
VÝZKUM SOUSEDSKÝCH VZTAHŮ 
A POSTOJŮ K SOCIÁLNÍMU BYDLENÍ

ZÁŘÍ 2021



KONTEXT VÝZKUMU

Výzkum byl realizován v rámci systémového projektu 

„Sociální bydlení – metodická a informační podpora 

sociálních agend“ realizovaného MPSV s finanční 

podporou OP Zaměstnanost.

Hlavním cílem projektu byla praktická realizace Koncepce 

sociálního bydlení České republiky 2015–2025 

ve spolupráci s místními samosprávami. 
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METODIKA VÝZKUMU

Termín sběru dat: květen 2019

Metoda sběru dat: face-to-face interview

Technika výběru: kvótní



VÝBĚROVÝ VZOREK
1 086 respondentů ve věku 18–74 let

NAVÝŠENÍ VÝBĚROVÉHO 
SOUBORU

+200 respondentů žijících 
v blízkosti sociálního bydlení



HLAVNÍ ZÁVĚRY



HLAVNÍ ZÁVĚRY

➢ Sociální bydlení je považováno za užitečné

➢ Obyvatelé, kteří nemají přímou zkušenost se sociálním 
bydlením, mají apriorní obavy

➢ Lidé v těsném sousedství sociálních bytů hodnotí sousedské 
vztahy stejně dobře jako všichni ostatní obyvatelé





CHARAKTERISTIKA NIMBY EFEKTU

NIMBY efekt je konceptuální rámec používaný k vysvětlení 
některých postojů a vzorců chování.

Pomocí efektu NIMBY lze vysvětlit postojovou a behaviorální 
odezvu obyvatel na změnu iniciovanou jiným subjektem; daná 
reakce je obvykle spojována s nedostatečnou participací obyvatel 
a omezeným množstvím informací.

NIMBY efektem se často vysvětlují veškeré negativní postoje 
veřejnosti ke změnám v dané lokalitě; to však není adekvátní.



VYMEZENÍ NIMBY EFEKTU

Principiální podpora konkrétní změny doprovázená neochotou 
jednotlivců nést břemeno dané změny.

V rámci konceptu NIMBY efektu není zpochybňována podstata 
samotné změny; rezistence obyvatel je obrácena proti způsobu 
uskutečnění změny, resp. proti její lokalizaci.

Základem NIMBY efektu je tedy nerovnováha v distribuci dopadů 
dané změny; z pozitivních dopadů těží někdo jiný, než kdo nese 
případná rizika a negativa (ekonomická, sociální, zdravotní, 
environmentální, bezpečnostní apod.).



Not In Anybody´s Back Yard

NIABY

Locally Unwanted Land Uses

LULU

Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anyone

BANANA

rozdíl mezi vysokou veřejnou podporou a nízkým úspěchem 

při prosazování konkrétních změn

Společenská mezera (social gap)

SOUVISEJÍCÍ POJMY/KONCEPTY
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…a mnohé další (např. NOOS, NOPE či CAVE)





VNÍMÁNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ

Zřizování sociálních bytů je potřebné.

Sociálních bytů by mělo být více než nyní.

Přímo v naší čtvrti by mělo být více sociálních bytů než nyní.

93 %

79 %

40 %

Zdroj: INESAN (2019, celý soubor, N=1033/944/911)
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bydlení určené lidem s nízkými příjmy

bydlení chránící nízkopříjmové rodiny před ztrátou bydlení

bydlení v azylových domech

bydlení v ubytovně

společné bydlení s mnoha dalšími lidmi

dlouhodobě poskytnuté přístřeší

bydlení v sociálně vyloučené lokalitě

malometrážní byty

startovací byty pro mladé

bydlení pro sociální pracovníky

údaje jsou v procentechano ne neví

Zdroj: INESAN (2019, celý soubor, N=1086)

PERCEPCE POJMU „SOCIÁLNÍ BYDLENÍ“



Zdroj: INESAN (2019, celý soubor, N=1076/1072/1076/1069/1058/1074/1062/1001/997/1048/1011/1079/1058/1076/1072/1022)
Pozn.: Schéma (dendrogram) definuje typické skupiny charakteristik. Tyto skupiny jsou vytvořeny na základě seskupovací analýzy, která vychází z podobnosti vlivu jednotlivých 
charakteristik na cenu nemovitostí. Vodorovné vzdálenosti v dendrogramu naznačují míru podobnosti vlivu jednotlivých charakteristik; čím je tato vzdálenost kratší, tím je 
podobnost vyšší.

HODNOCENÍ VLIVU VYBRANÝCH 
CHARAKTERISTIK NA HODNOTU NEMOVITOSTÍ
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zeleň

občanská vybavenost (obchody, školy apod.)

veřejná doprava

etnické složení obyvatel

kriminalita

hluk

pracovní místa v obci

počet volných bytů

podíl obyvatel s nízkými příjmy

podíl starousedlíků

cena ostatních nemovitostí v okolí

intenzita dopravy

počet parkovacích míst

ovzduší

pořádek v ulicích

technický stav bytového fondu

údaje jsou v procentechsnižuje neovlivňuje zvyšuje



Zdroj: INESAN (2019, celý soubor, N=1069 (+196 respondentů z blízkosti sociálního bydlení)/1067/873)

MÍSTO, KDE BY SE MĚLY SOCIÁLNÍ BYTY ZŘIZOVAT
(dle vlastnictví bytu/domu a míry obav z provozování sociálního bydlení v obci)
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v samostatné ulici, čtvrti, části obce

v domech určených pouze pro tento typ bydlení

dohromady spolu s běžnými byty



Zdroj: INESAN (2019, celý soubor, N=1080/1082/1082/1082/1081)
Pozn.: směrodatná odchylka=2,67/2,90/2,98/3,04/2,83

AKCEPTOVANÁ LOKALIZACE SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ

1 2 4 653 7 8 9 1110

vůbec by nevadilo velmi by vadiloani, ani

3,33 4,18 4,65 6,59 7,93



Zdroj: INESAN (2019, celý soubor, N=1043/1019/1043/1025/1000/1037/1009/1024/1004/1017/1013/1000/996/954/987/1025/1016)

IDENTIFIKACE SPOLEČENSKÝCH SKUPIN, KTERÝM 
BY SOCIÁLNÍ BYTY MĚLY BÝT PRIMÁRNĚ URČENY
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samoživitelky a samoživitelé s dětmi

osoby opouštějící náhradní rodinou péči

rodiny s dětmi

oběti domácího násilí

místní potřební

senioři

zdravotně postižení

lidé, kteří mají nízké příjmy

početné (vícečetné) rodiny

osoby, které přežívaly venku (bezdomovci)

lidé po rozvodu

nezaměstnaní

lidé s dluhy

lidé s psychickými problémy

osoby po výkonu trestu

Romové

uživatelé návykových látek údaje jsou v procentech



INFORMOVANOST O 

SOCIÁLNÍM BYDLENÍ



Zdroj: INESAN (2019, celý soubor, N=1086)

HODNOCENÍ MNOŽSTVÍ INFORMACÍ O SOCIÁLNÍM 
BYDLENÍ

2%

21%

49%

28% o sociálním bydlení ví velmi mnoho

o sociálním bydlení má povšechné informace

o sociálním bydlení ví jen málo

o sociálním bydlení neví vůbec nic



Zdroj: INESAN (2019, celý soubor, N=893/970/960/984/948/941/993/991/969/988)

POZITIVA SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ
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získání dotací

zvýšení počtu sociálních pracovníků

vyšší investice v obci

rozvoj veřejných služeb

modernizace bytového fondu v obci

více peněz na společenské aktivity v obci

nová pracovní místa

vyšší prestiž obce

vyšší solidarita mezi obyvateli

vyšší bezpečnost
údaje jsou v procentech



Zdroj: INESAN (2019, celý soubor, N=1045/1053/1029/1056/1062/1057/1060/1048/1054/1040/989/1005/1039)
Pozn.: Jednotlivé faktory (skupiny obav) jsou definovány na základě faktorové analýzy.

OBAVY ZE SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ
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příchod problémových obyvatel

zvýšení kriminality

vznik sousedských konfliktů s obyvateli sociálních bytů

snížení pocitu bezpečí

více odpadků v ulicích

zvýšení hluku

zhoršení bezpečnosti v bezprostředním okolí našeho domu

zničení nemovitostí, majetku

v naší obci vznikne ghetto

snížení hodnoty nemovitostí

omezení jiných investic v obci

zvýšení poplatků spojených s bydlením

zvýšení počtu obyvatel, přelidnění obce

údaje jsou v procentechneobává se obává se

OBAVY ZE SOCIOPATOLOGICKÝCH JEVŮ

OBAVY Z EKONOMICKO-DEMOGRAFICKÝCH JEVŮ



DOPORUČENÍ 



DOPORUČENÍ PRO PRAXI

1 Zacílená komunikace s místními obyvateli

2
Komunikace o konkrétních tématech, jež jsou pro místní 

obyvatele relevantní

3
Akcentace výhod pro místní obyvatele; podmínky akceptace 

sociálního bydlení ze strany místních obyvatel



JIŘÍ REMR
jiri.remr@inesan.eu
+420 602 373 855


