi malá (do 15 m2na spotřební jednotku) 61,0%

Stabilita – 
frekvence 
stěhování

málo časté (méně než 1x za 10 let) 24,6%
středně časté (1x za 3-10 let) 33,5%
velmi časté (1x za 3 roky či více) 48,7%

Výdaje na 
bydlení

do 40 % čistého příjmu 30,1%
40 až 50% čistého příjmu 32,1%
nad 50 % čistého příjmu 41,7%

Právní forma 
bydlení

Vlastnické či družstevní 24,0%
Nájemní 37,6%
jiné (ubytovna, soc. služby, u známých) 53,2%

Počet 
problémů 
v bydlení

0 ze 4 26,4%
1 ze 4 40,2%
2 až 4 ze 4 50,0%

 Všechny chudé domácnost s dětmi 33,6 %
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Regresní analýza – vliv problémů v bydlení na problémy ve škole

Model 1: 
Velikost 

bytu

Model 2: 
Časté 

stěhování

Model 3: 
Zatžení 
výdaji

Model 4: 
Forma 
bydlení

Model 5: Počet 
problémů v 

bydlení
Velikost bytu - nad 25 m2 na s.j.        **
Velikost bytu - nad 15-25 m2  na s.j. ,973
Velikost bytu - do 15 m2  na s.j. 2,100**
Stěhování – málo časté         *
Stěhování -  poměrně časté 1,447**
Stěhování – velmi časté 2,317**
Výdaje na bydlení - do 40 % čistého příjmu        *
Výdaje na bydlení - 40-50% čistého příjmu ,864
Výdaje na bydlení - nad 50 % čistého příjmu 1,356*
Forma bydlení - vlastnické či družstevní        **
Forma bydlení – nájemní 1,519**
Forma bydlení - jiné (ubytovna, soc. služby, u známých) 2,629**
Počet problémů v bydlení - 0 ze 4        **
Počet problémů v bydlení - 1 ze 4 1,686**
Počet problémů v bydlení - 2 a více ze 4 2,202**
Rodina – úplná biologická        **        **        **        **        **
Rodina - samoživitel(ka) ,852 ,796 ,851 ,761 ,794
Rodina – biologický rodič + partner, jiné 2,393** 2,235** 2,387** 2,163** 2,382**
Hlava domácnost prac. neaktvní 1,939** 1,813** 1,992** 1,686** 1,649**
Rodiče mají maturitu ,536** ,590** ,537** ,615** ,584**
Počet dět v domácnost 0-18 1,276** 1,312** 1,311** 1,280** 1,305**
Věk dítěte (7-12, kardinální) 1,025 1,056 1,023 1,029 1,034

Zdroj: Data Nadace Sirius, chudé rodiny (čistý příjem do 2,4násobku životního minima), N=972, neváženě. Predikovaná proměnná: Problémy ve 
škole. Nagelke R-Square: 0,105(Model 0), 0,112 (Model 1), 0,124 (Model 2), 0,113 (Model 3), 0,128 (Model 4), 0, 127 (Model 5)
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Předběžné závěry pokračující analýzy (Dan Prokop)

• Přítomnost 1 problémy v bydlení 1,7x zvyšuje šanci na problémy ve škole, 
kumulace problémů v bydlení 2x zvyšuje šanci

• Velký vliv mají extrémní podoby nekvality:
- velmi časté stěhování (1x za 3 roky a více)
- nebytové prostory (ubytovny, azyl. Domy)
- velmi malý velikost bytu (do 15m na SJ)

• Výdaje jsou nejslabší prediktor – jen při 50% a více a při propojení s 
dalšími problémy (nestabilita, nekvalita, nebytovost, atd.)

• Analogicky se potvrzuje:
• Souvislost se zdravím dítěte
• Souvislost s problémy v komunikaci a ve výchově

• Kromě bydlení může hrát roli i sousedství (v datech nekontrolovatelné)



CO S TÍM – VÝZKUMY A BEST PRACTICES
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Zahraniční best practces – Bassuk 2014

High-Needs Family Program: 
• 375 rodin, Housing frst – trvalé podporované bydlení organizované NNO
• pozitvní efekty:

• zlepšení školní docházky 
• Pozitvní vliv na reunifkaci rodiny

• negatvní či neprokazatelné
• zvýšení návštěv zdravotních služeb a některých nakademických zařízení apod.

Transitonal Housing Program: 
• 175 rodin bez domova, přechodné bydlení, různé designy poskytované NNO
• pozitvní efekty:

• snížení fuktuace mezi školami
• méně propadnut a emocionálních problémů

• Negatvní či neprokazatelné
• bez dopadu na docházku
• snížení angažovanost dět ve škole

SHIFT Study: 
• 294 rodin v třech typech podpory – azylové domy, prostupné bydlení, podporované bydlení
• pozitvní efekty:

• problémy s chováním se snížily v podporovaném bydlení a prostupném bydlení
• Mírně pozitvní vliv na dokončení ročníku v podporovaném bydlení

• negatvní či neprokazatelné
• Zvýšení problémů s chování v azylových domech
• Malý vliv na školní dokončení ročníků v azylových domech a prostupném bydlení
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Zahraniční best practces - Family Optons Study

Design:
- 2300 rodin v azylových domech
- Intervence v podobě příspěvku na bydlené a/nebo Rapid Rehausing
- Výběr rodinou, kombinace podpory (nemožnost izolovat)

Dopady rodinu:
• Snížení odebírání dět z rodiny (z 5 % na 2 %)
• Snížení psychosociálního stresu (Kesslerova škála)
• Snížení míry závislost na alkoholu či omamných látkách z 16,7 % na 12,2%
• Snížení míry výskytu partnerského násilí z 12,2 % na 5,5%

Dopady na zdraví a kvalitu života dět:
• Mírné zlepšení školní docházky dět
• Snížení fuktuace mezi školami z 1,94 školy/dítě/rok na 1,73 školy/dítě/rok
• Snížení míry úzkost u dět ve skupině 8-17 let

Ale:
• Po 12 měsících neprokazatelný vliv na zápisy, známky, pozitvní přístup dět ke škole, 

zdravotní stav dět či chování a rizikové chování dět
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Česko – předběžná zjištění RAPID REHAUSING BRNO

• 50 rodin s dětmi do programu housing frst / 50 kontrola
• Míra udržení bydlení  okolo 95 %

Pozivita:
• Významné snížení nehod / otrav / zranění dět
• Zlepšení subjektvního zdravotního stavu dět
• Zlepšení spánku dět
• Zvýšení času stráveného s přípravu do školy

Negatva a nulové vlivy:
• Nevýznamný vliv na insttucionalizaci a znovusjednocení rodin
• Jen nevýznamné snížení astmatu
• Zatm nevýznamné změny ve většině reportovaném chování dět, subjektvním pocitu z 

návštěv školy, socializaci dět

Nezkoumány – známky

PODROBNOSTI BUDOU OZNAMENY 13.6.
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Informace o realizátorovi výzkumu

Daniel Prokop
gsm:  608 333 902
daniel.prokop@median.cz

MEDIAN
Národních hrdinů 73
Praha 9, 190 12
www.median.cz
Tel: + 420 225 301 111

Kontakt

   
MEDIAN, s.r.o je nezávislá 
soukromá společnost pro 
výzkum trhu, médií a veřejného 
mínění & vývoj analytckého a 
marketngového sofware.
Společnost působí na trhu od 
roku 1993 a realizuje všechny 
typy kvalitatvních i 
kvanttatvních výzkumů trhu a 
veřejného mínění, včetně 
ofciálních mediálních měření a 
MML-TGI.

O nás

MEDIAN je členem odborných 
sdružení:

SIMAR 
ESOMAR 
TGI Network 
American Marketng Associaton.

Garance 
kvality

mailto:daniel.prokop@median.cz
http://www.simar.cz/
http://www.esomar.org/
http://www.tgisurveys.com/
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