
 

DRÁHY BYDLENÍ MILENIÁLŮ  
 

 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na online 

tiskovou konferenci k výsledkům výzkumu „Dráhy bydlení 

mileniálů“, která se uskuteční ve čtvrtek 18. 2. 2021 od 10:00 

hodin prostřednictvím platformy Zoom. 

Cílem konference je prezentovat výsledky z dotazníkového šetření 

ukončeného v prosinci 2020 mezi mladými lidmi ve věku 18 - 35 

let, kteří dlouhodobě žijí v Praze, Pardubicích, Brně a Olomouci - 

tedy v těch českých městech, která patří do skupiny obcí, kde se 

finanční dostupnost bydlení v posledních letech z důvodu růstu cen 

nemovitostí snížila nejvíce. 

Pro zaslání přístupových údajů se prosím registrujte 

prostřednictvím odkazu ZDE nebo na e-mailové adrese 

martina.mikeszova@soc.cas.cz.  

 

Oddělení Socioekonomie bydlení 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Jilská 1, 110 00 Praha 1 

http://seb.soc.cas.cz  

 

 
HLAVNÍ OTÁZKY TISKOVÉ KONFERENCE  

 

• Jak bydlí mileniálové (ve věku 18 - 35 let) ve čtyřech 

velkých českých městech? Jaké je jejich trvalé a 

skutečné bydlení? 

• Uvědomují si mileniálové snižující se dostupnost bydlení 

a nerovnosti v přístupu k bydlení? Mohla by tato 

nerovnost vyústit i v mezigenerační konflikt? 

• Jaké mají mileniálové aspirace v oblasti bydlení do 

budoucna?  

• Jakou roli hrají mezigenerační transfery uvnitř rodiny? 

• Jaká je (a měla by být) role státu v otázce bydlení 

pohledem mileniálů z velkých českých měst?  

• Jaké je jejich povědomí o alternativních způsobech 

bydlení? 

 

TISKOVÁ KONFERENCE 

 

Kdy  18. 2. 2021  

10:00 – 11:00 hodin 

Odkaz na registraci naleznete ZDE.  

Další informace: 

Martina Mikeszová 

martina.mikeszova@soc.cas.cz 

tel.: 604 351 799 

 

 

NA KONFERENCI VYSTOUPÍ 

Martin Lux je autorem celé řady statí 

v prestižních vědeckých časopisech 

stejně jako mnoha monografií 

publikovaných u nás i v zahraničí na téma 

bydlení. Mimo svou pedagogickou činnost 

na UP Olomouc vyučuje zároveň na 

CERGE, FSV UK a je vedoucím oddělení 

Socioekonomie bydlení. 
 

Petr Sunega se věnuje sociálním a 

ekonomickým aspektům problematiky 

bydlení a je vědeckým pracovníkem 

oddělení Socioekonomie bydlení. Je 

autorem nebo spoluautorem řady 

vědeckých statí v časopisech s impact 

faktorem i kapitol v monografií v 

prestižních zahraničních nakladatel-

stvích.  

 

Petr Kubala se věnuje bydlení mladých, 

nerovnostem a sociologii času v kontextu 

bydlení. Je výzkumníkem/doktorandem v 

oddělení Socioekonomie bydlení a 

doktorandem na Fakultě Sociálních 

Studií Masarykovy Univerzity. Je také 

autorem nebo spoluautorem vědeckých 

statí s impact faktorem i bez něj. 
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