
Úvod

Ještě před dvaceti lety by byl člověk žijící sám obvykle zobrazen buď 
jako dáma vyššího věku v houpacím křesle obklopená knihami a koč
kami, případně jako samostatně žijící muž – podivín či pábitel, oba 
to objekty mírného soucitu či lehkého posměchu. Tyto obrazy mají 
daleko do současných populárních reprezentací samostatně žijících 
lidí spojených spíše se sebevědomými muži a ženami v produktiv
ním věku, relativně bohatými profesionály a profesionálkami těžícími 
z dobrého postavení, spotřebních možností velkoměsta a uvolněných 
sexuálních vztahů. Současná zkušenost bezdětných lidí žijících v jedno
členných domácnostech, tedy bez dlouhodobé přítomnosti obvyk
lých významných druhých tvořících rodinu (rodičů, partnerů, dětí 
či jiných spolubydlících) se však, jak ukazuje tato kniha, neblíží ani 
jednomu z těchto pólů. 

Na začátku našeho výzkumného projektu stál zájem o sociologii 
bydlení, domova a rodiny a také poměrně jednoduchý teoretický pa
radox. Domov jako jedna z ústředních kulturních kategorií modernity 
je spojován se sdílením, solidaritou a bezpečím. Mary Douglas (1991) 
definovala domov jako lokalizovanou, nikoliv však nutně prostoro
vě ohraničenou, vyjednávanou časoprostorovou strukturu. Provoka
tivně hovoří o tyranii domova – tyranii jeho hierarchií, pravidel, 
opakování, sevření v strukturách primární socializace, ze které pak 
dospívající unikají do samostatného života, kde jim již nemusí být 
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podřízeni, jakkoliv si je v sobě nesou v podobě sociokulturního otisku 
(habitu, chceteli). Jestliže však definujeme domov jako vyjednáva
nou entitu, jak jej vytváří, představují si a prožívají lidé, kteří jej 
s nikým dalším nesdílejí? Co se děje v situaci, kdy v domácnosti žád
ní „druzí“, kteří by vytvářeli jak jeho emocionální bezpečí a zázemí, 
tak jeho tyranské socializační struktury, nejsou? A co když se ten
to stav stává z marginální i epizodické zkušenosti zkušeností dlou
hodobou? Lidé žijící v jednočlenných domácnostech, jejichž počet 
narůstá především v bohatších zemích, a Česko není v posledních 
desetiletích výjimkou, jsou podle jediné zmínky Mary Douglas citova
ném textu odsouzeni k vnitřnímu boji – konflikty vyvěrající z tyran
ské povahy domova, které se ve vícečlenné domácnosti odehrávají 
mezi jednotlivými členy, se podle ní odehrávají uvnitř jich samot
ných (ibid. 295). Tento překvapivě psychologizující argument dal 
v kontextu statistického nárůstu počtu jednočlenných domácností 
v České republice vzniknout výzkumnému projektu, který hledal 
odpověď na základní výzkumnou otázku: Jestliže je naše přináležení 
k intimnímu prostoru, který označujeme jako „domov“, spojeno takto 
zásadně s druhými lidmi, zda a jak potom zažívají a vytvářejí domov 
(jako pocit, jako vazbu a jako soubor praktik) lidé, kteří žijí sami? 
Jsou skutečně plni rozporů a boje s vlastní vůlí, jak o tom píše Mary 
Douglas? Ustavují jiné formy domáckosti, založené na nepárovém 
vymezení rodiny a domova? Jestliže ano, jak tedy lidé žijící sami svůj 
domov utvářejí jako ideu a jako konkrétní prostory a soubory praktik? 
Jak své domovy prožívají v kontextu dominantních kulturních norem 
a klíčových sociálních institucí orientovaných převážně na párové 
a rodinné soužití? Pro hledání odpovědí na tyto otázky jsme zvolili 
specifickou část populace žijící v jednočlenných domácnostech – 
abychom zkoumali skutečně ty, kdo (minimálně na rovině každoden
nosti) nevytvářejí struktury privátního domova pro další významné 
druhé, zaměřili jsme se na lidi bezdětné, starší 25 let, žijící v jedno
členných domácnostech, kteří mohou či nemusejí bydlet ve sdíleném 
bydlení (důležité pro nás bylo, že jsou, kromě sdílených nákladů na 
byt a energie, samostatně hospodařící ekonomickou jednotkou a v dané 
bytové jednotce nejsou jejich pra/rodiče či partneři/partnerky). 
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Když jsme začali pracovat na výzkumu, mluvit na týmových setká
ních o lidech, se kterými vedeme rozhovory, se kterými mluvíme o jejich 
životě, když jsme probírali jejich biografie, postoje, možné motiva
ce, neustále jsme se potýkali s dlouhým a nehezkým označením „lidé, 
kteří žijí sami“ (srov. Jamieson et al. 2009), „lidé žijící v jednočlen
ných domácnostech“ atp. Čeština nemá podobně výstižné a elegantní 
označení, jako je anglické „sololiving“. Ani ekvivalent „living alone“ 
( Jamieson, Simpson 2013), tedy „lidé žijící osamoceně“, jsme nepo
važovali za vhodný, protože příliš jednoznačně spojuje tento typ zku
šenosti s pocitem osamění. Naši komunikační partneři a partnerky 
většinou nejsou osamělí ani nejsou nutně singles, nevybírali jsme je na 
základě jejich partnerského statusu, podstatné pro nás bylo, že budují 
svou domácnost sami a jsou bezdětní. Dalším zavedeným českým ozna
čením pro takový stav je, že žijí v jednočlenné domácnosti (one-member 
household). Ani to nám ale mluvení a psaní o nich nijak neusnadnilo. 
Začali jsme proto postupně, také pod vlivem anglické terminologie, 
v některých kontextech používat označení „sólisté“. První dojem z něho 
nebyl příliš dobrý – vyznívá individualisticky, egoisticky, elitářsky 
a bezohledně. Sólista není týmový hráč, je zaměřen na vlastní úspěch, 
nehledí na potřebu ostatních, jde za svým bez ohledu na celek. V pří
padě, že o sólistech mluví komentátor fotbalového utkání. Sólista je 
ale také ten, kdo dokonale ovládá svůj nástroj, kdo stojí před orches
trem a svou pílí, uměním a profesionalitou podporuje výkon všech 
ostatních. Ten, kdo se vydává do neznáma, kdo spoléhá sám na sebe 
a ví, že za své chyby bude platit sám. Sólista může být bezohledný 
egocentrik stejně jako obětavý pomocník druhých. Sólisté v sobě za
hrnují barevnost lidské existence, stejně jako jsme ji nacházeli u všech 
účastníků a účastnic našeho výzkumu. A proto budeme v textu této 
knihy hovořit nejenom o samostatně žijících, lidech v jednočlenné 
domácnosti, komunikačních partnerech a partnerkách, participan
tech atp., ale také o sólistech a sólistkách. Jsou jimi lidé, kteří tvoří 
samostatnou ekonomickou jednotku (domácnost) a nesdílejí svůj 
intimní prostor dlouhodobě s žádnou jinou osobou (zvolili jsme arbit
rární limit jednoho roku). Zároveň jsme ale na rozdíl od jiných vý
zkumů ( Jamieson, Simpson 2013) nevynechali sólisty, kteří z různých 
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důvodů (ekonomických, ale také sociálních) sdílejí bytovou jednotku 
s dalšími lidmi. Na druhou stranu jsme uplatnili kritérium bezdět
nosti (obdobně jak to ve svém výzkumu dopravního chování jedno
členných domácností v USA provedl Deka 2014). Učinili jsme tak 
s vědomím, že se náš vzorek sólistů a sólistek bude mírně odlišovat 
od obvyklého vymezení „sololiving“, vedlo nás k tomu ale naše teore
tické zaměření na téma domova (na který mohou mít nekohabitující 
děti mnohem větší vliv než kohabitující známí a přátelé). Domníváme 
se také, že různé formy sdíleného bydlení (s podmínkou zachování 
oddělených rozpočtů) nám umožnily hlouběji pracovat s podstat
nými tématy autonomie a teritoriality v intimním prostoru domova 
a lépe odrážejí také ekonomické postavení lidí, kteří žijí sami – sdílené 
bydlení bylo pro většinu z nich (v určitých fázích rezidenční historie) 
jak ekonomickou předností či dokonce nutností, tak vítanou možnos
tí pěstovat blízké nerodinné vztahy (srov. Wilkinson 2014). Stejně 
tak jako se snažíme ponechat otevřenost v rámci partnerských tra
jektorií a nepovažovat automaticky partnerství za „navazující“ fázi 
po období života bez kohabitujícího partnera, obdobně předpoklá
dáme, že nerodinná kohabitace nemusí nutně pouze předcházet samo
statnému bydlení (i když se tak obvykle děje). Rezidenční a partner
ské dráhy nahlížíme primárně jako pestré, a přestože jsou proměny 
populace zásadním pozadím našeho výzkumu, hledání jejich vzorců 
jde mimo rámec tohoto výzkumu a přenecháme je exaktněji orien
tovaným kolegům a kolegyním (srov. Kaufmann 2008). 

Přestože domácnost sólistů tvořila ústřední místo, kde se odehrá
val náš výzkum, a idea domova chápaného jako soukromý či intimní 
prostor stála na začátku našeho sociologického uvažování, pokrývá 
tato kniha mnohem širší pole, než jsou jenom otázky bydlení a pro
žívání domova. Její obsah tvoří triáda témat, která mají k různým způ
sobům „dělání“ a představování domova velice blízko. Jsou to otázky 
sociálních vztahů sahajících za hranice domácností, a tyto hranice 
často překračujících, otázky (nejen placené) práce a volného času 
a jejich vzájemného soupeření o prostor a čas domácností sólistů, 
a v neposlední řadě různé způsoby nakládání s předměty a prosto
rem v domácnostech, každodenní praktiky zabydlování privátních 
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příbytků, které se mohou projevovat nebo být projevem celé škály 
různých „idejí domova“ (Morley 2000), od blízkého a důvěrného 
vztahu přes dočasné či mírné náklonnosti až po pocity odcizení, zne
chucení či studu.

Cílem koncepce knihy je, aby ji mohli číst odborníci, ale také pou
čená laická veřejnost, pokud ji téma zaujme. Úvodní kapitoly Sólisté 
a domov v kontextu pozdní modernity a Výzkumná metoda jsou určeny 
především ke čtení odborné veřejnosti. Následující čtyři vzájemně 
provázané analytické části jsou pak textem, který by měl být přístupný 
i širšímu publiku: po teoretickém úvodu a popisu metodologie samot
ného šetření se nejprve postupně věnujeme třem poměrně širokým 
tematickým oblastem, které se v průběhu analýzy ukázaly jako zá
sadní aspekty života sólistů. Během našich analytických prací a společ
ných konzultací se vynořovaly jako hlavní oblasti sólisty a sólistkami 
tematizované, zdůrazňované i problematizované. Jejich výběr byl zá
roveň ovlivněn výzkumnými metodami – soustředěním na domov 
vystoupily ty dimenze života sólistů, které byly nejdůležitější s ohle
dem na jejich vztah k vlastnímu bydlení. Pokud bychom zvolili jinou 
perspektivu (například čistě biografickou nebo zaměřenou na životní 
dráhy), je možné, že by tematické oblasti vypadaly odlišně (byla by 
například více reflektována bezdětnost, vztahy v širší rodině či per
spektivy zaměstnání). V původních úvahách byla témata také více 
strukturována kolem různých forem zabydlování, tedy vytváření emo
cionální a praktické vazby k obydlí skrze nakládání s jeho materialitou 
a s objekty v něm; nakonec se ale ukázalo, že skrze bydlení lze zkoumat 
fenomén sólistů komplexně a že skrze mluvení o nabývání, opouště
ní, budování či nezabydlování svých obydlí hovoří samostatně žijící 
lidé o celé šíři základních témat, kolem kterých jsou ovinuty životy 
většiny populace – vztahů, práce a obydlí. Nejprve tedy představíme 
samostatné bydlení v kontextu životního běhu, významných život
ních událostí a mezníků. Ukážeme, že a jak se samostatné bydlení 
v jednočlenné domácnosti mimo jiné stává jednou z nově se ustavu
jících tranzicí k dospělosti. Následující kapitola je pak věnována oblasti, 
která měla ve vyprávěních o privátních prostorech paradoxně často 
výsadní místo – věnujeme se časoprostorové organizaci domovů 
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a roli placené práce, práce dobrovolnické či občanské a význa
mu volného času. Poukazujeme, ostatně jako řada dalších autorů 
a autorek zabývajících se otázkami role práce v pozdní modernitě, 
především na rozostřující se časové a prostorové hranice mezi dříve 
poměrně přesně ohraničenými hájemstvími práce a osobního času 
a ukazujeme, jaké příležitosti a nároky to přináší specificky z pohledu 
sólistů, především těch, kteří jsou zároveň singles. Třetí kapitola je 
pak věnována otázkám zabydlování a obývání a ještě více než dvě 
předchozí se soustředí na téma materiality a významu objektů, před
mětů v životě sólistů ve snaze popsat co nejpodrobněji tento relativ
ně nový fenomén v detailu každodennosti. Čtvrtá kapitola se vrací 
k tématu domova a je empirickým doplněním a současně shrnutím 
kapitol předchozích. Jejím cílem je především zdůraznění faktu, že 
„domov“ je více než co jiného procesem budování a hledání. Může tak 
být čtena samostatně, jako analytický celek i shrnující závěr. Na konci 
textu je doplněno shrnutí všech podstatných závěrů naší dvouleté 
práce. Celkový obraz, který kniha podává, je, jak vyplývá z povahy 
tématu i zvolené metodologie, značně pestrý. Sólisté nejsou skupi
nou „pro sebe“, pojí je podobnost životních podmínek a některých 
zkušeností, ale nikoliv vědomí společného osudu a sdílená identita. 
Na druhou stranu jsou často označováni „jako skupina“ zvenku, jak 
činí například i tato kniha – jejich zkušenosti, sociální pozice, mož
nosti bydlení a pohled na sebe sama, vlastní životní volby a možnos
ti jsou rámovány společenskými podmínkami a sdílenými hodnotami 
a předpoklady, ke kterým se ve svých úvahách a vyprávěních vztahují. 
Reflexe těchto sociálněkulturních podmínek je také nedílnou sou
částí předkládané sociologické publikace. 
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