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Inequalities in security, the distribution of crime in the society
Abstract
The main aim of the paper is to investigate, whether there are any inequalities in
security and, if so, whether these can be regarded as mere spatial differences or
rather as a further result of the socio-economic inequality. Security - or more
precisely the security rate - is here after some specifications understood to be the
right opposite of the crime rate. The author comes thereafter to the conclusion that
there can be distinguished both the spatial (or horizontal) inequality and the socio
economic (or vertical) inequality in the distribution of security, the first resulting
mainly from a different social organization and manifesting itself generally as the
difference between the village and the city; the second, then, resulting from the
power of some either to purchase more security measures or to opt for a better - and
safer - location. It is the latter alternative that can result in a serious social problem
leaving the poor "trapped" in a socially homogenous poor neighbourhood with high
crime rate and other forms of social pathology. This seems nevertheless not to be the
case in the Czech Rep.
Abstrakt
Práce si klade za cíl zjistit, zda existují nerovnosti v bezpečnosti a v případě, že ano,
zda jsou tyto výsledkem pouhého prostorového uspořádání nebo souvisí spíše
s nerovností ekonomickou. Bezpečnost, resp. míra bezpečnosti je zde po určité
specifikaci pojímána jako inverzní míra kriminality a od této odvozována. Autorka
následně dochází k závěru, že lze rozlišovat nerovnost v bezpečnosti jak prostorovou
(horizontální), tak socioekonomickou (vertikální), přičemž první zmíněná se zakládá
především na odlišné sociální organizaci a lze ji sledovat zejména při srovnání
(velko)městských a venkovských oblastí; druhá, vertikální, je pak výsledkem moci
jedněch, pořídit si více a lepší bezpečnostní zabezpečení na jedné straně a zvolit lepší
- a tedy i bezpečnější - lokalitu na straně druhé. Je to právě tato druhá situace, která
může vyústit v závažný sociální problém, kdy jsou chudí „lapeni" v sociálně
homogenních chudých čtvrtích s vysokou mírou kriminality a dalšími formami sociální
patologie. Jak se však posléze ukazuje, v České republice toto velkým problémem
není.

-
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1. Úvod
Studium společenských nerovností patří již k tradičním tématům sociologie,
přesto však existují aspekty - a téma bezpečnosti je jedním z nich - doposud
v literatuře nepříliš hojně zastoupené, obzvláště pak co se české odborné
literatury týče. Rovněž tak je v současné době patrný trend, resp. posun ve
studiu společenských nerovností směřující od jejich úzkého ekonomického
vymezení ke zdůraznění kulturních, politických a jiných determinant, jakož i
konsekvencí těchto nerovností. [Robbins 1986: 10; srv. Hradil 1987: 129]
Z tohoto pohledu si lze zcela legitimně položit otázku, zda existuje něco jako
nerovnost v bezpečnosti, tedy nerovná distribuce tohoto statku ve společnosti.
Hledisko bezpečnosti je zde relevantní především z toho důvodu, že bezpečnost
je naší společností standardně považována za statek kolektivní, jehož rozdělení
by tedy mělo být pokud

možno rovnoměrné,

nezávislé

na vertikálním

rozvrstvení společnosti, ani na jiných aspektech. Zároveň se jedná ve
své podstatě

o

statek

nedostatkový,

neboť

myšlenka

dosažení

úplné

bezpečnosti všech členů společnosti by byla skutečně pouze utopií, nehledě na
to, že by takováto plná bezpečnost nutně negativně zasahovala do oblasti
individuálních svobod.
V případě bezpečnosti, stejně jako i v případě jiných veřejných statků, lze
vyslovit domněnku,

že, i díky působení (sociálního) státu, z podílu

na

bezpečnosti není sice nikdo úplně vyloučen, ale nerovnosti v přístupu k němu a
v míře podílu na něm nicméně existují. [Hradil 1987: 118] Lze se následně ptát,
s čím tato (eventuální) disproporce souvisí. Je (kromě jiných faktorů, např. věk,
které by byly však již nad rámec této práce) výsledkem pouhého prostorového
uspořádání, kdy některé oblasti jsou zkrátka svým charakterem bezpečnější než
oblasti jiné? Či existuje-li zde souvislost s nerovností ekonomickou, a tedy
jedná-li se o sekundární nerovnost odvíjející se od ekonomického postavení
daného individua. Řečeno jinými slovy: přispívá nerovné rozdělení bezpečnosti
v populaci k nerovnosti disperzní, tedy takové, „kdy rozdíly v různých oblastech

mají tendenci navzájem se vyvažovat" [Velký sociologický slovník 1996: 684],
nebo je naopak součástí nerovnosti kumulativní? Právě odpověď na výše
zmíněné otázky by měla být cílem této práce.

2. Co ie vlastně bezpečnost - vymezení poimu
Aby bylo lze se nad bezpečností a nad jejím rozdělením v populaci vůbec
zamýšlet, je zapotřebí nejprve tento pojem poněkud blíže specifikovat. Byť se
tento může na první pohled zdát samozřejmým a jednoznačným, již při bližším
pohledu vyplyne najevo jeho určitá vágnost a s tím spojené i velmi široké
spektrum situací a kontextů, v nichž bývá tento termín běžně používán. Pojem
bezpečnosti

tak můžeme

nalézt jak

na individuální,

tak na

národní i

mezinárodní úrovni, přičemž odkazuje „na věci a osoby, na prostředky a cíle, na
vnější události a nejvnitřnější pocity"1 [McSweeney 1999: 1]. Je zřejmé, že
s takto nejasně definovaným termínem lze jen obtížně -

pokud vůbec -

pracovat, a to jak na teoretické, tak na praktické rovině.

2.1 Bezpečnost dle OSN

Bezpečnost, resp. potřeba bezpečí je považována za jednu ze základních
lidských potřeb, která bývá však v této souvislosti nezřídka redukována na
pouhou základní potřebu přežít, společnou všem lidem, [ibid.: 152] Organizace
spojených národů ve své zprávě Human Development Report oproti tomu
rozvíjí koncept lidské bezpečnosti (human security), jejž zakládá na dvou
hlavních aspektech: jednak na bezpečí před hrozbami jakými jsou hlad, nemoci
či represe, jednak na ochraně před „náhlými bolestnými narušeními vzorců
každodenního života"1 [Human Development Report 1994: 23], ať už se tyto
odehrávají doma, v práci, komunitě či kdekoliv jinde. Bezpečnost dle tohoto
konceptu znamená především to, že lidé by měli mít možnost činit své životní
1 Překlad pro ú čely této práce V .-K.. B.
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volby - jejichž rozsah se program lidského vývoje (human development) snaží
rozšiřovat - bezpečně a svobodně, [ibid.]
Uvedená zpráva tedy nezavádí žádnou konkrétní, dobře uchopitelnou, definici
lidské bezpečnosti s odvoláním na to, že způsob, jakým různí lidé bezpečnost
vnímají, závisí do značné míry na jejich bezprostřední situaci. I přesto však
zpráva udává, že, ačkoliv hrozeb pro lidskou bezpečnost existuje celá řada, pro
životy obyčejných lidí znamená bezpečnost především „ochranu před hrozbou
nemoci, hladu, nezaměstnanosti, kriminality, společenského konfliktu, politické
represe a ekologického rizika"1 [ibid.: 22-24].
Z výše uvedených sedmi kategorií je pro tuto práci relevantní především
ochrana před hrozbou kriminality, tedy to, co ve zprávě dále spadá pod pojem
osobní bezpečnosti (personal security). Právě osobní bezpečnost, hlavně ve
smyslu bezpečí před fyzickým násilím, je považována za nejdůležitější aspekt
lidské bezpečnosti. Zahrnuje v sobě celou řadu dílčích hledisek, mezi jinými
ochranu před hrozbou zločinu a pouličního násilí, dopravních nehod či násilí
etnického, [ibid.: 30-31]

2.2 Bezpečnost v každodenním životě

V každodenním životě se pak pocit bezpečí zakládá nejen na absenci rozličných
hrozeb, nýbrž i na vlastnictví důvěry v předvídatelnost věcí, v normální
fungování sociálního řádu, dalo by se říci v kontrole nad situací. Bezpečí,
jakožto jedna z důležitých lidských hodnot, tak není izolována od ostatních,
jakými jsou třeba svoboda, pořádek či solidarita, nýbrž se s nimi do značné
míry prolíná. Hlavním nástrojem ochrany těchto hodnot by pak měl být podle
některých autorů stát a státní instituce. [McSweeney 1999: 17;152-156]
Bezpečnost tedy není jen absencí konkrétního ohrožení, jak by ji bylo lze
v úzkém smyslu definovat, nýbrž zahrnuje i svobodu od různých rizik, stejně
jako absenci nejistoty v každodenním životě. Německý psycholog Hans Mogel
[Mogel

1995]

zavádí v této souvislosti
-
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-

do českého jazyka jen

obtížně

přeložitelný pojem „Geborgenheit"2. Jedná se v podstatě o koncept celkového
bezpečí, odkazující jak na subjektivní pocit (pocit bezpečí), tak na - a zejména
na - více či méně objektivní stav (bytí, nacházení se v bezpečí), jemuž
přisuzuje zásadní místo v lidském životě. Důležitou komponentu zde tvoří
„ochrana", tedy v tomto případě především vědomí, že je člověk chráněn před
ne-bezpečím.
K celkovému bezpečí v tomto smyslu přispívá, kromě již zmíněné ochrany před
ohrožením, i celá řada dalších faktorů. Mezi tyto patří důvěra, a to zdaleka ne
jen ve vztahu k jiným lidem - důvěra je zde pojata obecněji, vztahující se i na
„neživé" předměty. Lze sem tedy řadit i důvěru ve fungování institucí, jakož i
sociálního řádu vůbec, jak již bylo uvedeno výše. Rovněž tak prostor, v němž se
člověk pohybuje, hraje nemálo důležitou roli. Vyskytují-li se v něm agresivní
lidé, či prvky nahánějící strach, má toto negativní vliv na vnímání bezpečnosti;
opačně naopak působí zejména dobré a intenzivní mezilidské vztahy. [Mogel
1995: 6-41]

2.3 Bezpečnost vs. bezpečí

Doposud byly pojmy „bezpečnost" a „bezpečí" používány víceméně vzájemně
zastupitelně, jak to činila i citovaná literatura. Je otázkou, zda by nebylo přeci
jen dobré pokusit se tyto dva výrazy od sebe odlišit. Tak lze bezpečí chápat ve
smyslu výše vyloženého pojmu „Geborgenheit", tedy jako spíše subjektivní
percepci zakládající se nejen na ochraně před možnými hrozbami, nýbrž mající i
širší konotace. Bezpečnost lze oproti tomu považovat spíše za objektivní
charakteristiku, vztahující se vždy k nějaké konkrétní hrozbě či konkrétnímu
riziku. Přes veškerou snahu o oddělení těchto pojmů je však zřejmé, že spolu
tyto dva velmi úzce souvisí: tak má pocit bezpečí svůj reálný základ ve faktické
bezpečnosti, byť může být dále dotvářen a přetvářen ostatními spolupůsobícími
faktory, [srv. např. Ewald 2000]
2 Pojem lze přeložit ja k o „b ezp ečn ost“ či „ b ezp ečí“, c o ž však plně neodráží jeh o význam .
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2.4 Konkretizace poimu

Pro lepší uchopení diskutovaného pojmu může být dále užitečné zodpovědět si
následující otázky:

Bezpečnost

koho?

a,

vztahuje-li

se

bezpečnost

ke

konkrétním hrozbám a rizikům, jak bylo diskutováno výše, pak: Bezpečnost
vzhledem k čemu? Pokud jde o otázku první, není snad sporu o tom, že by se
bezpečnost měla vztahovat především k individuálním lidským bytostem.
[McSweeney

1999:16;

srv.

Human

Development

Report

1994:

22-23]

K uspokojivému zodpovězení druhé otázky pak zajisté nestačí bezpečnost
vymezit pouze jakožto absenci ohrožení. Míru abstrakce lze však snížit: Posléze
nám stojí k dispozici celá řada možných hrozeb pro lidskou bezpečnost, třeba
tak, jak je uvádí již několikráte zmiňovaná zpráva Plánu rozvoje OSN [Human
Development Report 1994]. I tak zůstává nicméně bezpečnost stále ještě
definována příliš široce a nezbývá tedy, než vybrat jen některý její aspekt.
Nejvhodnějším pojetím se zde zdá být bezpečnost tak, jak o ní kdysi smýšlel
Adam Smith, čili zhruba jako absence možnosti násilného útoku na osobu nebo
na její majetek. [Smith 1790]
Posledním

problémem,

který

bezpečnosti vyvstává, je -

na

tomto

místě

v souvislosti

s pojmem

vzhledem k původnímu záměru práce -

její

srovnatelnost v jednotlivých případech. Lze zajisté říci, že např. některá oblast
je bezpečnější než jiná, nicméně tím, co se zde ve skutečnosti poměřuje, není
ani tak míra bezpečnosti, jako spíše k ní inverzní „míra ohrožení". Tímto
způsobem

např.

počet vloupání na tisíc

obyvatel

(tzn.

míra

ohrožení

kriminálním činem vloupání) vypovídá o tom, jaká je bezpečnost v té které
lokalitě. Vzhledem k tomu, že se z tohoto pohledu skutečně jedná o míry
vzájemně obrácené, nemělo by jejich používání v dalším textu, resp. usuzování
z jedné na druhou působit jakékoliv komplikace.

3. Nerovnost prostorová (horizontálním
Již při zběžném pohledu jak na teoretickou literaturu, tak na výsledky
empirických výzkumů, lze zkonstatovat, že bezpečnost skutečně není v prostoru
rozdělena úplně rovnoměrně. Můžeme tak narazit na tzv. ohniska kriminality,
jakož i na relativně bezpečné oblasti.

3.1 Město - venkov

Všeobecně vzato je rozdíl v míře bezpečnosti patrně nejmarkantnější při
srovnání městských a venkovských oblastí: těm

prvním je již tradičně

připisován vyšší výskyt zločinu a delikvence, stejně jako i dalších patologických
jevů, například nepořádku či sebevražd jejich obyvatel. [Wirth 1964] „Již přes
sto let ukazují studie z celého světa více zločinu ve velkých městech, než ve
městech malých a vesnických oblastech."1 [Coleman, Cressey 1987: 405]
Městské oblasti, zejména pak oblasti velkoměst, svou mírou kriminality ostatní
srovnávaná území dokonce několikanásobně předčí, a to jak pokud jde o
násilné trestné činy, tak o trestné činy majetkové, [ibid.]
Z uvedeného vyplývá, že nižší bezpečnost je v tomto smyslu jednoznačně
asociována s městem a městským prostředím. Přitom se nikterak nejedná o
disproporci běžně neuvědomovanou: „Mnoho obyvatel měst organizuje své
každodenní životy vědomi si kriminality, neustále se snažíce snížit svou šanci
stát se její obětí"1 [ibid.: 477]. Lidé tedy do jisté míry akceptují sníženou míru
bezpečnosti jako součást městského života. Lze se domnívat, že ona nižší
bezpečnost je zde vyvážena určitými pozitivy,

poskytovanými

městským

prostředím, jakými mohou být třeba snazší získání práce či vyšší úroveň
kulturního života.

3.1.1 Důvody rozdílu
Důvodů, které by vysvětlovaly, proč se kriminalita pojí spíše s urbánním
prostorem, lze nalézt hned několik. Již tradiční zdůvodnění tohoto jevu vychází
v případě měst z vysoké koncentrace obyvatelstva na relativně malém prostoru
a především pak z anonymity s tímto spojené. Mezi množstvím navzájem si
cizích lidí je tak mnohem pravděpodobnější, že případný zločinec nebude nikým
rozpoznán; absence anonymity v menších městech či na vesnicích naopak
příležitosti k mnoha druhům zločinu značně redukuje, [ibid. 405: 473] Ne úplně
vše lze nicméně přičítat na vrub anonymitě, resp. její absenci. Ostatně např. dle
R. E. Parka „Všechny sociální problémy se nakonec ukazují jako problémy
sociální kontroly"1 [Park 1967: 209]. Ať již budeme s tímto výrokem plně
souhlasit či nikoliv, koncept sociální kontroly se zde rozhodně jeví také
užitečným, zvláště pak co se sociální kontroly neformální týče. Lze se domnívat,
že právě tato je více uplatňována na venkově či v malých městech, kde tak do
jisté

míry

předchází

případnému

kriminálnímu jednání

některých

členů

společnosti. S tímto je dále vcelku úzce provázána i organizace společnosti v té
které lokalitě: „pospolitost lidí, sociální prostředí. [...] ochota vystoupit společně
jak proti odchylnému chování, tak také na podporu ohrožených [...] vytváří
klima v obci, které je preventivně účinné v mnohých směrech" [Protivínský

2001].
Posledně zmíněnému aspektu se věnoval již koncem devatenáctého století F.
Tónnies [Tónnies 1996], byť v poněkud jiné souvislosti přechodu od tradiční
společnosti ke společnosti moderní. Z jím zavedených pojmů „pospolitosti"
(Gemeinschaft) a „společnosti" (Gesellschaft) lze nicméně i nyní vycházet při
srovnání určitých aspektů velkoměstského života s tím maloměstským či
venkovským. Byť se dle Tónniese jedná o dvě po sobě následující období, i tak
připouští, že určité prvky pospolitosti přetrvávají i v době, jejíž charakteristice
dominuje pojem druhý, tedy společnost, [ibid.: 232] Nutno podotknout, že
Tónnies svou prací reagoval na v té době probíhající modernizaci společnosti a
-
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s ní

spojený

rychlý

růst

velkoměst,

který

byl

tehdy

bezprecedentním

fenoménem. Proto také pojímá svůj koncept společnosti (Gesellschaft) jako
nové uspořádání, spojené s právě se rozvíjejícími velkoměsty, a vymezuje jej
tak

proti

tradiční

pospolitosti

(Gemeinschaft),

kterou

naopak

asociuje

s venkovem a městy malými, [ibid.: 33-35]
Co se tedy života venkovského - či maloměstského - týče, vedle ostatních
druhů pospolitosti, jakými jsou příbuzenství či přátelství, zde stojí za pozornost
především

sousedství,

tedy

pospolitost

založená

na

sdílení společného

prostředí. Byť tato tvoří jeho základ, nejedná se zde o pouhou blízkost obydlí.
Mnohem více spočívá sousedství, chápané jako pospolitost, na vzájemných
kontaktech sousedů a vzájemné znalosti jeden druhého, k čemuž se přidává i
spolupráce v rámci sousedství, ať již jde o práci či organizaci. Společným
jmenovatelem je zde především (stálá) příslušnost k určité lokalitě a jistý druh
„my"-vědomí z ní vyplývající, přirozeně se obracející s obavami či averzí ke
všemu cizímu, doprovázena vůlí k obraně společného.
Velkoměstská společnost (Gesellschaft) oproti tomu připomíná pospolitost jen
povrchně, a to do té míry, že lidé pokojně žijí v těsné blízkosti jeden druhého.
Neexistuje zde však jakákoliv apriorně daná jednota; lidé velkoměsta žijí
navzdory všem potenciálně sjednocujícím faktorům izolovaně, jejich vzájemné
vztahy lze charakterizovat spíše v pojmech vzájemného nepřátelství, než
spontánní spolupráce. Původní sousedskou pospolitost nahradily různé zájmové
skupiny a konvenční společenské styky, které se však, dle Tónniese, svou
intenzitou ani kvalitou nevyrovnají vazbám v rámci pospolitosti. [Tonnies 1996:
42-77]
Stejně tak kontrastuje městské prostředí s venkovskou kolektivitou i v dalším
směru: společně s mizící vazbou na určitou lokalitu a vysokou prostorovou
mobilitou městského obyvatelstva se stírá i tradiční vymezení my-oni vázané na
obývaný prostor a vystihující tak určitou semknutost té které pospolitosti. „Ve
městě [...] se rozdíl mezi místními a cizími stává irelevantním"1 [ibid.: 229].
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Vazby v rámci společnosti (Gesellschaft) se tak v porovnání s pospolitostí jeví
jako povrchní a pouze přechodné, [ibid.: 35]
Byt' Tónnies viděl městskou společnost snad až příliš negativně a oproti tomu
venkovská pospolitost je zde vylíčena spíše idealisticky, lze přesto považovat
jeho postřeh o rozdílnosti mezilidských vztahů podle místa bydliště za podnes
aktuální. Je to zejména ona již výše popsaná sousedská pospolitost, patrná
zejména na venkově či v malých městech, která, jak se zdá, má pozitivní účinek
na prevenci kriminality v daných lokalitách. Nejen, že se sousedé v takovém

pocit sounáležitosti na základě společného a dlouhodobého sdílení určitého
prostoru je více než dobrým základem pro případnou mobilizaci ke kolektivní
akci. Naopak vzájemná znalost mezi sousedy v podmínkách velkoměsta dost
dobře možná není - vzhledem k rychle se střídajícím nájemníkům či majitelům
bytů se kolikráte neznají ani obyvatelé jednoho domu, natož pak širší oblasti a stejně tak i ochota ke vzájemné spolupráci založené jen na bázi sousedství je
zde výrazně nižší, což lze vysvětlovat onou izolovaností městských obyvatel,
absencí pospolitosti, tedy alespoň v místě bydliště. Lze zajisté namítnout, že
lidé žijící ve velkých městech nejsou o pospolitost tak úplně připraveni - úzké
vztahy v rámci rodiny či přátelství by se daly jen stěží popřít, nicméně tyto
bývají z pravidla rozptýleny v prostoru, a tak z hlediska bezpečnosti představuje
právě pospolitost sousedství značnou výhodu, jíž disponují spíše vesnice či malá
města.

3.2 Město - město

Bylo by nicméně poněkud zjednodušující pohybovat se pouze v dichotomii
město - venkov, pokud jde o bezpečnost jednotlivých oblastí. Byla by tak
pominuta skutečnost, že ani v rámci jednoho města není kriminalita zcela
rovnoměrně

rozložena,

[např.

Burgheim,

Sterbling

1999]

Tak vykazuje

například městské centrum a k němu přiléhající oblasti oproti ostatním čtvrtím
-
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vyšší míru kriminality, zvláště pokud jde o vloupání a drobnější delikty typu
krádeží. [Eisner 2000: 33] Toto lze vysvětlovat především „nadprůměrnou
fluktuací obyvatelstva"1 [ibid.: 22] právě ve zmíněných oblastech a jejími
konsekvencemi (viz výše).
Stejně tak i ostatní městské čtvrti se mezi sebou, pokud jde o bezpečnost,
značně liší. Kromě vlastního městského centra lze narazit na zvýšenou míru
kriminality i v dalších čtvrtích, zejména pak v těch s výrazně vyšší koncentrací
obyvatel na km2. [Burgheim, Sterbling 1999: 121-122] Toto opět připomíná
„klasickou městskou situaci" diskutovanou dříve, kdy velká hustota obyvatel,
anonymita a absence sousedské pospolitosti skýtají příhodnější podmínky pro
výskyt kriminality, než je tomu v jiných, méně zalidněných, oblastech. Odlišnou
míru bezpečnosti v různých částech města pak lze naopak vysvětlovat také tím,
že „mnohé čtvrti v dnešních městech jsou skutečnými komunitami [tzn.
pospolitostí]

v tom

smyslu,

že

mají

některé

sociálněpsychologické

charakteristiky vesnice"1 [Coleman, Cressey 1987: 489].

3.3 Závěry

Jak z výše uvedeného vyplývá, lze skutečně mluvit o nerovné distribuci
veřejného statku bezpečnost ve společnosti. Jako důležitý aspekt s pozitivním
vlivem na bezpečnost v místě bydliště se přitom ukazuje sousedská pospolitost:
Tak se obyvatelé menších měst či vesnic těší vyšší míře bezpečnosti a naopak
obyvatelé velkých měst, zejména pak městského centra či jiných oblastí s velmi
vysokou koncentrací obyvatel, jsou kriminalitou ohroženi podstatně více.
Vezmeme-li v úvahu, že venkovské oblasti bývají zpravidla o poznání chudší než
oblasti

městské

a

naopak

„města,

oproti venkovským

oblastem,

jsou

charakterizována vyšší úrovní vzdělání a příjmů"1 [Coleman, Cressey 1987:
469], stejně tak však i vyšší mírou kriminality, můžeme dojít k závěru, že zde
stojíme před nerovností dispersní. Výhody městského života, mezi něž patří

-

12

-

(zejména) vyšší sociální mobilita či vyšší příjmy, jsou

zde vyvažovány

nevýhodou v podobě nižší bezpečnosti v místě bydliště.

4. Nerovnost socioekonomická (vertikálni)

Doposud diskutované rozdělení bezpečnosti ve společnosti budí zdání, že míra
bezpečnosti negativně souvisí se socioekonomickým postavením toho kterého
individua. Tak je míra kriminality vyšší ve městě, kde jsou i vyšší příjmy a
v rámci města je pak tato výraznější mimo jiné v městském centru, kde lze
obyčejně nalézt zejména jednočlenné domácnosti s relativně vysokým sociálním
statusem.

[Eisner

2000:

24] Tuto

myšlenku

negativní souvislosti

mezi

socioekonomickým postavením a bezpečností dále podporuje populárně-logická
představa

o vyšší efektivnosti viktimizace

lépe ekonomicky

situovaných

individuí. Jinak řečeno: Implicite se vnucuje předpoklad, že oběťmi kriminality,
obzvláště loupežných přepadení či vloupání, budou spíše lidé, u kterých se
pachatelům jejich čin „vyplatí", tedy lidé disponující nákladnějším zařízením
domácnosti nebo vyšší finanční hotovostí. Některé studie, provedené např. ve
Velké Británii, Švýcarsku či Německu, nicméně poukazují na vztah právě
opačný, tedy na to, že „chudí jedinci jsou spíše vystaveni jak ekonomické, tak
fyzické nejistotě -

jak chudobě, tak relativně vysoké míře kriminality"1

[Inglehart 1990: 135].

4.1 Oblasti méně privilegované

Vrátíme-li se k nerovnoměrné distribuci bezpečnosti v rámci města, zjistíme, že
kromě městského centra existují další oblasti s relativně vyšším výskytem
kriminality. Pro většinu evropských a amerických měst pak platí, že se nižší
bezpečnost v určitých čtvrtích obvykle pojí i s jinými znevýhodněními. Takové
obecně „méně privilegované čtvrti" lze nejsnáze charakterizovat jako oblasti
nacházející se v blízkosti průmyslových center či dálnic, s vysokým podílem
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vícepodlažních domů, „vyšším podílem nekvalifikované pracovní síly, vyšším
podílem obyvatel cizího původu"1 [Eisner 2000: 24].
Jsou to zrovna tyto méně privilegované čtvrti, v nichž bývá míra kriminality
nejvyšší. K tomu se připojuje skutečnost, že obětí trestného činu se lidé stávají
z podstatné části právě v místě svého bydliště, a to i přes vysokou každodenní
mobilitu dnešního městského obyvatelstva. Ve srovnání s ostatními tak mají
obyvatelé městského centra a zejména oněch méně privilegovaných čtvrtí větší
pravděpodobnost stát se obětmi trestného činu, zvláště v místě bydliště.
S bydlištěm je pak nutně spojen i trestný čin vloupání do domu či bytu,
vyskytující se v posledně zmíněných oblastech podstatně více. „Sociálně a
ekonomicky lépe postavené čtvrti", tedy takové, ve kterých převládá osobní
vlastnictví obývaných nemovitostí a pro něž je příznačný vyšší podíl lidí
zastávající vedoucí pozice, jsou oproti tomu kriminalitou zatíženy nejméně.
[Eisner 2000: 17-95]

4.2 Důvody rozdílu

Zajisté nestačí spokojit se s pouhým konstatováním, že bohatí lidé se těší vyšší
míře bezpečnosti, resp. že chudí jsou vystaveni vyšší míře kriminality. Je třeba
zamyslet se i nad možnými vysvětleními tohoto jevu. Jedno takové vychází
z poznatku, že pachatelé trestných činů, relevantních vzhledem k bezpečnosti
tak, jak je pojímána v této práci, tedy pachatelé vražd, krádeží či vloupání, se
rekrutují především z nižších společenských vrstev. Stejně tak mají příslušníci
nižších tříd vyšší pravděpodobnost stát se účastníky zločinu, ať již jako
pachatelé,

nebo jako oběti. Vykazují-li tedy chudší oblasti ve srovnání

s oblastmi bohatými vyšší míru kriminality, je tak (zčásti) proto, že právě zde
existuje vyšší podíl lidí tyto trestné činy páchající. [Coleman, Cressey 1987:
403-404] Jinak vyjádřeno: „více chudých lidí se stává oběťmi [těchto trestných
činů], neboť zmíněné zločiny bývají spáchány jinými chudými lidmi, kteří žijí ve
stejné čtvrti"1 [ibid.: 404].
-
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K vysvětlení nerovného rozdělení bezpečnosti se dále přidává také skutečnost,
že bohatší lidé si mohou dovolit přijmout nákladnější opatření k zajištění, resp.
zvýšení své bezpečnosti. S rostoucím příjmem v domácnosti tak roste i počet
různých bezpečnostních opatření, jakými jsou třeba bezpečnostní zámky,
instalovaná světelná čidla či poplašná zařízení. Například podle výzkumu
provedeného ve Velké Británii3, přijímá, posuzováno podle příjmu, nejvyšší
skupina obyvatel „téměř dvakrát tolik rozličných druhů bezpečnostních opatření
jako skupina nejnižšP'1 [Hope 2000: 91].
Kromě uvedené možnosti fyzických opatření ke zvýšení bezpečnosti však
existuje, jak poukazuje T. Hope [ibid.], i další strategie, spočívající v podstatě
ve vyhýbání se rizikům: „zajistit, aby něčí osoba a majetek byly tak málo
vystaveny vnímaným zdrojům rizika, jak je to jen možné"1 [ibid.: 95]. Nejlepším
naplněním takovéto strategie je pak zejména přestěhování se do některé méně
kriminalitou zatížené lokality. Byť nemusí být vnímání toho, jaká místa jsou více
či méně bezpečná, plně objektivní, přesto mají aktéři k dispozici určitá vodítka:
Tak mívá například špatná pověst či nepořádek v některé lokalitě stigmatizující
efekt, ve výsledku problémy dané oblasti dále posilující.
V této

souvislosti

může

obecně

poskytnout jedincům

orientaci

i cena

nemovitostí na tom kterém místě, na niž mají problémy jako je vysoká míra
kriminality a související sociálně-patologické jevy jednoznačně negativní dopad,
[ibid.] Tzv.

dobré adresy, již pouze ze svého titulu

podstatně dražší,

předpokládají krom jiného i pořádek a jistou vzdálenost od negativních
společenských jevů. Přitom se jedná o vzdálenost nejen v přeneseném, nýbrž i
ve vlastním slova smyslu: Tak bývá nezřídka chápána právě suburbanizace migrace do vilových čtvrtí na předměstí - jako volba lepší, a především i
bezpečnější lokality. [Giddens 2003: 457] Bydlení na „špatné adrese" bude
naopak volit spíše jen ten, kdo nemá jinou možnost, tedy zejména příslušníci
nižší sociální vrstvy, příjemci sociální pomoci, dlouhodobě nezaměstnaní, a
pod., kteří často „jsou na základě své socioekonomické situace v těchto
British Crim e Survey 1994
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[znevýhodněných] čtvrtích „lapeni"

[Bremer 2000: 171]. Jakmile se tak

v určité čtvrti začnou ve větší míře projevovat příznaky úpadku, vnímané jako
(potenciální) hrozba pro individuální bezpečnost, jakými jsou například násilné
konflikty či přítomnost věčně opilých nebo drogově závislých lidí na ulicích, kteří
bývají taktéž nezřídka zapleteni do deliktů typu napadení osoby či poškozování
majetku, pak ti, kdo si toto mohou dovolit, se budou snažit získat větší
prostorovou distanci od výše zmíněných problémů a danou oblast s nejvyšší
pravděpodobností opustí. [HäuBermann, Kapphan 2000: 228] Již dříve zmíněná
suburbanizace přitom není jedinou možností: I uvnitř měst existují čtvrti či
oblasti disponující „větší prostorovou [sic] distancí od sociálních problémů
města"1 [ibid.].

4.3 Závěry

Na tomto místě tedy lze stručně shrnout, že ekonomické postavení, jak se zdá,
determinuje nejen kvalitu a množství přijímaných fyzických bezpečnostních
opatření, nýbrž ovlivňuje bezpečnost i tím, že (ne)umožňuje volbu bezpečnější
lokality.
Nerovnost v bezpečnosti tak lze na základě výše uvedených poznatků mnohem
spíše

považovat

za

součást

kumulativní

nerovnosti,

kdy

se jednotlivá

znevýhodnění v různých oblastech na sebe nabalují. Obecně přitom platí, že
pokud jiná oblast, v tomto případě bezpečnost, v níž by měla dle všeobecného
konsensu panovat spravedlivější distribuce, je determinována (v podstatě
obecně akceptovanou a zjevnou) nerovností ekonomickou, pak se tato situace
začíná posléze jevit jako sociálně-problematická. [např. Velký sociologický
slovník 1996: 684]
Vedle

samotného

nerovnoměrného

rozložení

bezpečnosti

v závislosti

na

socioekonomickém postavení lze považovat za sociální problém i skutečnost, že
ani

prostředky

sloužící

ke

zvýšení

bezpečnosti

nejsou

ve

společnosti

distribuovány na základě skutečné potřeby, nýbrž na základě jiných kritérií -
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příjmu a bohatství. [Hope 2000: 87] „Tak se stává nespravedlivým, pokud
dovolíme, aby distribuce bohatství dominovala distribuci bezpečnosti"1 [ibid.].
Přitom nejde, jak by se mohlo na první pohled zdát, jen o vlastní „komodifikaci"
bezpečnosti, tedy pojímání bezpečnosti jako běžné komodity a „dozásobování"
se prostřednictvím trhu, například pořízením zabezpečovacího zařízení do domu
či bytu, přičemž možnosti v tomto případě jsou - jako ostatně na každém trhu
- ovlivněny kupní silou daného individua. Jedná se zde však rovněž o následky
této komodifikace, dalo by se říci o externality, kdy ze zabezpečení jedněch
v lepším případě neprofitují ti druzí, v horším případě pak jsou následkem
preventivních opatření těch, kteří si toto mohou dovolit, kriminalitou ohroženi
více ti, kdo si preventivní opatření (v takové míře) dovolit nemohou, a tak u
nich roste pravděpodobnost, že se stanou obětí např. lupiče, který byl díky
prevenci odrazen jinde, [ibid.: 87-102]

5. Nerovnost horizontální vs. vertikální - iak to tedv ie
O tom, že jistá nerovnost v rozdělení bezpečnosti ve společnosti existuje, není
pochyb, jak o tom svědčí i obě předešlé pasáže. Odpověď na otázku, zda se
přitom jedná
jednoznačná

o nerovnost horizontální či vertikální, již však tak zcela
není.

Vyjdeme-li

např.

ze

srovnání

(velko)městských

a

venkovských oblastí tak, jak bylo provedeno výše, potom lze nerovné rozdělení
bezpečnosti označit za spíše horizontálního charakteru. Nerovnost je přitom
v tomto případě disperzní, lidé ve městě jsou více ohroženi kriminalitou, a to i
přes vyšší socioekonomický status, který je s městským životem již tradičně
spojován. Zaměření na samotné městské oblasti oproti tomu skýtá pohled zcela
opačný. I zde existuje nerovná distribuce bezpečnosti, nicméně tato je do
značné míry determinována příjmem, resp. ekonomickým postavením daného
individua. Příslušníci nižších tříd ve městech jsou tak vystaveni kriminalitě více
než příslušníci tříd vyšších, nerovnost je v tomto případě vertikální a nezřídka
kumulativní.

-
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5.1 „Městská vesnice"

Co se města týče,

byly doposud diskutovány jen

možné příčiny nižší

bezpečnosti v určitých lokalitách, resp. u určitých skupin obyvatel. Perspektivu
lze však také obrátit a ptát se naopak po příčinách vyšší bezpečnosti. Jakkoliv
může tento přístup budit zdání, že jde pouze o obrácené vyjádření téhož,
přesto skýtá jedno zajímavé srovnání: Při hledání možných vysvětlení vyšší
bezpečnosti - tak, jak byl o toto učiněn pokus v pasáži pojednávající o
horizontální nerovnosti - se jen ztěží lze vyhnout jistým paralelám mezi
venkovem a některými městskými oblastmi. Jinak řečeno: Je-li hlavní devizou
venkovských či maloměstských oblastí to, co bylo nazváno sousedskou
pospolitostí, pak lze zjistit, že některé části měst disponují v podstatě stejnými
charakteristikami. Uvedené lze nejsnáze přiblížit na případu suburbií, jichž se
toto především, byť ne zcela výlučně, týká.
Již pokud jde o převládající typ zástavby, je zřejmé, že tato připomíná spíše
venkovské než „typicky městské" oblasti. Rovněž tak rodinné domky tuto
zástavbu tvořící, implicite předpokládají využívání po dobu trvání (alespoň)
většiny rodinného cyklu. Právě tato dlouhodobost spojená s nižší koncentrací
obyvatel, a tím pádem i s nižší anonymitou, tvoří vhodné podmínky pro vznik
sousedské pospolitosti tak, jak o ní byla řeč již výše. Jedná se tedy v podstatě o
ideální kombinaci výhod jak městského (vyšší socioekonomický status), tak i
ne-městského (vyšší bezpečnost) prostředí.
Za problematickou - z hlediska nerovné distribuce bezpečnosti - lze nicméně
označit skutečnost, že se v daném případě jedná o lokality značně sociálně
homogenní. Jejich bezpečnost, daná jednak sociální a prostorovou distancí od
negativních jevů velkoměsta, jednak právě onou sousedskou pospolitostí, je
pak nadále udržována působením cenových mechanismů, takže ti, kdo si to po
finanční stránce nemohou dovolit, jsou z takovýchto oblastí prostřednictvím
trhu s nemovitostmi v podstatě vyloučeni. Výhoda vyšší bezpečnosti, jinak

veřejného charakteru, tak „zůstává" jen mezi příslušníky určité společenské
vrstvy. Dále pak platí, že čím exkluzivnější určitá čtvrť je, tím lépe dokáže,
zejména prostřednictvím zmíněných cenových mechanismů, zabránit pronikání
nežádoucích jevů, vnímaných jako bezpečnostní rizika. [Hope 2000: 101-103]

5.2 Městské centrum

Co se pak vlastního města týče, například také již dříve zmiňované oblasti
městského centra, lze zde nalézt obyvatelstvo podle socioekonomického statusu
podstatně více heterogenní. Rovněž tak obměna obyvatelstva migrací zde, ve
srovnání s ostatními oblastmi, zpravidla dosahuje vyšších hodnot a podílí se,
společně

s hustotou

zalidnění,

na

vzniku

a

udržování

pro

město

charakteristického anonymního prostředí. Vyšší příjem, resp. socioekonomické
nerovnosti se v tomto případě mohou promítnout „jen" do kvality a kvantity
fyzického zabezpečení, které zde - při absenci výhod poskytovaných sociálně
homogenním

prostředím a sousedskou

pospolitostí

-

hraje ve vztahu

k bezpečnosti nejdůležitější roli. Příslušnost k vyšší třídě tak z tohoto pohledu i
zde skýtá jistou výhodu, která však, jak ukazují některé výzkumy, není příliš
výrazná. [Coleman, Cressey 1987: 404; srv. Hope 2000: 97-98] Ani pomocí
investice do dodatečného zabezpečení tak nelze v tomto případě bezpečnostní
rizika „úspěšně přenést na ostatní"1 [Hope 2000: 93].
Na základě tohoto tedy můžeme dojít k závěru, že socioekonomické nerovnosti
nejsou z hlediska distribuce bezpečnosti v sociálně heterogenních oblastech
příliš významné, a tak přesto, že příslušnost k vyšší třídě zde skýtá možnost
lepšího fyzického zabezpečení, nelze takovou situaci nazvat vyloženě sociálně
problematickou.

5.3 Nerovnost horizontálně-vertikální

Za problematický je však potřeba označit takový stav, kdy se socioekonomické
nerovnosti v rámci města „vpisují" do prostoru, čímž dávají vzniknout „lepším" a
„horším" lokalitám. Proces takovéhoto prostorového sociálního štěpení přitom
není ničím neobvyklým, jednotlivá města či země se mezi sebou liší spíše jen co
do míry a intenzity tohoto procesu, [např. Bremer 2000: 230] Všechny již
tradičně známé negativní jevy velkoměsta, vč. vysoké kriminality, pak tendují
ke koncentraci jen do (anebo především do) některých oblastí (z důvodů, které
byly již uvedeny výše), a tak dopadají jen na určitou část populace, která, kvůli
svému znevýhodněnému postavení, nemůže vzniklé situaci zabránit a ani se
této úspěšně vyhnout. Jsou to právě tyto znevýhodněné - a sociálně stále
homogennější - oblasti, v nichž je bezpečnost nejnižší a jež se nejvíce blíží
(negativní) charakteristice města z pohledu tradiční sociologie.
Z uvedeného vyplývá, že - stručně řečeno - nerovnou distribuci bezpečnosti ve
společnosti lze považovat jak za horizontální, neboť jednotlivé oblasti se mezi
sebou co do bezpečnosti skutečně liší, tak za vertikální, jelikož ekonomické
postavení ovlivňuje například možnosti fyzického zabezpečení. To však vzhledem k relativně nevýraznému efektu - ještě neznamená, že se jedná o
situaci sociálně problematickou. Konečně lze nerovnou distribuci bezpečnosti
rovněž považovat za vertikální a sociálně problematickou, a to v případě, ve
kterém

jsou

-

vlivem

prostorové

diferenciace

obyvatelstva

podle

socioekonomického postavení - výrazněji snížené bezpečnosti vystaveni jen
příslušníci nižší společenské třídy.

6. Něco dat
Pro doplnění lze uvedené závěry ještě konfrontovat s daty z jednoho výzkumu
českého4. Nicméně vzhledem k tomu, že vlastní kvantitativní analýza není cílem
4 A ktér 2005; N = 1939; kvótně reprezentativní
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z pohledu této práce zajímavé, nerovnosti a zdá se tak, že dolní a nižší střední
vrstva mají jsou mezi obětmi trestného činu nad reprezentovány, přesto nejsou
tyto diference statisticky významné a bezpečnost v Praze tak nezávisí na
příslušnosti k určité společenské vrstvě.
Dalším důležitým faktorem, který by teoreticky - dle předchozích závěrů - měl
mít vliv na bezpečnost, je typ zástavby (např. starší zástavba v blízkosti centra,
sídliště, řadové domky...). Tento také diferencuje na celorepublikové úrovni6,
nicméně v Praze není statisticky signifikantní, a tak bezpečnost, resp. zkušenost
kteréhokoliv člena domácnosti s trestným činem nezávisí v Praze ani na
příslušnosti ke společenské vrstvě, ani na typu zástavby v místě bydliště.
Srovnat lze i situaci v samotném městském centru. Tato oblast bývá spojována
s relativně vyšší mírou kriminality, zejména pokud jde o drobnější trestné činy
typu krádeží a vloupání. [Eisner 2000: 33] Zároveň se jedná o oblast, která
nebývá zcela sociálně homogenní, [např. Hope 2000] Tak vykazuje pražské
centrum nejvyšší podíl obětí trestných činů ve srovnání s ostatní zástavbou v
Praze, avšak jakákoliv statistická souvislost mezi příslušností k určité vrstvě a
viktimizací zde neexistuje. Toto není nikterak v rozporu s výše uvedenými
závěry, neboť takovýto stav pouze potvrzuje domněnku, že socioekonomické
nerovnosti nemají v sociálně heterogenním prostředí, jakým městské centrum
je, na míru bezpečnosti výrazný vliv.

6.2 Výsledky srovnání a co s nimi

Rozdíl mezi venkovským a městským prostředím, stejně jako i situace
v městském centru podle dostupných statistických údajů tedy v podstatě
odpovídají výše uvedeným obecným závěrům. Otázkou však nadále zůstává, jak
interpretovat zjištěnou absenci vlivu typu zástavby, a tedy de facto lokality, na
viktimizaci v Praze. Vliv sociální vrstvy na typ obývané zástavby zde přitom

6 chi-square test, p-hodnota: 0,006, N = 1917
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signifikantní je7, což v podstatě poukazuje na jistou prostorovou separaci
obyvatel podle příslušnosti k určité společenské třídě. Příslušníci vyšších tříd tak
obývají spíše vilové čtvrtě, či řadové domky, příslušníci tříd nižších pak
především starší řadovou zástavbu v blízkosti centra či v okrajových částech
města.
Jedno možné vysvětlení tohoto jevu lze hledat v samotném dotazníku, resp. ve
formulaci otázky. Byli-li respondenti tázáni na to, zda se stali obětí trestného
činu, nevztahovala se jejich odpověď nezbytně na oblast bydliště. A tak byť je
nezřídka za nejčastější místo viktimizace považováno právě místo bydliště
[Eisner 2000], nemuselo tomu tak nutně být v těchto případech.
Naskýtají se však i další možnosti, jak zjištěnou absenci vlivu zástavby na
viktimizaci v Praze vysvětlit. Nabízí se hned dva úhly pohledu k vysvětlení
téhož:

6.2.1 Absence bezpečných o b la stí

Lze se nejprve tázat, proč zde - jak se zdá - neexistují výrazněji bezpečnější
lokality ve smyslu, v jakém byly tyto diskutovány výše a např. suburbánní
oblasti, na rozdíl od těch v západních zemích, tak neposkytují svým obyvatelům
a jejich majetku výrazně vyšší bezpečnost.
Zdůvodnění lze v tomto případě hledat ve skutečnosti, že suburbanizace je u
nás jevem relativně novým8. Rapidní a masová zástavba příměstských ploch,
v některých

případech

s nedostatečnou

infrastrukturou

a

občanskou

vybaveností, má pak kolikráte za následek vznik spíše luxusních „nocleháren",
než aby umožňovala vznik neanonymního prostředí a sousedské pospolitosti
s jejich již diskutovanými pozitivními vlivy na bezpečnost.

7 A N O V A , p-hodnota: 0 ,0 0 0 , N = 3 4 8
8 Pozn.: B yť j e je v suburbanizace jak o takový u nás p ozorovateln ý již v p ředválečných letech, začal se tento ve
velkém uplatňovat až v 9 0 .letech. Za příčinu pozdního v ý v o je je především považována „restriktivní politika
om ezující výstavbu soukrom ých rodinných dom ů na okraji velk ých m ěst“ [M usil 2001: 2 9 0 ] m inulého režim u.
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6.2.2 Absence nebezpečných oblastí

Taktéž lze položit otázku opačně: Proč zde v rámci města neexistují výrazně
nebezpečnější oblasti? Nutno podotknout, že takovýmito znevýhodněnými
lokalitami jsou ve většině západních velkoměst zejména oblasti sídlišť [Bremer
2000: 229], která však v ČR - díky historickému vývoji - tvoří, na rozdíl od výše
zmíněných zemí, značnou část disponibilního bytového fondu a vyznačují se
dodnes výraznou prostorovou blízkostí různých sociálních vrstev obyvatel.
[Musil 1985: 61 - 78]
Právě heterogenita obyvatel, jak bylo argumentováno, relativizuje sociální
nerovnosti ve vztahu k bezpečnosti, a to nejen v případě sídlišť; stejně tak
sociální homogenita či výrazná převaha příslušníků dolní vrstvy a sociálně
potřebných oblast naopak stigmatizuje a vede následně k rozvoji sociální
patologie včetně vysoké kriminality.

6.3 Závěry

Lze tedy uzavřít, že nerovná distribuce bezpečnosti nepatří mezi závažné
sociální problémy České republiky. I zde existuje rozdíl v bezpečnosti mezi
městem a venkovem, nicméně patří k historicky daným kulturním specifikům
země, že zde ve velkoměstě nevznikly stigmatizované čtvrti s výrazně vyšší
kriminalitou, jak tomu je v mnoha jiných západních zemích.

7. Závěr
Na počátku práce byla položena základní otázka, zda existují nerovnosti
v bezpečnosti, neboť tato je běžně považována za statek veřejný a její
distribuce by tedy měla být pokud možno universální. Na tuto nezbývá než
odpovědět kladně, přičemž je zapotřebí mít na paměti, že nerovná distribuce
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bezpečnosti jako takové nemusí být ještě nezbytně považována za sociální
problém.
Tak lze rozlišit nerovnosti horizontální, vycházející především z dichotomie
město-venkov a aplikující tuto i na bezpečnost. Venkovské oblasti, zpravidla
považované za chudší, jsou tak kriminalitou ohroženy podstatně méně než
oblasti velkých měst, považované naopak spíše za bohatší. O této nerovné
distribuci bezpečnosti závislé na velikosti obce ostatně svědčí i data z ČR.
Kromě vlastní absence anonymity a nižší koncentrace obyvatel je za příčinu
vyšší

bezpečnosti

ve

venkovských

oblastech

považována

i

sousedská

pospolitost, která právě - z logiky věci - velmi často ve velkoměstském prostoru
schází.
Rozlišit lze však dále i nerovnosti vertikální, závislé na socioekonomickém
postavení daného jedince. Lepší ekonomická situovanost umožňuje aktérům
jednak pořizování dodatečných bezpečnostních opatření, jakými jsou třeba
fyzická zabezpečovací zařízení, jednak volbu bezpečnější lokality. Je to právě
tato druhá možnost, která se za určitých okolností může stát sociálně
problematickou a způsobovat, že příslušníci nižších vrstev jsou kriminalitě
vystaveni více než příslušníci vrstev vyšších. Nutno podotknout, že v ČR, na
rozdíl od mnoha západních zemí, takováto situace (zatím) nenastala.
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Příloha: PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Název: Nerovnosti v bezpečnosti

Téma: Nerovná distribuce bezpečnosti v rámci společnosti

Charakteristika problému:
Ačkoliv je bezpečnost individua a jeho majetku v určitém smyslu považována
za statek kolektivní, přesto v distribuci bezpečnosti ve společnosti panuje
značná nerovnováha. Přitom
faktorů ovlivňujících míru bezpečnosti je mnoho (např. pohlaví, věk, ...).
V práci bych se chtěla zaměřit na dva z těchto faktorů - na prostorové
umístění a na výši příjmů. Nejprve se zaměřím na to, jak je nerovnost
v bezpečnosti distribuována prostorově - tedy na souvislosti mezi mírou
bezpečnosti a prostorovým umístěním lidí. Následně bych chtěla zkoumat
souvislosti mezi výší příjmů a bezpečností - tedy jak souvisí nerovnosti
v příjmech s nerovnostmi v bezpečí. Nakonec bych se ráda pokusila o nalezení
souvislostí mezi prostorovým umístěním a výší příjmů ve vztahu k bezpečnosti.
Pro zkoumání vlivů na bezpečnost (a na nerovnosti v ní), bych ráda
zkonstruovala model rozdělující nerovnosti v bezpečnosti na „horizontální" a
„vertikální" - na straně jedné tak rozlišující bezpečnost danou prostorově (za
příklad zde může sloužit dichotomie město - venkov, kdy je městské prostředí
vnímáno jako nebezpečnější a riziko snížené bezpečnosti tak na sebe
individuum bere samo. Stát, případně orgány místní správy se zdají tuto
nerovnováhu částečně vyrovnávat, například zřizováním městské policie
v městských oblastech), na straně druhé pak bezpečnost vyplývající ze sociální
stratifikace společnosti (tedy vliv nerovností ve výši příjmů na míru
bezpečnosti).
Účelem práce by tedy měla být konstrukce výše zmíněného modelu a jeho
teoretické rozpracování v rámci dvou mnou vybraných faktorů (kterými jsou

prostorové umístění a výše příjmů) a nastínění souvislostí mezi těmito dvěma
faktory. Na základě dat z výzkumu veřejného mínění bych následně chtěla
verifikovat platnost tohoto modelu ověřit souvislosti mezi těmito dvěma
faktory.

Metoda: Práce má být teoretickou statí.
Osnova:
1) Úvod: Vymezení pojmu bezpečnosti pro účely dané práce
2) Problematika nerovností v bezpečnosti:
a) nerovnosti „horizontální", dané lokalitou (např. město vs. venkov) a
b) nerovnosti „vertikální", tedy odrážející příjmové nerovnosti.
3) Otázka vzájemného vztahu výše zmíněných nerovností v bezpečnosti
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