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Abstrakt  

Diplomová práce je komparativní analýzou, která se zaměřuje na problematiku sociálně 

vyloučených oblastí ve dvou státech Evropské unie – Velké Británii a České republice. 

Pojícím hlediskem této práce je mapování těchto oblastí. Práce je rozdělena do dvou 

hlavních částí – Teoretické a Empirické. Teoretická část je dále dělena do čtyřech podčástí, 

tématických bloků. V prvním bloku je vymezena základní terminologie s definicemi 

týkajícími se sociálně vyloučených lokalit. Druhý blok je zaměřen na představení 

celoevropského projektu týkajícího se sociálně vyloučených lokalit a jejich mapování, 

nazvaného European Learning Network. Třetí blok je věnován Velké Británii a je v něm 

nastíněn vývoj mapování sociálně vyloučených městských částí, politika vlády na tomto poli 

a v závěru jsou prezentovány příklady dobré praxe. V pořadí čtvrtý blok se zaměřuje na 

Českou republiku. Stejně jako v kapitole předchozí, je i zde nastíněn vývoj mapování 

sociálně vyloučených oblastí, politika vlády na tomto poli, příklady dobré praxe a v závěru 

je prezentováno dotazníkové šetření problematiky mezi relevantními institucemi a jeho 

výstupy. Empirická část se týká samotné komparace přístupů Velké Británie a České 

republiky k problematice sociálně vyloučených lokalit.  

Summary  

The dissertation is a comparative analysis focussing on the issue of deprived urban areas in 

two EU member states – the Great Britain and the Czech Republic. The common link is the 

mapping of these areas. The dissertation is structured into two main parts – Theoretical and 

Empirical. The Theoretical part is divided into four main parts, called the thematic blocks. 

The first block is devoted to the terminology and definitions concerning the deprived areas. 

The second block focuses on an European-wide project concerning the deprived areas and 

their mapping, called the European Learning Network (LNet). third block where the 

mapping of deprived urban areas, the government policy and the examples of good practices 

are described, is devoted to the Great Britain. The fourth block is aimed on the Czech 

republic, with the same structure as the chapter before – mapping of deprived urban areas, 

government policy on this issue, good practice examples and finally the survey carried out 

among the relevant institutions and its outputs are presented. The Empirical part is the 

comparison of the Great Britain and the Czech Republic approaches to the issue of deprived 

urban areas.  
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I. ÚVOD  

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,  

do rukou se Vám dostává magisterská diplomová práce zabývající se srovnávací analýzou 

mapování sociálně vyloučených lokalit ve Velké Británii a České republice. Přes markantní 

vývoj na poli této problematiky v České republice stále chybí analytický pohled do okolních 

zemí, nástin problematiky a jejího řešení v další zemi Evropské unie. Srovnávací analýza na 

toto téma je pravděpodobně první svého druhu v České republice a jako taková dozajista 

podstoupí i náležitou odbornou kritiku. V rámci stanoveného rozsahu práce bylo nutné 

provést patřičnou selekci prezentovaných faktů tak, aby finální podoba odpovídala nárokům 

zadání. Z tohoto důvodu byla strukturace práce zaměřena na prezentaci těch, co možná 

nejvíce, relevantních dat. Vzhledem k tomu, že téměř polovina práce je věnována 

problematice sociálně vyloučených lokalit ve Velké Británii, vyvstala nutnost překladu 

dostupných materiálů z anglického, do českého jazyka. Autor absolutně všechny překlady 

dělal sám a ve snaze vyvarovat se mystifikací a dezinterpretací, při striktním dodržování 

citací.  

Téměř všechny typy společností na celém světě mají určité procento svých občanů žijících v 

chudobě, či pod hranicí životního minima. Tato hranice se razantně liší u rozvinutých států a 

států rozvojových. Sociálně vyloučené oblasti jsou komplexním problémem téměř všech 

vyspělých států. Specifikem tohoto problému je, že nemá žádné efektivní krátkodobé řešení 

a většina pokusů tento problém kvapně řešit, skončila neúspěchem. Sociální exkluze je 

termín dotýkající se hned několika věd najednou. Můžeme o ní mluvit z pohledu 

psychologie, kdy jde o ztrátu a naprostý nedostatek základních lidských potřeb vztažených 

ke společnosti, která nás obklopuje. V tomto případě lze mluvit o sociální deprivaci, akutním 

nedostatku společenských potřeb a hodnot.
1 

V oblasti sociologie má pak sociální exkluze své 

konotace na sociální status a sociální kapitál,
2 

jejichž ztráta, či oslabení má pro jednice a 

potažmo společnost, katastrofální následky. V oblasti demografie hraje sociální vyloučení 

také svou roli, především pokud je jím postižena určitá homogenní skupina obyvatel. Jedním 

1 

HARTL, P. 1994. Psychologický slovník. 2. vydání. Praha: vydal Jiří Budka 
2 

PUTNAM, R.,D. (1995). 
„Bowling Alone: America‘s Declining Social Capital“. Journal of Democracy 6 (1): 65-78.  



z podstatných kroků nutných k efektivnímu řešení této problematiky je kvalitní zmapování 

oblastí, které se svým charakterem vymykají normálu. Na tyto oblasti lze nahlížet ze dvou 

pohledů. Prvním z nich je chápání lokality skrze její fyzické umístění, geografickou pozici v 

katastru obce – mnohdy se jedná o lokality za městem, ale také např. v samém centru měst. 

Druhým pohledem je chápání těchto oblastí skrze jejich obyvatele, sociálně vyloučené 

jednotlivce, či celé skupiny. Oba tyto přístupy je při mapování sociálně vyloučených oblastí 

nutné brát v úvahu společně, se všemi jejich aspekty. Dalším specifikem této problematiky 

je, že při svém řešení vyžaduje koncepční systémový přístup všech relevantních aktérů a 

jejich sehranou kooperaci a koordinaci aktivit ve směru k daným lokalitám a jejich 

obyvatelům, což samotné řešení bohužel ještě více znesnadňuje. Přesto, že Česká republika 

zažívá v posledních letech nejsilnější ekonomický růst ve své historii, počet sociálně 

vyloučených lokalit a jejich kapacita, navzdory tomu, stále rostou a vznikají stále další nové 

lokality. Kvalitní monitoring této komplexní problematiky je zcela zásadním faktorem 

spějícím k úspěšnému řešení. Jednorázová mapování těchto lokalit jsou dozajista přínosná, 

nicméně z hlediska delší perspektivy neefektivní a s krátkodobou výpovědní hodnotou.  

Tato práce si klade za cíl srovnání současného stavu mapování sociálně vyloučených lokalit, 

způsobů a metod tohoto mapování ve Velké Británii (VB) a České republice (ČR). Dalším 

cílem je analýza těchto lokalit, spolupráce veřejného, soukromého a třetího sektoru v této 

problematice a srovnání přístupů a výsledků mezi VB a ČR. Dále se práce pokouší o 

nalezení rozdílů ve stavu těchto lokalit u nás a ve Velké Británii a v neposlední řadě o 

objasnění role nevládních neziskových organizací na tomto poli.  

Srovnávací analýza mapování sociálně vyloučených oblastí ve Velké Británii a České 

republice je strukturována do dvou hlavních částí – Teoretické a Empirické. Teoretická část 

je dále dělena do čtyřech podčástí, tématických bloků.  

Blok první, nazvaný DEFINICE A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ, se dělí na tři 

kapitoly a dvě podkapitoly. V tomto bloku se zabýváme definicemi, charakteristikami a 

terminologickým vymezením problematiky sociálního vyloučení a jeho příčin a sociálně 

vyloučených oblastí z pohledů více autorů.  
Blok druhý, nazvaný EUROPEAN LEARNING NETWORK (Lnet) je rozdělen do šesti 
kapitol. V této části diplomové práce je představen unikátní evropský projekt  



zaměřený na podporu podnikání a rozvoje sociální ekonomiky v pěti velkých evropských 
městech, konkrétně Londýně, Amsterdamu, Hamburku, Praze a Milánu. Jsou zde dále 
představeny profily jednotlivých měst a stěžejní nástroje projektu uplatněné v „boji“ 
partnerských měst se sociálním vyloučením jejich čtvrtí. Jde konkrétně o kapitoly týkající se 
Podnikání, inovací a sociálního podnikání. V dalších kapitolách jsou uvedena základní 
strategická doporučení pro omezování sociálního vyloučení a užitá metoda sítě LNet.  

Třetí blok je věnován VELKÉ BRITÁNII a také nese toto pojmenování. Je rozdělen do tří 

základních kapitol, které se dále větví na množství podkapitol. První kapitola popisuje 

Vývoj mapování deprivovaných městských částí, kde jsou představeny tzv. Indexy 

deprivace pro Anglii, ale v rámci objektivity také Indexy deprivace pro Wales, Skotsko a 

Severní Irsko. V další kapitole tohoto bloku, nazvané jednoduše Politika vlády, se budeme 

zabývat směřováním politiky úřadu vlády v této oblasti, představíme si Fond pro místní 

rozvoj, Fond pro oblastní spolupráci a obnovu a tzv. Lokální strategická partnerství. V 

závěru bloku budou představeny příklady dobré praxe.  

V pořadí čtvrtý, předposlední blok této práce je pojmenován stejně, jako blok předchozí, 

podle jeho tématu. V tomto případě jde o ČESKOU REPUBLIKU. Blok se dělí na šest 

samostatných kapitol zabývajících se problematikou sociálně vyloučených lokalit, příčin 

jejich vzniku a současným stavem u nás. První kapitola bloku se zaobírá stručným pohledem 

do historie Rómů a uplatňovaných politik na území ČR do roku 1989. Již v jejím úvodu je 

vysvětlen důvod zaměření se na tuto etnickou menšinu, který spočívá ve faktu, že naprostá 

většina obyvatel sociálně vyloučených lokalit v ČR jsou právě Romové. V druhé kapitole se 

budeme zabývat politikou vlády ČR vůči sociálně vyloučeným lokalitám a jejich 

obyvatelům v posledních dvou desetiletích. V pořadí třetí kapitola popisuje mapování 

sociálně vyloučených lokalit (a jejich analýzu) provedené doposud. Následuje čtvrtá 

kapitola, která nastiňuje sociální politiku vlády, vládní dokumenty a programy týkající se 

sociálně vyloučených lokalit a jejich obyvatel a relevantní vládní orgány a jejich působení. 

V páté kapitole si uvedeme příklady dobré praxe a v šesté kapitole bude představeno 

dotazníkové šetření a jeho výstupy.  

Blok číslo pět je věnován samotné komparaci, tedy Srovnání rozdílných přístupů dvou 

členských států Evropské Unie – České republiky a Velké Británie. Následuje závěr, 

seznam použité literatury a přílohy k práci.  



II. TEORETICKÁ ČÁST  

1. TÉMATICKÝ BLOK -Definice a vymezení základních 
termínů  

V první části práce se budeme věnovat podrobnějšímu nahlédnutí do problematiky sociální 

exkluze a problematiky sociálně znevýhodněných oblastí. Konkrétní a podrobné vymezení 

terminologie je nutné pro lepší orientaci v celé práci. Terminologie se mnohdy liší, a to 

především v souvislosti s jejími různými interprety a odlišným historicko-geografickým 

pozadím. Z tohoto důvodu se autor pokusí o vlastní interpretaci a definici pojmů z různých 

dostupných materiálů. Dále se zaměříme na projekt European Learning Netvork a pět 

partnerských měst tohoto projektu.  

1.1 Sociální exkluze – sociální vyloučení  

Jak je uvedeno na oficiálních webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věci 

(MPSV),
3 

jako sociální vyloučení označujeme „proces, v jehož rámci je jedinci, skupině 

jedinců či komunitě výrazně znesnadňován či zcela zamezován přístup ke zdrojům, pozicím 

a příležitostem, které umožňují zapojení do sociálních, ekonomických a politických aktivit 

majoritní společnosti.“  

Višek a Kepková
4 

definují sociální exkluzi následovně: „Sociální exkluze je 

multidimenzionální jev, který se týká všech podstatných sfér společenského života 

(postavení na trhu práce, vzdělanosti, chudoby, bydlení a pod.). Charakterizuje situaci a 

důsledky skutečnosti, kdy člověk (rodina, skupina) není zejména z důvodů nízkého příjmu 

schopen dostát běžným zvyklostem života společnosti a účastnit se na všech stránkách 

společenského života (ekonomika, vzdělání, politika, kultura, sport apod.) a dochází k jeho 

vyloučení. Je to dáno pozicí subjektu, je to v zásadě oboustranně nechtěný stav, protože 

vede k sociálnímu napětí a z něho plynoucím politickým rizikům, nehledě na nerovnost v 

možnosti uplatňování všech občanských, politických a sociálních práv.“  

3 

Evropský sociální fond – Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských 
lokalit v České republice [online]. [cit. 25.10. 2007]. Dostupné z: http://www.esfcr.cz/mapa/pojmy.htm l 
4 

VÍŠEK P, KEPKOVÁ, M. Romové v systémech sociální ochrany, zdroje sociální distance. In: Romové 
v ČR, Socioklub 1999.  



 

Sociální vyloučení přímo souvisí s odcizením a prohlubováním společenské závislosti 

určitých lidí uvnitř společnosti. Je obecně spojováno s faktory ovlivňujícími přístup k 

možnostem a příležitostem. Mezi tyto faktory patří např. sociální vrstva, vzdělání a životní 

standardy.
5

 ”(překlad vlastní)”  

Sociální exkluze většinou souvisí s určitou formou „handicapu“ ve společnosti. V tomto 

případě lze mluvit o minoritách, ženách, o lidech pokročilejšího věku a v podstatě o 

komkoliv vybočujícím z, v dané společnosti, obecně uznávané normy. Osoby potenciálně 

ohrožené sociální exkluzí konkrétně jsou: 
6 

 

• nedostatečně vzdělané osoby,  
• dlouhodobě nebo opakovaně nezaměstnaní,  
• lidé s mentálním či fyzickým handicapem, • osoby trpící nějakým druhem 
závislosti, • osaměle žijící důchodci,   
• imigranti,  
• příslušníci různě definovaných menšin (etnicky, nábožensky, sexuální orientací 
aj.),   
• lidé, kteří se ocitli v těžké životní situaci, z níž si sami nedokáži pomoci, atd.  

Odborné pohledy na původ sociální exkluze je možno vymezit pomocí základních tří typů: 

Jedná se o
7

:  

a)  typ integrační – asociuje sociální exkluzi s vyloučením z trhu práce. 

Dlouhodobou neschopnost nelezení adekvátního zdroje příjmů vidí jako základní faktor 

vyloučení jedince i celých skupin ze společnosti.  

b) typ etický – zaměřuje se na kriminalitu a morální devastaci obyvatel sociálně 

znevýhodněných oblastí. Dlouhodobější vyloučenost z většinové společnosti, dle mého 

názoru působí silně negativně především na sociální reprodukci postižené  
5 

Wikipedia – The free encyclopedia – Social exclusion [online]. [cit. 25.10. 2007]. Dostupné z:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_exclusion  
6 

Evropský sociální fond – Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských 
lokalit v České republice [online]. [cit. 25.10. 2007]. Dostupné z: http://www.esfcr.cz/mapa/pojmy.htm 
l 

7 

Slovníček pojmů – sociální exkluze (vyloučení) [online]. [cit. 27.10. 2007]. Dostupné z:  
http://www.epolis.cz/page.php?location=&menu=first&id=28&idNotion=9  



 

skupiny, která se tak, mnohdy po generace není schopná ze začarovaného kruhu 

dostat. Vzniká tzv. underclass
8

, typická především pro větší městské aglomerace.  

c)  typ redistribuční – zdůrazňující sociální vlivy způsobující nerovnost ve  

společnosti. Fenomén sociálního vyloučení je obvykle spojován s pojmy rovných příležitostí 

a marginalizace určitých skupin obyvatelstva. Mezi jeho projevy patří především: 
9 

 

• prostorové vyloučení (jedinci a skupiny postižené sociálním vyloučením často 
žijí v uzavřených a/nebo izolovaných lokalitách s nízkou úrovní bydlení a nedostatečnou 
občanskou vybaveností.),  
• symbolické vyloučení spojené se stigmatizací jedinců či skupin,   
• nízká míra vzdělanosti a ztížená možnost tuto nevýhodu překonat,  
• ztížený přístup k legální výdělečné činnosti,  
• závislost na sociálních dávkách,  
• materiální chudoba,  
• rizikový životní styl,  
• špatné hygienické poměry,  
• životní strategie orientovány na přítomnost,   
• uzavřený ekonomický systém (lichva a tzv. rychlé půjčky),  
• větší potenciál výskytu sociálně patologických jevů (např. alkoholismu, 
narkomanie či gamblerství) a kriminality,  
• snížená sociokulturní kompetence (např. jazykovou bariéra, nezkušenost či 
neznalost vlastních práv a povinností.  

Sociální vyloučení, jako proces, se zpravidla odehrává na určitém, specificky ohraničeném 

místě, které je buďto k sociální exkluzi již předurčeno, či k ní díky  

8 

Jakýkoliv neřešený, či zanedbaný sociální problém v komunitě přetrvává, dále se vyvíjí a transformuje 
v podobě vzorců chování do dalších generací. Současný temín „underclass“ označující „lidi ne 
nevyhnutelně chudé, ale jednotlivce na okraji společnosti, nesocializované a mnohdy násilné“ ”(překlad 
vlastní)” (MURRAY, CH – Brittish underclass 1989-2000 [online]. [cit. 25.10. 2007]. Dostupné z: 
http://www.civitas.org.uk/pdf/cs10.pdf) byl poprvé užit roku 1962. 

9 

Evropský sociální fond – Mapa 
sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v České republice [online]. 
[cit. 25.10. 2007]. Dostupné z: http://www.esfcr.cz/mapa/pojmy.htm l  



množství okolností spěje. V České republice, bohužel, neexistuje kraj, ve kterém by tato 

místa nebyla, alespoň z části zastoupena.  

Kde a za jakých okolností tedy k tomuto jevu dochází?  

1.2 Deprivovaná, nebo sociálně vyloučená městská část?  

Deprivace městské části je výraz užívaný ve Velké Británii k identifikaci oblastí s chudým 

obyvatelstvem, reflektující nízkou kupní sílu a spotřebu, vysokou míru kriminality, 

nezaměstnanosti, úpadek prostředí k životu a veřejné infrastruktury a obecně nízký životní 

standart a služby.
10 

”(překlad vlastní)” Jak uvádí Mareš,
11 

proces prostorové segregace 

chudých vždy byl součástí procesu urbanizace, kdy šlo o nahrazení vertikální stratifikace 

sociálního prostoru, stratifikací horizontální, ve formě sestěhovávání chudiny do ucelené a 

lehčeji kontrolovatelné zóny. Sociálně vyloučená/deprivovaná oblast 
12, 13 

jako termín je v 

současné i starší literatuře často nahrazován jinými ekvivalenty, z nichž některé jsou 

mnohdy neadekvátní realitě. Můžeme se tak setkat s pojmy jako např. „sociokulturně 

znevýhodněné prostředí
14 

, chudinská zóna, ghetto
15

, slum“, ale také s pojmy nesoucími 

pejorativní až rasistický nádech jako např. „bronx, či cigánov“. Jako jedno z možných 

vhodných označení mi přijde termín „enkláva“ (viz Uhlová).
16 

Britská angličtina obecně 

(nejen pro deprivované/ sociálně vyloučené oblasti) používá obrat neighbourhood.
17 

 

Samotná definice sociálně vyloučené oblasti je (jako kterákoliv jiná definice) složitá s 

ohledem na všechny faktory tuto oblast utvářející. Obecně lze říci, že jde o  

10 

The LNet manual – promoting enterprise in deprived urban areas: what works? [online]. [cit. 28.10. 
2007]. Dostupné z: http://www.thelearningnetwork.net/LNetmanual/index.htm 

11 

MAREŠ, P.2000. 
Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. [online]. [cit. 28.10. 2007]. Dostupné z:  
http://sreview.soc.cas.cz/upl/archiv/files/376_285MARES.pdf  
12 

Autor používá ekvivalent anglického deprived area, v doslovném překladu „zanedbaná, také 
hendikepovaná, sociálně znevýhodněná, bezprizorní oblast. 

13 

za zavedením termínu sociálně 
vyloučená lokalita je snaha vyhnout se, u nás, hojně používanému označení komunita, které je 
mnohdy nesprávně spojováno s místními romskými populacemi v České Republice, jak uvádí HIRT, 
T., JAKOUBEK, J. 2006.Romové v osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: vydavatelství a 
nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., s. 19 

14 

zde jde o vyjádření užšího okruhu, např. rámce jedné 
komunity, či rodiny, nacházíme jej především v oblasti pedagogiky 

15 

a s ním často spojovaná 
„ghettoizace“ jako proces vytváření takovýchto oblastí 

16 

UHLOVÁ, S. Dopady asimilační politiky 
vůči Romům z období reálného socializmu jako jeden z faktorů současného vytváření enkláv sociálně 
vyloučených obyvatel. In: HIRT, T., JAKOUBEK, J. Romové: Kulturologické etudy. Plzeň: 
vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o.,2004 

17 

sousedství, ale také okolí, sídliště, čtvrť  



prostorově vymezenou oblast, kde se s větší intenzitou koncentrují osoby ohrožené 

sociálním vyloučením. Nejvíce chudinských ghett v České republice vyrůstá v chudých 

regionech v severočeském a severomoravském pohraničí.
18 

Dovolím si zde citovat, dle mého 

názoru delší, ale o to výstižnější definici Marka Mikuše z neziskové organizace Člověk v 

tísni: „Definice tohoto prostředí se může odvíjet od definice sociální skupiny nebo kategorie, 

v jejímž rámci je situováno. Většinou jde o rodiny s nižšími příjmy, nižší úrovní vzdělání a 

kvalifikací jejích členů, více ohrožené nezaměstnaností a sociálněpatologickými jevy, s 

nižším sociálním statusem a nižší kvalitou života. K tomu může přistupovat kulturní nebo 

subkulturní příslušnost odlišná od majoritní, která dále znevýhodňuje děti při integraci do 

monokulturně orientovaného školského systému (faktory: horší znalost vyučovacího jazyka, 

odlišné aspirace ve vztahu ke vzdělávání, odlišné vzory chování, odlišný hodnotový a 

normativní systém atd.)“
19 

 

Myslím si, že definice sociálně vyloučených oblastí do jisté míry vycházejí ze 

sociokulturního prostředí odborníků, kteří se je snaží formulovat a jsou tak ovlivněny 

odlišnými působícími reáliemi. Různé země vyvinuly různá kritéria a soubory metod k 

definici a identifikaci sociálně znevýhodněných oblastí, částečně ve vztahu daných lokalit k 

alokaci veřejných peněžních prostředků. Nicméně většina zemí užívá kritérií spojených se 

socioekonomickými poměry.
20

 

 Pro účely srozumitelnosti a pořádku v užití terminologie v této práci budeme nadále užívat 

doposud již relativně zaběhlých termínů „sociální vyloučení, či exkluze“ a „sociálně 

vyloučené oblasti“ . Budeme tak činit i s vědomím, že britské pojmy deprivace oblasti, 

deprivované městské části,
21 

jsou sice v mnoha případech výstižnější, především v tom bodě, 

že se neomezují pouze na sociální vyloučení, ale obsahují v sobě také např. vyloučení 

prostorové, nedostupnost služeb, infrastruktury, environmentální deprivaci, kriminalitu, 

deprivaci vzdělání, zdravotní, úroveň bydlení, sociální kapitál, zaměstnanost atd. Nicméně 

samotný pojem deprivace je v našem kulturním a jazykovém prostředí spojován spíše s 

oblastí věd psychologie a psychiatrie a jako takový může být pro mnohé zavádějící:  

„deprivace – strádání; nedostatečné uspokojování zákl. potřeb; d. biologická – kyslík, voda, 

teplo, chlad, motorická –nemožnost pohybu, smyslová – pobyt pod vodou,  

18 

Co jsou česká ghetta? [online]. [cit. 27.10. 2007]. Dostupné z: http://ceskaghetta.cz/ 
19 

MIKUŠ, M., Sociokulturně znevýhodněné prostředí [online]. [cit. 27.10. 2007]. Dostupné z:  
http://www.epolis.cz/page.php?location=&menu=first&id=28&idNotion=23 

20 

LNet Glossary -[online]. [cit. 29.10. 2007]. Dostupné z: http://www.gle.org.uk/ 
21 

Area deprivation, Deprived urban areas/neighbourhoods  



sociální – ztráta soc. kontaktů, psychická, u některých autorů též citová – neuspokojení 

potřeby lásky a jistoty.“ 
22 

Pojem deprivace budeme nadále užívat jen v polovině práce, 

zabývající se Velkou Británií.  

Existují určité objektivní indikátory, podle kterých jsme schopni danou sociálně vyloučenou 

lokalitu identifikovat. Následující výčet zdaleka nemusí být kompletní, jedná se pouze o 

jakési rámcové vymezení. Mezi tyto ukazatele lze zařadit:  

-Uzavřenost oblasti: Vůči okolnímu světu (může se nacházet v samotném „srdci“ 

města,
23 

ale také jí může být předměstí, vybydlené lokality, či oblast daleko za 

městem). Tato uzavřenost se projevuje také nedostatečnou, či žádnou 

infrastrukturou.  

-Symbolické vyloučení: Oblast je považována okolím, či většinovou společností 

za tzv. „špatnou adresu“. 
24 

Jedná se o určitou negativní stereotypizaci pohledu na 

obyvatele těchto lokalit, která mnohdy ústí v tzv. „sebesplňující se stereotyp“.
25 

 

-Napětí mezi obyvateli lokality a ostatní společností -Nedostupnost zaměstnání a 

vzdělání (ať už prostorová, či sociální) -Nedostupnost úřadů: Jednak objektivní 

nedostupnost (nejsou v dosahu),  

jednak nedostupnost subjektivní (neznalost práv a povinností) -Nízká, 

(mnohdy žádná) kvalita bydlení, nedostatečné vybavení bytů -

Nedostatečná osobní hygiena -Nedostupnost lékařské péče -Špatné 

hygienické poměry v okolí -Vysoká až úplná nezaměstnanost -Nízká 

vzdělanost většiny obyvatel -Špatná až neexistující dopravní obslužnost -

Etnická a sociální homogenita obyvatel  

22 

HARTL, P. 1994. Psychologický slovník. 2. vydání. Praha: vydal Jiří Budka 
23 

tzv. „inner city“ (viz. dále) 
24 

ALTMANNOVÁ, M. 2007. Fenomén sociálně vyloučených lokalit v Chomutově. Nepublikovaná 
diplomová práce. Praha: FF UK. (Altmannová, 2007) 

25 

Předpojatí lidé mohou s druhými jednat způsobem, 
který u nich vyvolává stereotypní chování podporující jejich předsudek, dokonce lze pomocí stereotypů 
přímo ovlivňovat výkon jedince. Pouhá hrozba, že bychom mohli být spojováni se stereotypem (v tomto 
případě jde o „špatnou adresu“), může výrazně zvýšit naší hladinu úzkosti, čímž dojde ke zhoršení 
výkonu atd. Více STEELE, C., M. A threat in the air: How stereotypes shape intellectual identify and 
performance. In: Atkinson, R., L., -Atkinson, R., C., -aj. Psychologie. Praha: Portál, 2003 nebo SOUČEK, 
V., 2006. Percepční stereotypy ve vnímání cizinců se zaměřením na Němce. Nepublikovaná diplomová 
práce. Opava: FPF Slezská univerzita v Opavě (Souček, 2006)  



-Přelidnění obytných prostor  

-Přemíra kriminality  

Indikátory sociálního vyloučení městských lokalit ve Velké Británii se od těch českých příliš 

neliší. Užívá se nástroje, tzv. Indexu komplexní deprivace,
26 

skládajícího se původně ze šesti 

základních oblastí (později doplněno o sedmou oblast – kriminalitu) pomocí jejichž 

kombinace se docílí jednotného výsledku vyjadřujícího míru komplexní deprivace/sociální 

exkluze v dané oblasti.
27

 (viz dále)  

Indikátory nasvědčující přítomnosti sociálně vyloučené oblasti jsou srozumitelné a každý si 

je s jejich pomocí schopen takovou městskou část představit, ovšem otázkou zůstává, jak 

tyto lokality vznikají?  

1.3 Příčiny vzniku sociálně vyloučených oblastí  

Klíčovou roli ve vzniku těchto lokalit má u nás především problematika bydlení. Po roce 

1989 se v České republice otevřel trh s byty, což, jak uvádí Hirt a Jakoubek,
28 

započalo 

ekonomicky podmíněný tlak na sociálně nejrizikovější obyvatele bytů v centrech měst. Tyto 

byty postupně stále více získávaly na hodnotě a obyvatelé
29 

neschopní platit byli nuceni k 

sestěhovávání se na periferii měst. To mělo posléze i kontra efekt ve formě odstěhovávání 

„ne-romského“ obyvatelstva z těchto městských periferií, a tím pozvolného (za přihlížení 

úřadů a mnohdy jejich podpory) utváření sociálně vyloučených oblastí. Dalšími faktory 

vzniku sociálně vyloučených oblastí jsou např. restrukturalizace lokality (bývalé industriální 

zóny), náhlý odliv kapitálu, zastavení výroby dominantního zaměstnavatele v oblasti atd. 

Nejen v zahraniční terminologii se můžeme často setkat s termínem tzv. „brownfields“, my 

si jej představíme v drobné podkapitole.  

26 

The Index of Multiple Deprivation “(překlad vlastní)“ 
27 

LNet Glossary -[online]. [cit. 
29.10. 2007]. Dostupné z: http://www.gle.org.uk/ 

28 

HIRT, T., JAKOUBEK, J. Romové v 
osidlech sociálního vyloučení. Plzeň: vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., 2006, 
s. 27 

29 

v rámci objektivity je nutné podotknout, že šlo převážně o romské obyvatele  



1.3.1 Brownfields  

Jak uvádí Damborský, brownfieds lze definovat jako:  

“Všechny pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji původní 

funkci nebo jsou nedostatečně využité. Tyto nemovitosti také ekonomicky a fyzicky 

deprimují
30 

sebe sama i své okolí. Složitostí a nákladností na řešení problémů spojených s 

renovací a ozdravěním pak tyto nemovitosti odrazují soukromý kapitál od účinné 

intervence“.
31 

 

Slovo brownfield, kromě MMR používaného výrazu „deprimující oblast“, nemá ustálený 

výstižný ekvivalent, v překladu znamená „hnědé pole“, a to z toho důvodu, že tyto, mnohdy 

velmi rozsáhlé, oblasti mají na leteckém snímku hnědou barvu.
32 

Brownfields sami o sobě 

vytvářejí negativní externality, a to především v podobě:  

a) bydlení vedle opuštěné továrny snižuje svou hodnotu  

b) opuštěné plochy ve městě snižují efektivnost infrastruktury  

c) vznikají ekologické hrozby  

Nutné rozsáhlejší investice do brownfields nejsou jednoduché, poněvadž jsou pro 

potenciálního investora mnohem nákladnější, než li investice do tzv. Greenfields
33 

, které lze 

považovat za jejich protiklad. 

 Vedle fenoménu brownfields se Česká republika potýká spíše s výše zmíněným fenoménem 

odlivu marginalizovaných skupin obyvatelstva na okraj měst. Stejný dlouhodobý trend lze 

zaznamenat i v ostatních západních zemích kontinentální Evropy, avšak v anglosaských 

zemích je trend spíše opačný a zasluhuje si též vlastní podkapitolu.  

30 

v terminologii Ministerstva pro místní rozvoj se brownfields označují jako „deprimující zóna“ 
31 

DAMBORSKÝ, M.,Brownfields = „deprimující zóny“ [online]. [cit. 19.11. 2007]. Dostupné z:  
http://www.ieep.cz/editor/assets/projekty/brownfields/damborsky.pdf  
32 

Wikipedie – otevřená encyklopedie – Brownfields [online]. [cit. 19.11. 2007]. Dostupné z:  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brownfields  
33 

Greenfields je termín do češtiny nejčastěji výstižně překládaný jako „zelená louka“, protože jde mnohdy 
o investice do rozsáhlejších staveb na nezastavěných, přírodních plochách. Nutno podotknout, že jde o jev 
nežádoucí a veřejným zájmem je spíše restrukturalizace tzv. brownfields.  



1.3.2 Inner city  

„Obecně lze říci, že tato města
34 

společně pociťují negativní vlivy odvětvové 

restrukturalizace minulých třiceti let, jako je nezaměstnanost a nedostatečná podniková 

základna, nevyhovující kvalifikační struktura a nízká úroveň vzdělanosti, koncentrace 

nekvalitního bydlení, sociální problémy a špatný zdravotní stav obyvatelstva. Tyto lokality 

se často nacházejí v centrálních částech měst a představují tzv. „vnitřní město“.“
35 

 

Nejčastěji užívaná definice tohoto pojmu pochází od Michaela Portera, jež byl v 

devadesátých letech minulého století hybnou silou výzkumu městských částí, především 

díky jeho rozpoznání komerčního potenciálu tzv. inner city.
36 

Jde zde o vyjádření pro 

centrální městskou oblast větších aglomerací, v doslovném překladu „vnitřní město“, či 

prostě městské centrum (dále jen vnitřní město). Tento termín je mnohdy používán také jako 

eufemismus pro sociálně vyloučené městské části v samém středu města jak v Anglii, Irsku, 

tak v USA.
37

 ”(překlad vlastní)”  

Porterovo pojetí městského centra v sobě integruje standardní geografickou definici jakéhosi 

počátečního bodu, ale pro účely mapování tržního potenciálu oblasti městského centra je 

nutno zvýraznit jeho příznačné možnosti a výhody. Lze mluvit především o:
38 

 

-podzásobeném místním trhu se značnou potenciální kupní silou, jež je  

schopna podpory mnoha podniků v oblasti maloobchodu a služeb  

-stabilní a jen málo využité pracovní síle s podnikatelským potenciálem  

uvnitř těsně objímajícího pracovního trhu  

-možnostech pro společnosti uvnitř městských center ke spojení a  

poskytování outsourcingu konkurenceschopným průmyslovým  

34 

města s určitou mírou sociálního vyloučení, v tomto konkrétním případě se jedná o partnerská města 
zůčastněná na projektu Lnet, tedy Amsterdam, Hamburg, Londýn, Praha a Miláno 
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LNet Glossary -
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Wikipedia – The free 
encyclopedia – Inner city [online]. [cit. 28.10. 2007]. Dostupné z:  
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seskupením v regionu, a to v oblastech jako např. zdravotní péče a turizmus  

Jak již bylo zmíněno výše, přes veškerý potenciál městských center, jsou tato identifikována 

bohužel také s nadprůměrnou nezaměstnaností, nízkými příjmy, neúplnými rodinami a 

handicapem v uplatnění zapříčiněnými nejen nízkou kvalitou bydlení.  

Problematika městských center se České republiky netýká jen zdánlivě. Podle britského 

Indexu komplexní sociální exkluze, a také podle Jednotného programového dokumentu cíle 

2 regionu NUTS II hlavního města Prahy na období 2004 -2006 naše hlavní město obsahuje 

hned 24 městských obvodů (z padesáti sedmi, pozn. aut.) postižených sociálním 

vyloučením
39 

(viz. dále) Nicméně je nutné podotknout, že v rámci České republiky není stále 

znám přesný index sociální exkluze , konkrétně vypovídající o její míře v ČR.  

Více a konkrétněji se touto problematikou budeme zabývat v následující kapitole, poslouží 

nám k tomu projekt evropské praxe napříč pěti státy Evropské unie.  

39 
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2. TÉMATICKÝ BLOK -European Learning Network 
(LNet)  

Mezinárodní učící síť, jak lze tento výraz volně přeložit (dále jen LNet), je unikátním 

mezinárodním projektem zaměřeným na podporu podnikání a rozvoje sociální ekonomiky v 

sociálně vyloučených čtvrtích velkých měst. Nutno podotknout, že Česká republika je 

jedinou participující zemí z nových členských států EU. Síť LNet je složena z pěti 

partnerských měst, a to Londýna, Hamburgu, Amsterodamu, Milána a Prahy. Fáze projektu 

byly rozloženy do období červenec 2004 až únor 2007 a byly spolufinancovány z programu 

EU Interreg IIIC. Řízení a dohled nad projektem byl proveden Londýnskou rozvojovou 

společností,
40 

která má svou pobočku i v našem hlavním městě. Pro velký úspěch byl projekt 

LNet prodloužen až do prosince roku 2007, a to z důvodů realizace pilotních projektů a 

možnosti implementace a ověření jeho výsledků.
41 

 

V průběhu projektu vypracovali partneři ze sítě LNet společné přístupy vedoucí k využití 

ekonomického a sociálního potenciálu sociálně vyloučených městských částí 

prostřednictvím podpory podnikání. Šlo zvláště o průzkum nejefektivnějších způsobů 

podpory podnikání, inovací a sociálních podniků
42 

v městských částech partnerských měst. 

Dále byly prostudovány příklady „dobré praxe“ zabývající se podporou podnikání, inovace a 

sociálního podnikání v sociálně vyloučených městských částech, například způsoby 

poskytování podpory přizpůsobené na míru potřebám podniků, zvyšování kvalifikační 

úrovně a vytváření efektivních správních struktur.
43 

Zkušenosti jednotlivých partnerů sítě 

LNet byly předávány na konferencích, seminářích a workshopech po celou dobu trvání 

projektu. Projekt ukazuje, jak lze podporovat podnikání, inovace a sociální ekonomiku jako 

katalyzátory růstu zaostávajících městských oblastí.  

40 

Greater London Enterprise, dále jen GLE 
41 

GURI, N., ČR v mezinárodním projektu na podporu 
sociálního podnikání [online]. [cit. 30.10. 2007]. Dostupné z: http://dotace.ihned.cz/c4-10125320-
21659070-I00000_d-cr-v-mezinarodnim-projektu-napodporu-socialniho-podnikani  
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níže se autor podrobněji vrátí k těmto třem zásadním pojmům 
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Před samotným zahájením projektu bylo pro potřeby uceleného managementu nutné sladit 

odlišné systémy mapování sociálně vyloučených městských částí partnerských měst a 

souhrnné informace o způsobu sociální exkluze a jeho řešení. Příklady tohoto mapování, 

definování problémů a způsoby jejich řešení na evropské úrovni jsou uvedeny v následující 

podkapitole.  

2.1 Profily partnerských měst projektu European Learning network  

Následující výčet profilů partnerských měst má za úkol nastínit, jak je sociální exkluze 

měřena, jaké je její prostorové rozmístění v městských částech a jaký přístup je využíván k 

jejímu odstranění. 
44 

 

2.1.1 Londýn
45 

Specifikem Londýna je přímé spojení sociálně vyloučených městských 

částí s průmyslovými zónami a s tím ruku v ruce jdoucí spojitost upadajícího průmyslu a  

sociální exkluze . Nutno ale podotknout, že vzhledem k mnoha způsobům identifikace 

sociálně vyloučených městských částí, upadající průmysl není jedinou příčinou.  

2.1.1.1 Popis sociálního vyloučení  

a) Rámec evropských programů Na této úrovni se deprivací zabývají v rámci Londýna 

dva programy. Jde o  

1.  Jednotný programový dokument cíle 2 -identifikuje oblasti s upadající 

průmyslovou a ekonomickou aktivitou a sociální exkluzí. Zaměřuje se především na 

podporu obchodu, podnikání a inovací. V rámci Londýna je 95 volebních okrsků
46 

v 13 

nejvíce sociálně vyloučených městských obvodech  

44 

Statistické údaje jednotlivých měst zúčastněných v projektu jsou prezentovány v Příloze č.1 
45 

The city 
profiles – London -interní dokument Greater London Enterprise. Zapůjčeno pro účely diplomové práce 
5.11.2007 

46 

Z anglického ward do češtiny lze přeložit jako volební okrsek. Jde o nejmenší územní 
jednotku, která je jako taková nejvhodnější pro účely zkoumání a statistické deskripce sociálního 
vyloučení.  



vhodných k podpoře tohoto programu. Jde souhrnně o oblast obsahující přes 853 

tisíc lidí. 
47 

 

2.  URBAN II – program se zaměřuje na geograficky mnohem menší oblast napříč 

dvěma volebními okrsky uvnitř městského obvodu Lambeth, kde se snaží o rozšíření 

ekonomické základny, stimulování místního podnikání a poskytování přístupu k 

zaměstnání.
48 

 

b) Rámec národních programů  

Na této úrovni jde především o práci Úřadu náměstka předsedy vlády, jež uvedl Index 

komplexní deprivace pro celou Velkou Británii (viz dále). Tento přístup reflektuje sociální 

vyloučení jako problém, který lze popsat mnoha způsoby a začleňuje do něj pojmy sociální 

exkluze, stejně jako majetek a spotřebu. Podle tohoto indexu, Londýn obsahuje 10% všech 

sociálně vyloučených městských částí z celé Anglie.  

Stejně jako v ostatních městech napříč Evropskou unií, i Londýnské sociálně vyloučené 

městské části vytváří bariéry úspěšnému podnikání, ekonomickému růstu a sociální inkluzi. 

Regionální vláda v Londýně je toho názoru, že sociálně vyloučené městské části jsou 

především oblastmi obrovských příležitostí, skýtající neobjevený potenciál, dovednosti a 

trhy, čekající na využití k prospěchu místní komunity.
49 

Klíčovým faktorem je kombinace 

jednotlivých bariér, jež lidi uvádí do sociální exkluze.  

2.1.1.2 Řešení situace  

Primátor města publikoval rozvojovou strategii, tzv. „Londýnský plán“ identifikující 

„oblasti regenerace“ napříč Londýnem, jež potřebují fyzickou regeneraci, ekonomický 

rozvoj a investice do lidí. Cílem této smělé strategie je zajistit, že do roku 2025 nebude 

nikdo znevýhodněn tím, kde žije.  

47 

Oblast se skládá ze 422 tisíc mužů a 431 tisíc žen a je tvořena čtyřmi podoblastmi: West London (59 
tisíc lidí), Upper Lee (210 000), Inner East (488 000), Outer Thames Gateway London (93 000) (Single 
programming Document – Objective 2 for the London – Executive summary [online]. [cit. 29.01. 2008]. 
Dostupné z: http://www.gos.gov.uk/497417/docs/189146/198595/250531/exec_summ.pd f) 

48 

Mezi 
strategické cíle patří vybudování kapacit ke zlepšení přístupu ke službám, vylepšení participace sociálně 
vyloučených skupin obyvatel na sociální ekonomice, posílení a udržení chodu sociálních podniků, 
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Enterprise. The Impact of European Funding in London. [online]. [cit. 29.01. 2008]. Dostupné z: 
http://www.gle.co.uk/downloads/Reports/Impact-EU-funding-2004.pdf)  

49 

V Londýně žije přes 30% lidí v produktivním věku bez zaměstnání, 25% domácností si nemůže dovolit 
jakékoliv úspory, 20% Londýňanů ve věku 16-19 let je bez jakékoliv kvalifikace, 30% dospělých v 
pracovním věku žije po zaplacení účtů v platové chudobě.  



Primátor je zároveň zodpovědný za „Strategii ekonomického rozvoje“ města. Tato Strategie 

doplňuje Londýnský plán o udržitelný, spravedlivý a ziskový ekonomický růst a rozvoj do 

roku 2016. Za implementaci plánu a vytvoření Strategie odpovídá Londýnská rozvojová 

agentura (London Development Agency), jejíž partneři pochází jak z veřejného, tak ze 

soukromého, dobrovolnického a komunitního sektoru. Toto širší pojetí zajišťuje vnitřně 

koherentní a inkluzívní přístup k ekonomickému rozvoji a zároveň redukci sociální exkluze.  

2.1.2  
 

Amsterdam 
 

50 
 

2.1.2.1 Popis sociálního vyloučení  

a) Rámec evropských programů  

Evropské záležitosti jsou v Amsterodamu prováděny Oddělením ekonomického rozvoje 

města, konkrétně kanceláří Eurolink. Cílem této kanceláře je podpora evropské dimenze 

politiky a rozšiřování informací o rozvoji EU.
51 

 

b) Rámec národních programů  

Hlavní veřejnou autoritou, mající na starosti ekonomickou politiku je kancelář 

Ekonomických záležitostí Amsterdamu. Tato kancelář pracuje přímo s místními podniky k 

podpoře ekonomického rozvoje a podnikání a je poradním orgánem městských zastupitelů v 

ekonomických záležitostech a implementaci ekonomických rozvojových strategií.  

Druhou institucí je Kancelář sociálního rozvoje Amsterdamu, jako hlavní orgán v sociálních 

otázkách. Má na starosti výkon sociálních projektů ve městě, podporu  

50 
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městských čtvrtí
52 

a tvorbu politik. Obecným cílem je další rozvoj a posílení sociálního pilíře 

města.
53 

 

Sociálně vyloučené městské části Amsterodamu jsou identifikovány pomocí vysoké úrovně 

nezaměstnanosti, především pak mezi přistěhovalci, a dále zhoršujícího se životního 

prostředí.   

2.1.2.2 Řešení situace  

Uvedené indikátory sociálního vyloučení byly řešeny pomocí Strukturálních fondů EU, tedy 

Programového cíle 2 a iniciativy Urban II. Financování z Evropské Unie je zde doplněno 

politikou a finančními toky radnice a městských obvodů, které tvoří místní správní struktury. 

Iniciativy zaměřené na ekonomický a sociální rozvoj města jsou koordinovány 

prostřednictvím orgánů Ekonomické záležitosti města Amsterdam (práce přímo s 

podnikateli při podpoře zakládání nových podniků a jejich růstu) a Sociální rozvoj města 

Amsterdam (realizace celoměstských projektů zaměřených na posílení sociální soudržnosti). 

2.1.3 Praha  

2.1.3.
1 
 

 Popis sociálního vyloučení 
 

54  
 

Sociální vyloučení v našem hlavním městě je možné charakterizovat především koncentrací 

problémů s životním prostředím a infrastrukturou, rozsáhlými sídlišti se sníženou kvalitou 

bydlení a méně než 30% podílu lidí zasažených sociálním vyloučením na celé městské 

populaci. Hlavní zóny sociálního vyloučení se nevyznačují chudobou, ale jinými doménami, 

protože striktně chudé městské oblasti neexistují díky sociální politice. Místo toho jsou tyto 

oblasti definovány vysokou mírou znečištění,  

52 

Districts, v tomto případě větší územně správní celky, odlišné od wards, volebních okrsků ve VB. 
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obtížemi spojenými s ekonomickou transformací, tzv. „brownfields“ zónami,
55 

vysokou 

kriminalitou atd. Jako hlavní slabé stránky podle Jednotného programového dokumentu cíle 

2 pro Prahu byly identifikovány následující:
56 

 

• Funkční neúplnost a fyzická opotřebovanost sídlištních celků.  
• Nízká propustnost městských komunikací, nedostatek objízdných tras kolem 
Prahy a vnitřního města.  
• Technický stav vodohospodářské infrastruktury, deficit infrastruktury v 
rozvojových a přestavbových lokalitách.  
• Silné znečištění ovzduší a nadměrná hluková zátěž zejména v centrální části 
města, způsobené převážně automobilovou dopravou.  
• Nedostatečně rozvinutý marketing města.  
• Obtíže v komunikaci mezi všemi partnery v rámci inovačního procesu; 
nepoměr mezi pražskou vědeckovýzkumnou základnou a poptávkou 
podnikatelského sektoru; nedostatečné využívání inovačního potenciálu města.  

a) Rámec evropských programů  

Hlavními politickými nástroji pro řešení problémů sociálně vyloučených městských částí 

jsou Jednotné programové dokumenty. Cíl 2 poskytuje potřebné finance na restrukturalizaci 

brownfields, zlepšení infrastruktury a podporu podnikání a malých a středních podniků. 

Výběr území podpory projednala komise JPD a schválila Rada hl. m. Prahy. Zahrnuje 9 

správních obvodů města (NUTS 4), tj. 24 městských částí (NUTS 5). Na základě Sčítání 

lidu, domů a bytů z roku 2001 (SLDB 2001) zde žije 30,9 % všech obyvatel Prahy (364,8 

tis.obyvatel). Území podpory se rozkládá na 201,9 km2, tj. zaujímá 40,7 % rozlohy města.
57 

Iniciativa Evropské unie URBAN II pro plánovací období 2004-2006 v České republice 

nepůsobila.  

55 

Viz výše. 
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b) Rámec národních programů
58 

 

Jednu z klíčových úloh hraje Centrum pro regionální rozvoj České republiky podporované 

Ministerstvem pro místní rozvoj. Mezi kompetence Centra patří podpora sociálního a 

ekonomického rozvoje na regionální úrovni, podpora regionálních rozvojových agentur při 

přípravě a realizaci rozvojových programů a projektů. Centrum pro regionální rozvoj také 

poskytuje podporu Ministerstvu pro místní rozvoj v oblasti informací a konzultací týkajících 

se regionů, vládních a evropských programů a projektů, ale také českých podniků.  

Dalším aktérem v oblasti rozvoje regionu je agentura Czechinvest jako příspěvková 

organizace Ministerstva průmyslu a obchodu. Czechinvest poskytuje podporu malým a 

středním podnikům a také je řídící jednotkou programu Phare pro malé a střední 

podniky(SMEs).
59 

 

Útvar rozvoje hlavního města Prahy (ÚRM) je příspěvková organizace zřizovaná hl. m. 

Prahou jako oddělení pro plánování městské výstavby zabývající se aktivitami spojenými s 

přípravou dokumentů a strategickým plánováním.  

2.1.3.
2 
 

 Řešení 
situace 
 

60  
 

V podpoře sociálního a ekonomického rozvoje města hraje pražská pobočka Centra pro 

regionální rozvoj České republiky (spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj) podobnou 

úlohu jako Regionální rozvojová agentura. Pražská hospodářská komora doplňuje její 

činnost v oblasti pomoci pražským malým a středním podnikům, a to poskytováním 

informací, zprostředkováním služeb, odbornou přípravou atp.  
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2.1.4  



 Milán 
 

61  
 

2.1.4.1 Popis sociálního vyloučení  

Sociální vyloučení se Milána dotýká hlavně v oblasti vysoké nezaměstnanosti. Tento 

problém je zapříčiněn postindustriální restrukturalizací, která vedla k uzavření velkých 

průmyslových podniků v tradičních odvětvích výroby oceli, textilním a strojírenském. Tento 

proces deindustrializace je zároveň příčinou sociální a ekologické zanedbanosti, která je 

provázena vysokou úrovní kriminality, drogovými závislostmi a také rasovými konflikty. 

Dochází k naléhavé potřebě regenerace místní ekonomiky.  

a) Rámec evropských programů  

Evropské vztahy v Miláně jsou řešeny Oddělením ekonomických aktivit provincie Milána 

ve spolupráci s Kanceláří pro mezinárodní vztahy. V zájmu podpory a integrace evropských 

programů byla otevřena kancelář “Uffico Europa”.
62 

 

b) Rámec národních programů
63 

 

Hlavním zastřešujícím orgánem, stejně jako pro případ evropských záležitostí, působí v 

Miláně Oddělení ekonomických aktivit provincie Milána spolupracující se všemi klíčovými 

veřejnými i privátními subjekty v oblasti rozvoje. Hlavními politikami jsou podpora 

územního rozvoje a služeb, podpora technologických inovací a vznik nových podniků.  

2.1.4.2 Řešení situace  

Iniciativy usilující o ekonomický rozvoj Milána se zaměřily na podporu 

konkurenceschopnosti místní podnikové základny. Významnou roli při zakládání a podpoře 

nových malých a středních podniků a jejich růstu hraje Obchodní komora.  
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Milán zároveň podporuje místní rozvojové agentury, např. Milánská metropolitní rozvojová 

agentura a agentura Euroimpresa. Tyto agentury se zaměřují na obnovu hospodářství v 

sociálně vyloučených městských částech Milána podporou podnikání, zaměstnanosti a 

sociální soudržnosti.  

2.1.5  
 

Hamburk
 

64  
 

2.1.5.1 Popis sociálního vyloučení  

Mezi nejběžnější charakteristiky sociálně vyloučených městských částí v Hamburku patří 

vysoká míra nezaměstnanosti, vysoký poměr příjemců sociálních dávek, nízké dosažené 

vzdělání, vysoký počet obyvatel z řad přistěhovalců, nevyhovující úroveň bydlení a v 

některých případech také vysoká míra kriminality.  

Úpadek průmyslových čtvrtí za sebou zanechal jak brownfields, tak i vysokou míru 

nezaměstnanosti. V Hamburku zároveň existuje několik zanedbaných obytných čtvrtí, které 

postrádají podnikatelskou základnu a potenciál vstupních investic. Kromě toho došlo k 

úpadku několika obchodních čtvrtí v důsledku konkurence ze strany velkých 

maloobchodních řetězců. V některých čtvrtích tak vznikla „mezera“ v oblasti poskytování 

služeb, což z těchto lokalit učinilo méně atraktivní místa k životu.   

a) Rámec evropských programů  

Finanční prostředky z Cíle 2 Strukturálních fondů EU získala v letech 20002006 pouze 

jedna malá část Hamburku. Na evropské a národní úrovni ovšem existuje několik dalších 

nástrojů podporujících ekonomický rozvoj v rámci města.  

b) Rámec národních programů
65 

 

Odpovědnost za řešení problémů znevýhodněných městských částí je rozdělena mezi 

Regionální ministerstvo ekonomických a pracovních věcí města Hamburk,  
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Regionální ministerstvo městského rozvoje a životního prostředí a Regionální ministerstvo 

sociálních, rodinných a zdravotních záležitostí a ochrany spotřebitele.  

2.1.5.2 Řešení situace  

Úřady sedmi městských obvodů Hamburku mají svá plánovací, ekonomická a sociální 

oddělení, která podporují ekonomický rozvoj na místní úrovni. Kromě toho je činnost 

veřejných orgánů doplňována širokým okruhem organizací a sítí dobrovolnického a 

občanského sektoru.  

Třemi nosnými tématy projektu, jak už bylo zmíněno výše, byly PODNIKÁNÍ + MEZERA 

V PODNIKÁNÍ (entrepreneurship + enterprise gap), INOVACE (innovation) a SOCIÁLNÍ 

PODNIKÁNÍ (social enterprise).  

2.2  
 

Podnikání  
 

66  
 

Mikropodniky a malé a střední podniky jsou sociálně a ekonomicky důležité, neboť 

reprezentují 99 % všech podniků v Evropské unii, poskytují okolo 65 miliónů pracovních 

míst v EU a přispívají k rozvoji podnikání a inovací. Podpora podniku se stala kritickou 

dimenzí místního ekonomického rozvoje, zejména v sociálně vyloučených oblastech. Podnik 

se stal synonymem spíše pozitivních a inovačních změn a stavění na příležitostech, než 

zaměřování se na odstraňování nedostatků, které se dle mého názoru touto činností pozvolna 

dosahuje. Přes všeobecný souhlas s rozhodujícími vlivy podniků na místní ekonomický 

rozvoj, a zvláště v sociálně vyloučených oblastech, zůstává potenciál podniků stále ve velké 

míře nevyužitý. Podle nedávného výzkumu nadace New Economics Foundation existuje 

jasně identifikovatelná podnikatelská mezera v sociálně vyloučených částech měst, kde je, 

ve srovnání s bohatšími částmi, výrazně nižší hustota malých podniků.  
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Program OECD pro místní ekonomický rozvoj a rozvoj zaměstnanosti (Local Economic and 

Employment Development) se v posledních letech pokoušel vyřešit zmíněnou propast 

zaměřením se na podnikání v sociálně vyloučených částech měst. Program k vyřešení těchto 

problémů doporučoval, aby regionální a městská politika zahrnovala následující cíle:  

-stavět na místních výhodách a podporovat místní výhody  

-zajistit udržitelný rozvoj  

-globalizace a vytváření obchodních seskupení  

-regionální vládnutí a soudržnost firem, jednotlivců a správních struktur v  

regionální komunitě  

2.2.1  
 

Podpora podnikání 
 

67  
 

Podniky potřebují podporu v mnoha různých oblastech počínaje sestavením podnikatelského 

plánu a řízením podniku, až po právní poradenství a rozvoj kvalifikace. Výsledkem 

včasného přístupu ke vhodné podpoře podnikání může být velký rozdíl v procesu zahájení, 

vedení a růstu firmy. To platí obzvláště pro znevýhodněné části měst, kde ekonomické, 

sociální a strukturální překážky brání rozvoji prosperující podnikatelské základny. Do 

poskytování takové podpory je zapojena široká škála organizací z veřejného a soukromého 

sektoru, a to jak na národní, tak i na regionální a místní úrovni. Tyto organizace jsou aktivní 

jak v hlavních sektorech, tak i ve stále specializovanějších sektorech a skupinách v oblasti 

podnikání (například podpora kreativních činností nebo podpora nezaměstnaných osob). 

Podpora podnikání zahrnuje široké spektrum problémů:  

-podnikatelské plánování, firemní strategie a růst podniku -

finanční inženýrství -prodej a marketing  

- nábor pracovních sil a řízení lidských zdrojů  

67 

Tamtéž  



 
 

Jako bariéry k podnikání jsou identifikovány:
68 

 

-zakrnělá ekonomika a vysoká nezaměstnanost dohromady jako  

začarovaný kruh -nedostatek příkladů dobré praxe k inspiraci a motivaci 

lidí -nedostatečná vzdělanost, praxe a dovednosti -nedostatečný přístup k 

podpoře podnikání a počátečnímu kapitálu -psychologické bariéry -

nedostatek dosažitelné péče o děti (při zaměstnanosti)  

2.3  
 

Inovace  
 

69  
 

Inovace lze definovat jako proces zdokonalování prostřednictvím zavádění něčeho nového, 

jako je nápad nebo produkt. V obchodním světě lze na inovace nahlížet jako na úspěšné 

využití nových nápadů komerčním způsobem. Zde se tento pojem může vztahovat jak na 

nové produkty a služby, tak na nové procesy, ať už jsou inovační pro celý trh nebo jsou nové 

třeba jen pro daný podnik. Pojem se dále může vztahovat na nové způsoby prodeje 

stávajících produktů a na přístup k novým trhům v tuzemsku či v zahraničí. A co je důležité, 

inovační může být firma v jakémkoli sektoru, nejen firmy v odvětví špičkových technologií. 

Inovace vyžaduje instinktivní schopnost pochopit požadavky trhu a reagovat na ně, dále 

nadčasové myšlení a generování nových  
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-  dovednosti v oblasti vedení a řízení 

podniku  

- 
 informační a komunikační 
technologie a používání 
obchodování přes  

 internet  

-  finanční řízení  

- 
 ochrana zdraví a bezpečnost při 
práci  



myšlenek a nápadů. Je to rovněž proces trvalé transformace, jejímž cílem je zajistit, aby 

konkurenční výhoda byla využita v maximální míře a aby se podnik vyvíjel v souladu s 

místním trhem. Stejně jako zakládání nových podniků je i inovace považována za jeden z 

klíčových faktorů ekonomického růstu v Evropě. V případě sociálně vyloučených oblastí 

existuje menší pravděpodobnost, že budou stejně atraktivní a příznivé coby základna 

inovačních podniků jako ostatní oblasti. To může mít negativní vliv na jejich prosperitu a 

ekonomický růst. Innovation Scoreboard je nástroj Evropské komise sloužící k 

benchmarkingu
70 

v oblasti inovací. Monitoruje inovační výkonnost členských států EU v 

souladu s níže uvedenými indikátory:  

- Lidské zdroje – například podíl absolventů přírodovědných a  

inženýrských oborů na celkové populaci či procento osob zaměstnaných  

v odvětvích špičkových technologií a služeb  

- Vytváření znalostní základny – například podnikové náklady na výzkum  

a vývoj jako procento z hrubé přidané hodnoty či počet žádostí o patent  

na 1 000 obyvatel.  

-  Přenos a uplatnění znalostí – například inovace v rámci malých a 

středních podniků či podniky zapojené do inovační spolupráce (jako jsou 

smlouvy s vysokými školami o přenosu znalostí).  

- Výstupy inovačního trhu – například objemy prodeje produktů nově 

uvedených na trh.  

2.4  
 

Sociální podnikání  
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Sociální podnik je podnik, jehož cíle a záměry spočívají primárně v sociální oblasti. I když 

se stále jedná o podnik, má sociální podnik specifický rys – reinvestování svého zisku do 

podniku nebo do místní komunity, což mu umožňuje dosahovat sociálních nebo 

ekologických cílů. Sociální podnik funguje tak, aby dosáhl sociálních cílů, jako je vytváření 

pracovních příležitostí, vzdělávání nebo poskytování místních služeb, založených na 

etických hodnotách, jako například zvyšování kvalifikace  
70 
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místních komunit. Výsledkem těchto cílů je „sociální prospěch“ nebo přínos pro společnost. 

Principem sociálních podniků, využívajících podnikání k dosažení veřejného blaha, je 

myšlenka mít potenciál k vytvoření silné, udržitelné ekonomiky bez sociální exkluze. 

Mnoho sociálních podniků umožnilo jednotlivcům a komunitám vzájemně spolupracovat s 

cílem revitalizace jejich čtvrtí. Sociální podnik může mít mnoho forem, což často vede ke 

zmatenému definování tohoto pojmu, kterému v ČR doposud čelíme. Formy sociálního 

podniku se liší ve smyslu právního statusu a vztahu mezi komerčními a sociálního aspekty 

podniku. Může jít o dobrovolnou společnost, družstvo, vzájemnou společnost, obecně 

prospěšnou společnost nebo o společnost s ručením omezeným.  

Problematika sociálního podniku a sociální ekonomiky vůbec je u nás relativně novým 

pojmem, který stále nemá své legislativní zakotvení, zatímco ve starých státech Evropské 

unie funguje již desítky let. Proto nebylo identifikováno tolik případových studií v této 

oblasti v Praze jako v ostatních partnerských městech. V rámci této práce je snaha o 

identifikaci potenciálních nových projektů v této oblasti a zejména v sociálně vyloučených 

městských částech.  

2.5  
 

Užitá metoda sítě LNet  
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Samotná metoda sítě LNet sestává ze tří komponent; dotazníků, případových studií a 

příručky LNet. Po stručném popisu komponent následuje jejich grafické znázornění.  

Dotazování -ve fázi dotazování jsou účastníci sítě vyzváni k vyplnění dotazníků týkajících 

se třech výše zmíněných nosných témat projektu, tedy podnikání a mezery v něm, inovací a 

sociálních podniků. Tato fáze slouží především k podrobnější analýze situace v dané 

lokalitě, konkrétně k bližší identifikaci překážek a možností podpory třech nosných témat, 

tedy podnikání, inovací a sociálního podnikání.  
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Případové studie – case studies jsou fází navazující na dotazníky. V podstatě se jedná o 

sdílení hodnotných informací a příkladů dobré praxe v podnikání, inovacích a sociálním 

podnikání z sociálně vyloučených částí jiných měst. Na tomto stupni je posuzována 

přenositelnost poznatků, udržitelnost a přidaná hodnota případových studií.  

Příručka LNet – tento manuál je praktickou příručkou k podpoře podnikání v sociálně 

vyloučených městských částech. Jeho obsah je založen na příkladech nejlepší praxe tvůrců 

politik a ostatních odborníků napříč EU. Manuál je určen k podpoře revitalizace a obnově 

sociálně vyloučených městských částí.   

Obrázek č. 1: Grafické znázornění užité metody projektu sítě LNet
73 
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2.6  



 Základní strategická doporučení  
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a) Nalezení vhodných modelů realizace (vládnutí) -podpora partnerské spolupráce mezi 

veřejným, soukromým a dobrovolnickým sektorem -podpora projektů vedených soukromým 

sektorem „zdola nahoru“  

b) Poskytování služeb přizpůsobených na míru potenciálním a existujícím  

podnikatelům (podpora podnikání) -zajištění vysoce kvalitní, na míru přizpůsobené podpory 

-podpora dostupnosti služeb podporujících podnikání -vypracování společného přístupu pro 

podporu podnikatelů -podpora podnikatelských inkubátorů integrovaných do místní a  

ekonomické a sociální struktury  

c) Investice a finanční politika (finance) -vytváření součinnosti mezi jednotlivými 

zúčastněnými partnery -vytváření proinovačních finančních nástrojů -podpora investiční 

připravenosti -vytváření pozitivní image určené lokality za účelem přilákání investic  

d) Posilování důvěry jednotlivců ve vlastní schopnosti stát se podnikatelem (dovednosti) -

podpora podnikatelské výchovy napříč celými vzdělávacími osnovami,  

od základní školy, po vyšší stupně vzdělání -podpora rozvoje 

praktických dovedností -organizování vzdělávacích lekcí v oblasti 

osobního rozvoje -rozvoj a podpora vzorců chování  

Na závěr je nutné podotknout, že projekt sítě LNet stojí teprve na svém počátku.  
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„ Úspěch projektu LNet při mobilizaci činitelů na různých úrovních politiky i v odborných 

kruzích zdůraznil naléhavou potřebu pokračování takového projektu, nutnost prozkoumání 

nových témat a inovativních praktických postupů, jejichž výsledkem bude udržitelný rozvoj 

měst.“ 
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3. TÉMATICKÝ BLOK -Velká Británie  

Následující kapitola je věnována Velké Británii, avšak nahlížet na ni budeme hledáčkem 

sociálně vyloučených městských částí. Co se týče terminologie, jak jsme uvedli dříve, 

budeme v této části práce užívat britského termínu deprivace lokality. 

 Proč právě Velká Británie? Tato země má v boji se sociálním vyloučením/deprivací 

městských částí dlouholetou zkušenost a od způsobů jejích řešení se lze mnohé naučit. 

Postupně se v této kapitole zaměříme na historii problematiky mapování deprivovaných 

městských částí, kde bude nastíněn její vývoj.  

Dále se budeme zabývat neziskovými a nestátními organizacemi
76 

a malými a středními 

podniky,
77 

a to z hlediska jejich vlivu na tvorbu politiky týkající se sociálního vyloučení. 

Závěrem si uvedeme pár příkladů dobré praxe.  

3.1 Vývoj mapování deprivovaných městských částí ve Velké Británii  

Od sedmdesátých let minulého století vyvíjelo Ministerstvo pro životní prostředí dopravu a 

regiony
78 

systémy měření komplexní deprivace k posílení informovanosti zacílení své 

politiky regenerace nejvíce deprivovaných oblastí. Tyto indexy byly typicky založeny na 

datech ze sčítání lidu a byly vytvářeny pro všechny místní úřady a městské čtvrti na území 

Anglie.  

V průběhu let docházelo k opakovaným aktualizacím indexů v souvislosti s měnícími se 

socioekonomickými podmínkami.
79 
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3.1.1 Index místní deprivace  

V roce 1998 Ministerstvo pro životní prostředí dopravu a regiony aktualizovalo tzv. Index 

místních podmínek
80 

vytvořený v roce 1991, tak, aby odpovídal východiskům z roku 1996 a 

zároveň i nově vytvořeným parametrům místních úřadů. Výsledný produkt byl roku 1998 

přejmenován na Index místní (chcete li, lokální) deprivace.
81 

Opakovanými aktualizacemi 

prochází Index zatěžkávací zkouškou jeho objektivity a efektivity.
82 

Ta z roku 1998 

zvýraznila nutnost další práce na klíčových indikátorech, ze kterých samotný Index sestává.
83 

V září 1998 byla Oxfordská univerzita pověřena provedením revize dosavadního Indexu 

místní deprivace.
84 

Tato revize pracovala s daty pocházejícími z menší oblasti, která se 

ukázala jako vhodnější, dostupnější a mnohem přesnější. 
85 

 

Faktem, hrajícím důležitou roli ve vývoji mapování sociálně vyloučených oblastí je, během 

pár let, velký posun v chápání problematiky deprivace oblasti, lokalizace deprivovaných 

oblastí, identifikace příčin jejich vzniku, následků i jejích obětí. Mnohé z těchto poznatků 

jsou důsledkem větší dostupnosti dat a lepších analytických kapacit. Dostupnost dat, která 

nepocházejí ze sčítání lidu, vzrůstá, a je proto nezbytné se i nadále na indexy komplexní 

deprivace dívat jako na dynamické procesy.
86 
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3.1.2  



 Index komplexní deprivace 2000 
 

87 
 

V roce 2000 byl vládou všech regionů a jejich městských čtvrtí vydán Index komplexní 

deprivace 
88 

napříč Anglií, ukazující míru komplexní deprivace oblasti. Tento index byl 

sestaven ze šesti odlišných domén měřících rozdílné aspekty deprivace. Patřily mezi ně:  

-nízký příjem (platová chudoba)  

-nezaměstnanost (neschopnost či nemožnost získat práci)  

-problematika bydlení  

-zdraví  

-nízká vzdělanost, schopnosti a výchova  

-přístup ke službám  

Každá z těchto domén byla tvořena z různých statistických indikátorů, jejichž kombinací 

byla poté vytvořena pozice dané městské části pro konkrétní doménu. Domény byly poté 

kombinovány k vytvoření souhrnného indexu komplexní deprivace. Již v průběhu vytváření 

Indexu komplexní deprivace 2000 se spekulovalo o použití vhodné metody při jeho 

konstrukci a o rozšíření o další domény, konkrétně o: kriminalitu a fyzické prostředí.
89 

Aktualizace indexu na sebe nenechala dlouho čekat.  

3.1.3 Index komplexní deprivace 2004  

Tento index je výsledkem práce Výzkumného centra sociálního znevýhodnění
90 

zřízeného 

Úřadem náměstka předsedy vlády
91 

na Katedře sociální politiky a sociálního výzkumu
92 

univerzity v Oxfordu za účelem aktualizace předchozího indexu pro Anglii. Index je tvořen 

sedmi základními a dvěma doplňkovými doménami (Platová chudoba ovlivňující děti a 

Platová chudoba ovlivňující starší občany). Index je založen na  

87 

The review of the Index of Multiple Deprivation 2000 – executive summary [online]. [cit. 26.11. 2007]. 
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přístupu, struktuře a metodologii užité pro tvorbu jeho předchůdce, ovšem vychází z 

aktualizovaných dat. 
93 

 

Počátečním bodem Indexu komplexní deprivace 2004 byl koherentní pojmový model 

komplexní deprivace na úrovni malé oblasti. Model se opírá o myšlenku oddělených 

dimenzí deprivace, které mohou být identifikovány a následně měřeny. Tyto dimenze 

vychází ze zkušeností jednotlivců žijících v konkrétní oblasti. Danou oblast samu o sobě lze 

charakterizovat jako sociálně vyloučenou ve vztahu k ostatním oblastem na základě podílu 

jejích obyvatel zakoušejících socioekonomické vyloučení. Jinými slovy, to co dává dané 

oblasti označení sociálně vyloučená/deprivovaná je právě zkušenost jejích obyvatel se 

sociálním vyloučením. Městská část sama o sobě sociálně vyloučená/ deprivovaná být 

nemusí, avšak teprve prezence určité skupiny lidí pociťujících vyloučení v dané lokalitě 

může zapříčinit vzrůstající sociálně exkluzivní efekt. Nutné ovšem je, měřit deprivaci s 

odkazem na jednotlivce. Jakmile se dospěje k souhrnu individuálních zkušeností s deprivací 

dané městské části, je potom možné tuto označit jako deprivovanou v dané specifické 

dimenzi. Dalším krokem je změření specifických dimenzí deprivace a tyto jsou teprve potom 

chápány jako základní prvky komplexní deprivace oblasti .
94 

 

3.1.3.1 Sedm základních domén Indexu komplexní deprivace 2004 a jejich indikátory:
95 

 

1. nízký příjem (platová chudoba)  

Cílem této domény je zachytit podíl populace pociťující platovou chudobu v dané městské 

části.  

Indikátory:  
• děti a dospělí v domácnostech pobírajících  podporu v nezaměstnanosti  
• děti a dospělí žijící v podporovaném bydlení pro nezaměstnané  
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• dospělí a děti v pracujících rodinách, jejichž příjem (vyjma přídavků na bydlení) 
je pod 60% nákladů na bydlení  
• dospělí a děti v podporovaných domácnostech pro invalidní osoby, jejichž 
příjem (vyjma přídavků na bydlení) je pod 60% nákladů na bydlení  
• žadatelé o azyl podporováni od National Asylum Support Service  

2.  nezaměstnanost (nemožnost či neschopnost získat práci)  

Tato doména měří nezaměstnanost koncipovanou jako nedobrovolnou exkluzi populace v 

pracovním věku z trhu práce.  

Indikátory:  
• počet žadatelek o podporu v nezaměstnanosti ve věku 18-59 let a žadatelů ve 
věku 18-64 za čtyři čtvrtletí  
• žadatelky o příspěvek na neschopnost uplatnění se na pracovním trhu ve věku 
18-59 a žadatelé ve věku 18-64  
• žadatelky o příspěvek k těžké invaliditě ve věku 18-59 a žadatelé ve věku 18-64  
• atd.  

3.  nedostatek zdravotní péče a fyzické postižení  

Doména identifikuje oblasti s relativně vysokým poměrem lidí, jež umírají předčasně nebo 

jejichž kvalita života je narušena chabým zdravím nebo jsou fyzicky či psychicky postiženi.  

Indikátory:  
• potenciální ušlá doba života  
• podíl nemocí a postižení  
• počet nouzových přijetí do nemocnic  
• dospělí pod 60 let trpící poruchami nálady a úzkostí  



 
 

 

4. nedostatečná vzdělanost, schopnosti a výchova  

Doména zachycuje šíři deprivace v podmínkách vzdělání, schopností a výchovy v konkrétní 

městské části. Indikátory spadají do dvou sub domén – první, vztahující se na děti a mladé 

lidi v lokalitě a druhá, vztahující se k nedostatku dovedností a kvalifikace v populaci 

dospělých v produktivním věku.  

Indikátory:  

Sub doména: děti a mladí lidé  
• podíl mladých lidí opouštějících předčasně základní školu   
• podíl lidí se základním vzděláním  
• podíl středoškolsky vzdělaných  

Sub doména: dovednosti  
• podíl dospělých v produktivním věku (25-54) s nízkou nebo žádnou kvalifikací  

5. nedostatky a bariéry v bydlení a službách  

Smyslem této domény je zjistit rozsah bariér v bydlení a klíčových službách.  

Indikátory:  

Sub doména: širší bariéry  
• přelidnění domácnosti  
• procento domácností, jež byly přiděleny bývalým lidem bez domova • 
obtíže stát se majitelem bytu  

Sub doména: geografické bariéry  
• vzdálenost k obvodnímu lékaři  
• vzdálenost od supermarketu  
• vzdálenost od základní školy  
• vzdálenost od pošty  



 
 

 

6. nekvalitní životní prostředí  

Tato doména se zaměřuje na deprivaci životního prostředí. Obsahuje dvě sub domény, první 

se soustředí na vnitřní prostředí bydlení (domácnost) a druhá na prostředí vnější.  

Indikátory:  

Sub doména: vnitřní životní prostředí  
• sociální a soukromé domácnosti v chudobných podmínkách  
• domy bez centrálního topení  

Sub doména: vnější životní prostředí  
• kvalita vzduchu  
• dopravní nehody zahrnující zranění cyklistů chodců  

7. kriminalita  

Zde je měřen výskyt zaznamenaného zločinu ve čtyřech hlavních oblastech reprezentujících  

výskyt osobních a materiálních stíhání.  

Indikátory:  
• vloupání  
• krádež  
• poškození věci  
• násilnost  



 
Obrázek č. 2 Závažnost jednotlivých domén v Indexu komplexní sociální exkluze  

Výsledná zjištění
96 

 

Celkem 20% nejvíce deprivovaných oblastí v Anglii má následující charakteristiky:  

-téměř třetina lidí žije v platové chudobě
97 

 

-každá pátá žena ve věku 18-59 je znevýhodněna na trhu práce, stejně tak  

každý pátý muž ve věku 18-64  

-téměř polovina dětí žije v rodinách v platové chudobě  

-téměř třetina starších lidí žije v platové chudobě  

Prozatím poslední novinkou na poli identifikace a měření sociální exkluze pomocí 

deprivačních indexů je aktualizovaná verze Indexu komplexní deprivace z roku 2004.   

96 

Tamtéž 
97 

Po zaplacení veškerých životních nákladů již nezbývají žádné další 
finance  

 
Jednotlivé domény  Závažnost 

domény v %  
Nízký příjem (platová 
chudoba)  

22,5  

Nezaměstnanost 
(nemožnost či neschopnost 
získat práci)  

22,5  

Nedostatek zdravotní péče 
a fyzické postižení  

13,5  

Nedostatečná vzdělanost, 
schopnosti a výchova  

13,5  

Nedostatky a bariéry v 
bydlení a službách  

9,3  

Nekvalitní životní 
9,3  



 Indexy deprivace pro Anglii 2007
98 

 

Nový index komplexní deprivace 2007 je vytvořen na základě poznatků „Nižších úrovní 

původních statistických oblastí“ užívaných pro výměr komplexní deprivace.
99 

Index se skládá 

ze sedmi stávajících domén užitých již v indexu z roku 2004, je ovšem doplněn o další dvě 

subdomény – Platová chudoba ovlivňující děti a Platová chudoba ovlivňující starší lidi. V 

podstatě lze říci, že index z roku 2004 a z roku 2007 si jsou podobné ve způsobu, jakým 

byly stvořeny. Indexy byly vyprodukovány na konzistentním geografickém základě (ikdyž 

byla zvolena menší statistická územní jednotka, systém zůstal zachován) a metodologii. 

Byla zachována struktura i stávající výše zmíněné domény i s jejich indikátory, které byly 

jednoduše pouze aktualizovány.  

Nový Index komplexní deprivace 2007 tedy obsahuje následující domény:  

• nízký příjem -Platová chudoba ovlivňující děti -Platová 
chudoba ovlivňující starší lidi  
• nezaměstnanost (nemožnost či neschopnost získat práci)  
• nedostatek zdravotní péče a fyzické postižení  
• nedostatečná vzdělanost, schopnosti a výchova  
• nedostatky a bariéry v bydlení a službách  
• nekvalitní životní prostředí  
• kriminalita  
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Závěrečná opatření Indexu komplexní deprivace 2007 jsou prezentována lokálním autoritám 

a radám hrabství. Důraz je kladen na co nejvyšší míru subsidiarity v rámci co nejbližšího 

postihnutí problému. Následné financování pak probíhá také na co nejnižším stupni 

organizace veřejné správy. Výstupy jednotlivých sedmi domén získané, z výše zmíněných, 

„Nižších oblastí“ a Index komplexní deprivace 2007 se závěry učiněnými lokálními 

autoritami a radami hrabství tvoří dohromady Indexy deprivace pro Anglii 2007.  

V rámci objektivity je vhodné uvést také stručné příklady dalších indexů indexů deprivace 

týkajících se Velké Británie, tedy indexů skotských, velšských a severoirských. Každý z 

následujících indexů je vyvíjen odlišnými regionálními institucemi nezávisle na ostatních, 

ačkoli jsou si všechny nadmíru podobné.  

3.1.5  
 

Skotský index komplexní deprivace 
 

100  
 

Stejně jako Anglie, i Skotsko si vytváří „své“ indexy deprivace. Doposud poslední takový 

index byl publikován v roce 2006. Tento index je oficiálním nástrojem skotské vlády k 

identifikaci, tvorbě politik a bránění efektům komplexní deprivace v malých oblastech po 

celém Skotsku.  

Skotský index dělí Skotsko na 6 505 geografických zón s průměrnou populací okolo 769 

obyvateli. Tyto zóny jsou hodnoceny od 1 (nejvíce deprivované) po 6 505 (nejméně 

deprivované) pomocí užití 37 indikátorů v sedmi doménách. 
101 

 

3.1.6  
 

Velšský index komplexní deprivace 2005  
 

102  
 

Tento index, stejně jako jeho protějšky byl navržen jako oficiální nástroj k modelování 

deprivace na malých oblastech ve Walesu, byl vyvinut Statistickým  

100 
 The Scottish Index of Multiple Deprivation 2006 

 
. [online]. [cit. 31.01.2008]. Dostupné z:  
 http://www.scotland.gov.uk/News/Releases/2006/10/17104536  
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úřadem Parlamentu
103 

pro velšskou Vládu národního shromáždění
104 

a nahradil tak velšský 

index z roku 2005. Index se skládá ze sedmi domén složených ze sady indikátorů,
105 

posuzovaných a kombinovaných tak, aby je bylo možno přetvořit ze skupiny oddělených 

měřítek do jednotlivých hodnocení. Základní statistickou územní jednotku tvoří stejně jako v 

indexu pro Anglii Nižší úrovně původních statistických jednotek (LSOAs-viz výše). Celkem 

je těchto územních statistických jednotek ve Walesu 1 896 s průměrným zalidněním okolo 1 

500 obyvatel na jednotku.  

V létě roku 2008 má být vydán další velšský index pro rok 2008, sestavený z následujících 

domén: příjem, zdraví, vzdělání, přístup ke službám, bydlení, životní prostředí, bezpečnost.  

3.1.7. Nástroj pro měření komplexní deprivace v Severním Irsku pro rok 
2005

106 

 

Severoirský nástroj pro měření deprivace lokality byl vytvořen na základě původního Indexu 

z roku 2001 Statistickým úřadem Severního Irska
107 

pro Ministerstvo financí a zaměstnanců 

Severního Irska.
108 

Index se skládá opět ze sedmi domén
109 

s celkem 43 indikátory a je, stejně 

jako v Anglii a Walesu vytvořen na základě Nižší úrovně původních statistických jednotek 

(LSOAs), ikdyž indexy původní měly jako základ volební okrsky (wards). Napříč Severním 

Irskem je celkem 890 Nižších územních statistických jednotek a jsou hodnoceny stejně jako 

ve Skotsku systémem 1 (nejvíce deprivované) 890 (deprivované nejméně).  

Závěrem nutno podotknout, že tyto souhrnné informace jsou pro všechny zúčastněné 

subjekty známé a také volně dostupné pouze díky existenci kvalitního  
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indexu deprivace, jako efektivního nástroje na mapování deprivovaných městských částí.  

K efektivnímu řešení jakéhokoliv problému je nutné jej nejdříve důkladně zmapovat, a pak 

teprve přistoupit ke tvorbě samotných systémů řešení s cílem dosahování efektivních 

výsledků. To by však nebylo možné bez výše popsaných komplexních indexů, které dle 

mého názoru, v českém systému policy-making stále chybí. 

 Jak uvádí Potůček v upravené verzi Čtyřsložkového modelu veřejněpolitického cyklu,
110 

pro 

efektivní řešení jakéhokoliv sociálně-politicko-ekonomického problému je především zprvu 

nutná jeho identifikace (v našem případě jde o problematiku deprivace oblasti, kvalitní 

zmapování situace), jeho uznání a porozumění jeho příčinám a souvislostem. Poté v 

ideálním případě následuje rozhodnutí veřejných činitelů k jeho řešení (podpora podnikání, 

inovace, sociální podniky, podpora vzdělávání, aktivní politika zaměstnanosti, podnikatelské 

inkubátory, investice do infrastruktury atd.) které by se mělo opírat o dosud zjištěné 

poznatky. Další fází je praktická implementace rozhodnutí (financování a realizace 

projektů). Fází konečnou je poté hodnocení celého procesu a jeho potenciální opakování v 

případě úspěšnosti, či terminace v případě opačném.  

Neustálé aktualizování jednotlivých indexů sociální exkluze, stejně jako tvorba nových 

politik jako součástí procesu boje s deprivací městských částí je důkazem funkčnosti 

veřejněpolitického procesu na tomto poli ve Velké Británii.  
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3.2 Politika vlády  

„My vision is of a nation where no-one is seriously disadvantaged by where they live, where 

power, wealth and opportunity are in the hands of the many not the few.“ 
111 

 

(„Mou vizí je národ, v němž není žádný člověk vážně znevýhodněn tím, kde žije, kde 

moc, bohatství a možnosti spočívají v rukou většiny, ne jen hrstky vyvolených“)  

Politika vlády v boji s deprivací městských částí se dlouhodoběji ubírá směrem tvorby a 

implementace komplexních programů zahrnující svou šíří všechny úrovně správy státu. 

Podstatným momentem v řešení problematiky deprivace městských částí a jejích důsledků je 

integrace dobrovolných komunitních sdružení, neziskových organizací, ale také subjektů 

soukromých, tedy podniků a firem. Klíčovou roli zde potom hraje důraz na rovnocennost 

těchto odlišných subjektů v prosazování společného, potažmo veřejného zájmu. Je zřejmé, 

že od počátku nového milénia bylo dosaženo mnoho úspěchů na tomto poli, ovšem velmi 

pozitivním faktorem je zde neutuchající úsilí tvůrců politik dosahování trvale udržitelného 

pokroku v této oblasti. Níže uvádíme příklady nedávných politik vlády a vládních programů 

podpory.  

3.2.1  
 

Fond pro místní rozvoj  
 

112  
 

Tento fond vznikl především z důvodu nutnosti realokace zdrojů nutných pro efektivní boj s 

deprivací a podpory změny klíčových programů. Fond pro místní rozvoj byl založen 

Ministerstvem životního prostředí, transportu a regionů (DETR)
113 

dne 14.11.2000 a stal se 

nástrojem Národního akčního plánu
114 

k financování klíčových a podpoře už existujících 

úspěšných programů v boji se deprivací oblastí v Anglii. Finanční zdroje fondu byly na 

celonárodní úrovni stanoveny na 100 miliónů liber pro  
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období 2001-02, 300 miliónů na období 2002-03 a 400 miliónu v období 2003-04. Tyto 

částky byly vládou vyplaceny místním jednotkám správy a samosprávy na podporu rozvoje 

nejvíce deprivovaných oblastí v Anglii. Vláda je zároveň kontrolorem efektivity využití 

vynaložených prostředků, jejichž užití muselo být schváleno parlamentem. Doménou Fondu 

je, že není striktně vymezena oblast užití grantů z něho odčerpaných, tedy záleží na 

jednotlivých místních úřadech jak rozhodnou vynaložit s danými financemi ve prospěch 

komunity.  

Podmínky přijetí grantu z Fondu pro místní rozvoj jsou následující:  
• příjemce musí být organizován v programu „Lokální strategické partnerství“ 
(LSP, viz dále)  
• místní úřady mají povinnost každoročně vydat závěrečnou zprávu o stavu financí 
z grantu, ta zároveň musí být v souladu se strategiemi partnerů sdružených v programu 
LSP  
• příjemci, kteří zároveň vyvíjejí „Dohody o veřejné službě na místní úrovni“ 
(PSA)

115 

musejí do těchto dohod zakomponovat pasáž o řešení problému deprivace 
urbánních celků  
• příjemci musejí mít vlastní strategii k řešení problému  
• místní úřady se musí zavázat zároveň k plnění národních cílů, ve smyslu 
přenesené působnosti  

Počáteční výběr oblastí vhodných pro granty z Fondu byl učiněn na základě kritérií Indexu 

komplexní deprivace z roku 2000 a jeho výstupů. Jinými slovy index byl použit jako klíč 

vládní politiky k přesné identifikaci daných deprivovaných oblastí. Na tomto základě bylo 

vybráno 88 oblastí postižených komplexní deprivací napříč Anglií. 
116 

 

Záměrem vlády bylo založit alokaci finančního obnosu pro každý jednotlivý správní úřad na 

standardizovaném množství na jednotku populace v těch volebních okrscích (wards), které 

spadají pod 10% nejvíce deprivovaných okrsků v národním průměru. Standardizovaný 

minimální objem grantu byl sto tisíc liber, které byly distribuovány podle vážnosti a 

komplexnosti sociální exkluze – měřeno počtem  

115 
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obyvatel žijících v zvláště deprivovaných oblastech. Jinými slovy, multiplikací deprivace 

byla přímou úměrou násobena částka grantu. Pro další období Plánu obnovy městských částí 

se zmíněná standardizovaná minimální částka násobila dvakrát v období druhém a třikrát v 

období třetím.  

Během těchto třech období (2001-2006) Fond profinacoval celkem 1, 875 miliardy liber na 

pomoc 88 nejvíce deprivovaným oblastem v Anglii.   

3.2.2  
 

Lokální strategická partnerství 
 

117  
 

První Lokální strategické partnerství (dále LSP) vzniklo v Anglii v roce 2001. Je to 

nezávislý nevládní orgán, který na místní úrovni spojuje různé veřejné služby, podniky, 

občanské a dobrovolné iniciativy. Jde o integrální součást Národního akčního plánu na 

podporu obnovy okolí. LSP operuje na nejnižší úrovni rozhodnutí, a tak zaručuje, že 

rozhodnutí jsou co nejblíže jednotlivci, ale zároveň ohraničená místními úřady. To vše má za 

následek efektivní rozhodování ve veřejném zájmu a ústí v udržitelný rozvoj lidských 

společenství. LSP je ve většině případů řízeno, koordinováno místním správním úřadem, to 

ovšem není pravidlem a záleží to pouze na volbě participantů. Širším objektivním cílem je 

tvorba určitých sítí složených z jednotlivých místních LSP především za účelem vzájemného 

sdílení informací.  

Účast centrální vlády zde spočívá především v roli facilitátora, zprostředkovatele a 

dozorčího. Národní akční plán, Plán obnovy městských částí
118 

vydaný centrální vládou je 

jakýmsi rámcem pro existenci LSP a ta jsou pak jeho výkonným nástrojem. Financování 

celého projektu je zajištěno z tzv. Neighbourhood Renewal Fund – Fondu pro místní rozvoj.  

Následující tabulka vymezuje obsah Lokálních strategických partnerství.  
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 Tabulka č. 1.: Lokální strategická partnerství
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Programy podporující spolupráci aneb proč na 
funkční spolupráci záleží  
PROGRAM  CÍLE  PROČ JE 

SPOLUPRÁ
CE NUTNÁ  

Komunitní 
strategie: 
nové služby 
poskytovány 
místními 
úřady v 
Anglii a 
Walesu  

Zlepšení 
ekonomickéh
o, sociálního 
standardu a 
životního 
prostředí 
jednotlivých 
oblastí a 
přispění k 
dosažení 
udržitelného 
rozvoje ve 
Velké 
Británii.  

Místní úřady 
jsou nejvíce 
kompetentní 
k 
implementaci 
potřebných 
vylepšení pro 
své 
obyvatele. 
Nutné je 
ovšem dát 
příležitost k 
přispění také 
místním 
lidem, 
podnikům, 
neziskovým 
organizacím 
atd.  

Racionalizac
e mnoha, v 
současné 
době 
probíhajících
, spoluprácí, 
iniciativ a 
plánů. 
Konkrétní 
kroky 
realizovány 
v Národním 
akčním 
plánu.  

Společná 
integrace 
jednotlivých 
plánů a 
iniciativ s 
cílem 
zjednodušit 
dosažení 
pokroku v 
oblastech 
jako jsou 
zdraví, 
vzdělanost, 
kriminalita 
atd. Omezení 
byrokracie na 
nejnižší 
nutnou míru 
ke 

Komplexní 
problémy je 
nutné řešit 
shodou a 
koordinovaně
. Dále je 
nutné mít na 
mysli 
efektivitu 
společné 
práce všech 
partnerů ve 
smyslu 
omezení 
duplikace 
činností a 
mrhání zdroji.  



3.2.3  



  Fond pro oblastní spolupráci a obnovu  
 

120  
 

Fond pro oblastní spolupráci a obnovu byl vypracován Ministerstvem pro místní komunity a 

správu
121 

a vyhlášen 6. prosince 2007 jako nástupce jeho předchůdce, Fondu pro místní 

rozvoj. Jeho součástí se stal inkorporovaný fond Ministerstva práce a sociálních věcí Fond 

pro deprivované oblasti,
122 

a tak vznikl ojedinělý grantový celek pro místní úroveň. Pro 

velkou úspěšnost předchozího fondu a s ním spojených programů vyvstala racionální 

potřeba v těchto aktivitách pokračovat, ovšem s myšlenkou dalšího pokroku. Cílem fondu je 

především podpora zaměstnávání sociálně vyloučených skupin obyvatel, podpora podnikání 

a zároveň komunitně zaměřených přístupů k podpoře zaměstnávání.   

Funkční období fondu je výhledově koncipováno na tři roky s následující dotací  

– 2008-09 (450 mil. liber), 2009-10 (500 mil. liber) a 2010-11 (500 mil. liber). Součástí 

fondu je také motivační „odměna“ v hodnotě 50 mil. liber pro ty příjemce grantu, kteří si v 

daných obdobích povedou nejlépe v řešení nezaměstnanosti a podpoře podnikání. Přesto že 

dotace se zdají velmi štědré, jde o jejich redukci oproti předchozímu fondu, ta je ale 

zapříčiněna užším polem záběru fondu.  

Vhodnost potenciálních recipientů se zkoumala na základě výstupů z posledního 

aktualizovaného Indexu komplexní deprivace 2007, který byl vyhlášen ve stejném datu jako 

Fond. Na jeho základě bylo vybráno 66 místních úřadů vhodných pro příjem dotace, při 

splnění následujících podmínek:  

• minimálně 20% Nižších statistických oblastí (LSOAs) patřících pod daný místní 
úřad spadá mezi oblasti nejvíce zasažené nezaměstnaností, podle domény 
Nezaměstnanost (či neschopnost získat práci) Indexu 2007  
• minimálně 20% Nižších statistických oblastí (LSOAs) patřících pod daný místní 
úřad spadá mezi oblasti komplexně nejvíce sociálně vyloučené, podle Indexu komplexní 
deprivace 2007  
• konkrétní místní úřady spadají mezi 40 nejlépe hodnocených Nižších 
statistických oblastí s nárokem na příspěvek v oblasti zaměstnanosti  
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Množství finančního obnosu pro každý jednotlivý správní úřad je založen na 

standardizovaném množství na jednotku populace v těch Nižších statistických oblastech 

(LSOAs), které spadají pod 10% nejvíce deprivovaných okrsků v národním průměru. Tento 

systém je stejný jako u fondu předchozího s tím rozdílem, že není členěn podle volebních 

okrsků (wards), ale podle Nižších statistických oblastí (LSOAs). Podle tohoto principu je 

příjemcem dotací pouze dvanáct městských obvodů Londýna, oproti předchozím 

devatenácti. Takto se zkrátí míra dotací pro Londýn ze 108, 8 mil. liber u předchozího fondu 

na nynějších 83,1 mil. liber, tedy celkově o 23,6%.  

„By combining our efforts at a national, regional, sub-regional and local level –  

and bringing together the funding available for some of our most disadvantaged 

communities – we can make a difference in building more sustainable communities and 

creating more prosperity for all.“
123 

 

(„Kombinací úsilí na národní, regionální, sub-regionální a místní úrovni a sjednocením 

systémů grantování pro ty nejvíce postižené oblasti a komunity, lze docílit vybudování 

udržitelného rozvoje komunit a vytvoření více prosperující společnosti.“)  

V následující kapitole jsou uvedeny příklady dobré praxe financované z Fondu pro oblastní 

spolupráci a obnovu.  

3.3 Příklady dobré praxe  

Politika vlády v přístupu k sociálně vyloučeným/deprivovaným oblastem a její teoretický 

koncept jsou důmyslně propracovanou strategií řešící tuto problematiku. Její nástin jsme 

prezentovali v předchozí kapitole, přejděme proto nyní k názorným příkladům dobré praxe, 

tedy konkrétní realizaci vládní politiky a národní strategie.  
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Tato část práce se zabývá ilustrací konkrétních projektů a jejich přínosů generovaných skrze 

aktivity financované z Fondu pro oblastní spolupráci a obnovu. Zřetel bude kladen 

především na cílové sociální skupiny profitující z daných projektů a také na identifikaci 

zlepšení v poskytování běžných služeb v deprivovaných lokalitách. Kapitola zabývající se 

příklady dobré praxe čerpá především z dokumentu londýnské rozvojové agentury Greater 

London Enterprise (GLE) hodnotícího realizaci projektů z Fondu pro oblastní spolupráci a 

obnovu, nazvaného Turning Neighbourhoods Around
124 

a je rozdělena na čtyři zásadní 

domény vyplývající z Národní strategie pro oblastní spolupráci a obnovu.
125 

Konkrétně jde o 

tyto domény:  

 1. Posilování místní ekonomiky  
 
2. Podpora bezpečí a stability uvnitř komunit  
 
3. Povzbuzení kvalitních veřejných služeb jako vzdělávání, zdravotnictví atd.  
 
4. Reforma veřejných služeb a nové způsoby vedení  

Každá z domén obsahuje své klíčové cíle, soubor příkladů dobré praxe (z nichž vždy jeden 

zde bude prezentován) a výstupy s poznatky z realizace. Jednotlivé domény i s jejich 

obsahem budou popsány v následující podkapitole.   

3.3.1. Posilování místní ekonomiky  

Klíčové cíle  

-Tvorba udržitelného pokroku v ekonomickém výkonu všech regionů Anglie a 

dlouhodobé snížení přetrvávající mezery v úrovni růstu mezi regiony.  

-Zvýšení míry zaměstnanosti ve znevýhodněných oblastech a mezi sociálně 

vyloučenými skupinami a významné snížení rozdílu mezi mírou nezaměstnanosti 

sociálně vyloučených a nezaměstnaností celkovou  
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-Dopomoci k vytvoření podnikající společnosti, ve které se daří malým firmám a 

zhodnocuje se potenciál sociálně znevýhodněných.  Příklad dobré praxe  

Důraz na základní dovednosti v městské části Hackney aneb Kočovný učitel základních 

dovedností
126 

 

Tzv. hackneyské Pracovně-ekonomické partnerství
127 

vzniklo na základě plnění cílů 

Národního akčního plánu a pro čerpání dotací z Fondu pro oblastní spolupráci a obnovu v 

roce 2002. Toto partnerství identifikovalo lepší znalost jazyka, gramotnost a znalost počtů 

mezi místními obyvateli jako hlavní podmínky pro rozvoj a zlepšení místní ekonomiky v 

Hackney. Projekt Kočovný učitel základních dovedností v podstatě spočívá v motivaci k 

učení a realizaci školení základních znalostí a dovedností, a to s cílem zvýšení míry 

zaměstnanosti mezi sociálně vyloučenými skupinami obyvatel. V podstatě jde o pomoc 

neziskovým organizacím při tzv. Capacity buildingu, v tomto případě školení budoucích 

učitelů, kteří budou dále vyučovat sociálně vyloučené jednotlivce, především cizince, 

základní znalosti. Celý projekt mělo na starosti hackneyské Pracovně-ekonomické 

partnerství s partnerskými organizacemi z řad neziskových organizací. Tyto NNO poskytly 

potřebné minimální množství dobrovolníků, ze kterých se vyškolili budoucí školitelé 

sociálně vyloučených jedinců.   

Výstupy s poznatky  

Desítky jedinců takto získaly osvědčení o základní kvalifikaci, která jim poté dopomohla k 

nalezení vhodného zaměstnání. Při realizaci tohoto projektu vyplynulo, že poskytnutí 

výchozích dovedností je základním kamenem místní ekonomiky a přizpůsobení i malého 

programu přesně definovaným potřebám může být efektivní při adresování i mnohem 

komplexnějších otázek, nejen na místní úrovni. Dále se prokázalo, že spolupráce na principu 

partnerství různých subjektů je velice efektivním nástrojem v boji se sociálním vyloučením.  
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Tackling basic skills in Hackney – Peripatetic Basic Skills Tutor in Turning Neighbourhoods Around – 
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(The Hackney Jobs and Economic Partnership)  



 

3.3.2 Podpora bezpečí a stability uvnitř komunit 

Klíčové cíle  

Příklad dobré praxe  

Odbourávání kriminality v Birminghamu – Projekt Bezpečnější okolí
128 

 

Tento projekt měl za cíl pozitivně působit na pět geograficky oddělených prioritních 

městských částí s vysokou kriminalitou, identifikovaných v rámci Bezpečnostního programu 

pro okolí.
129 

Sekundárním cílem bylo pomocí přesahu projektu působit i na sousedící městské 

části. Intervence byla zaměřena na kriminalitu, strach z ní, asociální chování, vloupání, 

rasově motivované zločiny a zneužívání drog. Cílové městské části jsou velmi náchylné k 

vyšší kriminalitě, vzhledem k jejich úrovni bydlení a rozmístění veřejných prostranství. 

Tento projekt se stal součástí širší Strategie obnovy Birminghamu
130 

V projektu bylo 

zaměstnáno celkem deset lidí na plný úvazek, na každou oblast dva koordinátoři. Ve 

spolupráci s místními neziskovými organizacemi, veřejnými autoritami a komunitami.  

První rok byl věnován identifikaci individuálních potřeb jednotlivých městských částí a 

tvorbě manuálu s příklady nejlepší praxe a prevence kriminality. V druhém roce  
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Cutting the crime levels in Birmingham – The Safer neighbourhoods Project in Turning 
Neighbourhoods Around – Making a difference with Neighbourhood Renewal Funding. 2004. 
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Neighbourhood Safety Program 
130 

Birmingham Renewal strategy  
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jednotlivé týmy začaly spolupracovat s místními pracovníky státního a občanského sektoru a 

se skupinami místních dobrovolníků.  

Byly vypracovány tzv. „rychlé pokroky“ (quick wins), mající za cíl okamžité zmírnění 

problémů zažívaných komunitou. Jednalo se o např. programy aktivity mládeže, nástroje 

prevence vloupání pro občany pokročilejšího věku a jiné zranitelné skupiny, distribuce 

zámků na volant a policejních kol. Partneři projektu byli mj. Ubytovací úřad městské rady 

Birminghamu, Policie West Midlands ad.   

Výstupy s poznatky  

Výstupy tohoto projektu byly dalekosáhlé. Kriminalita a ztráty způsobené zločinem poklesly 

ve všech cílových oblastech, počet hlášených incidentů způsobených asociálním chováním 

poklesl zároveň s počtem zadržení. Obecně ve všech cílových oblastech se zvedla důvěra k 

policii a klesl strach z kriminality.  

Jako problematické se ukázalo společné vlastnictví mezi místními autoritami a místními 

implementujícími agenturami, došlo se k závěru, že samostatné vedení by vylepšilo transfer 

služeb.  

3.3.3 Povzbuzení kvalitních veřejných služeb jako vzdělávání, zdravotnictví 

atd.  

Klíčové cíle  

-Ve spolupráci s místními úřady snížit nejméně o 10% do roku 2010 mezeru mezi pětinou 

oblastí s nejvyšší poporodní úmrtností a celkovou populací -Udržet pokrok v základním 

vzdělávání zvyšováním standardů anglického jazyka a matematiky -Transformovat 

sekundární vzdělávání zvyšováním standardů anglického jazyka, matematiky a 

informatiky  

Příklad dobré praxe  



Zlepšování školní docházky a známek v Hammersmith a Fulnhamu – Program pro oblastní 
obnovu a spolupráci ve Phoenixu

131 

 

Tento program byl navržen k poskytování řady vzdělávacích služeb jak žákům, tak i jejich 

rodinám. Školy zapojené do projektů čelili mnoha překážkám v poskytování kvalitního 

vzdělání jako např. záškoláctví, velká nemocnost žáků, narušené vztahy mezi vrstevníky, 

neuspokojivé chování žáků, špatné personální obsazení učitelského sboru, špatné zaopatření 

informačními technologiemi atd. V sociálně vyloučených oblastech nejsou rodiny mnohdy 

schopny dát svým dětem tu správnou podporu, vedení a směr potřebné k využití jejich 

plného potenciálu. Projekt si klade za cíl prolomit kruh sociálního vyloučení, ve kterém se 

mnohé rodiny nacházejí, zaměřením se na klíčové problémy.  

Místem realizace projektu je střední škola ve Phoenix, nacházející se v jedné z nejvíce 

sociálně vyloučených oblastí. Zhruba jedna třetina obyvatel patří do různých etnických 

minorit s 16% nezaměstnaností. Oblast je postižena vysokou kriminalitou, špatným 

zdravotním stavem rezidentů, vysokým počtem náctiletých matek, rodinných krizí a dalších 

faktorů negativně působících na obecnou kvalitu života a specifickou schopnost mladých 

lidí dosáhnout dobrého vzdělání.  

Realizace projektu je vedena Úřadem pro místní vzdělání a zajištěna Řídící skupinou pro 

Strategii obnovy okolí (Neighbourhood Renewal Strategy Steering Group). Projekt je 

realizován ve spolupráci s jinými podobnými běžícími projekty jako „Dokonalost ve městě“, 

„Školy v náročných podmínkách“ (Excellence in Cities, Schools in Challenging 

Circumstances) a místními iniciativami, jako např. Centrum zdravého života (Healthy 

Living Centre). Financování je rozděleno na více než dvacet doplňkových iniciativ, které 

jsou součástí zastřešující strategie. Jde např. o nácviky první pomoci, policejní hlídky uvnitř 

i vně škol, speciální předměty k rozvíjení studijních dovedností, jízdní hlídky v parku 

Queens, letní komunitní fotbal BBC. Rozmanitost jednotlivých přístupů je hlavní hybnou 

silou celé iniciativy.  

Na projektu a jeho tvorbě se účastnili jak samotní žáci a jejich rodiny, tak vedle školy 

samotné také Metropolitní policie, místní úřady, linky bezpečí atd. Partnerem projektu byla 

také Služba pro vzdělávání dospělých, navazující vztahy a pracující  
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především s rodiči školáků na odstraňování rodinných problémů, ale také vyučování 

informatiky a technik relaxace.  

Výstupy s poznatky  

Zlepšila se školní docházka i známky jednotlivých žáků, snížil se výskyt závadného chování 

mezi žáky, jak ve škole samotné tak mimo ni, došlo pozvolna k sociální inkluzi. Zjištěním 

projektu je, že využití školy jako prostředku k obnově okolí je velice efektivní, dále vyplývá, 

že užití více malých různorodých aktivit zaměřených na různé oblasti je mnohem více 

efektivní, než užití jedné velké aktivity zaměřené na jednotlivý velký problém. Zapojení 

jednotlivých žáku do procesu rozhodování mělo velice pozitivní vliv na participaci v 

projektu. Jasně se prokázala korelace mezi dosahováním úspěchů mezi žáky ve škole a 

širším stavem městské čtvrti.  

3.3.4 Reforma veřejných služeb a nové způsoby vedení  

Klíčové cíle  

-Spolupráce se všemi vládními odděleními a politikami vedoucí ke zvýšení sociální  

inkluze, obnovy okolí a regionální prosperity s cílem podpory lepší integrace  

národních, regionálních a místních politik  

-Specifická spolupráce s vládními úřady za účelem pomoci při plnění Dohody o  

veřejných službách na místní úrovni v otázce obnovy okolí a sociální inkluze  

Příklad dobré praxe  

Zapojování místní komunity v Lewishamu – Oblastní management
132 

 

Strategie obnovy okolí Lewishamu se opírá o premisu, že progres v kvalitě života lidí 

žijících v nejchudších oblastech městské čtvrti, závisí především na změně způsobu 

poskytování služeb na místní úrovni. Oblastní management je chápán jako jedinečná 

intervence v mnoha formách, spíše než větší počet oddělených intervencí.  
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Pomocí ustavení více-sektorového partnerství s místními obyvateli umožňuje oblastní 

management větší míru zapojení skrze poskytování služeb a vytváří řešení na mírů místním 

požadavkům. Konkrétně se oblastní management dotýká vyvíjení nových způsobů vedení, 

podstaty vzniku sociálních problémů, koordinace lokálních služeb a jejich dopadu a 

budování komunitního cítění a odpovědnosti.  

Projekt působí v oblastech Lewishamu -Bellingham, Honor Oak, Downham a Evelyn, tedy 

těch nejvíce zasažených sociální exkluzí (nízká míra vzdělání a zdraví obyvatel, špatné 

životní prostředí, vysoká kriminalita). Ve spojení se strategií obnovy okolí správního 

obvodu Lewisham inkorporoval projekt proces tvorby rozhodnutí na místní úrovni s 

ohledem na úmluvy vycházející z lokálních strategických partnerství. Projekt umožnil 

místním lidem participaci na projektu v rámci jejich vlastních podmínek a možností. Na 

základě toho projekt pracuje s místními lidmi jako se zdrojem informací, nápadů a zpětné 

vazby. Jádro projektu spočívá v síťování, tvorbě nových mezi-sektorových přístupů a 

osobních vazeb, což v důsledku umožňuje efektivnější využití prostředků a eliminuje riziko 

duplikace práce. Nejzásadnější roli v projektu má Manažer oblastních aktivit 

(Neighbourhood Initiative Manager) operující ve všech cílových oblastech. Jeho úkolem je 

budování vztahů se senior service managery a politiky aby umožnili flexibilní 

mainstreamové financování. Projekt je realizován ve spolupráci s neziskovými 

organizacemi, místními úřady, policií, úřady práce a soukromými subjekty.  

Výstupy s poznatky  

Výstupy projektu jsou široké. Ve spolupráci s místními lidmi a poskytovately služeb byly 

vyprodukovány Akční plány městských částí (Neighbourhood Action Plans) zaměřující se 

především na komunitní bezpečnost a mladé lidi. Dosáhlo se vybudování silných 

partnerských vztahů mezi úřady a rezidenty, vybudovala se strategická partnerství mezi 

jednotlivými úřady, došlo k vybudování kapacit a motivace k prosazování inovací a bylo 

zprostředkováno spojení mezi jednotlivými sociálně vyloučenými oblastmi. Realizace 

projektu byla bržděna nutností tvorby autority a budováním dobré reputace a vztahů mezi 

jednotlivými subjekty. K dosažení zapojení komunity do rozhodovacího procesu je nutné 

velké množství přístupů a aktivit, vedoucí k nevyhnutelnému navyšování kapacity projektu a 

mainstreamingu. Tvorba rady odborníků poskytujících služby je pro projekt nevyhnutelná.  



4. TÉMATICKÝ BLOK -Česká republika  

V této kapitole budeme nahlížet naši republiku především z hlediska sociálního vyloučení a 

sociálně vyloučených, znevýhodněných lokalit. V České republice je mapování tohoto typu 

lokalit relativně novou oblastí, která se, (až na výjimky), stále netěší patřičnému zájmu a 

vážnosti, tak jak je tomu např. ve Velké Británii. Jednu z potenciálních příčin lze vidět 

jednak v mládí naší samostatné republiky, ale také v rozdílné politicko-geografické poloze. 

Proč právě poloha na politické mapě má vliv na sociálně vyloučené lokality, jejich množství 

a charakter? 

 Významné procento všech deprivovaných/sociálně vyloučených lokalit ve Velké Británii, 

ale i v jiných státech západní Evropy, je tvořeno z původních imigrantů, ale i generací jejich 

dětí, které se stejně jako jejich rodiče potýkají s vrozenou diverzitou a problémy, které se na 

ni kumulují. Náš stát byl po dlouhou dobu izolován od vnějšího světa a po svém otevření se 

stal jakousi tranzitní zemí na západ, do vyspělejších částí Evropy. Česká republika se až v 

poslední době, za necelých dvacet let své samostatné existence, stává cílovou zemí 

migrujících skupin obyvatel, vlivem rostoucí ekonomiky a životní úrovně jedince. Nicméně 

jen malé množství příchozích, v porovnání se zbytkem Evropy, míří do ČR s cílem se trvale 

usadit. Ve většině případů se jedná o, takřka fenomén, gastarbeitrů, fenomén dočasné 

ekonomické migrace a tito lidé zde trvaleji kořeny nezapouští. Tento fakt je ovšem pouze 

relativní, a i z tohoto důvodu je převážná markantní většina sociálně vyloučených lokalit u 

nás charakterizována jejich obyvateli, kteří se v naprosté většině řadí k rómskému etniku.   

Charakter těchto lokalit se sestává z mnoha faktorů, jejichž nastínění se budeme věnovat 

dále v tomto bloku. Půjde o současný stav mapování sociálně vyloučených lokalit, stručný 

náhled do historie Rómů na našem území, přičemž zřetel bude kladen na popis vztahu a 

jednání orgánů vůči této minoritě, které hrají podstatnou roli v nynější situaci a také 

nastíníme současnou politiku vlády v tomto směru. Dále se budeme zabývat, existujícími 

studiemi a iniciativami, konkrétními projekty a v neposlední řadě, rolí nestátních a 

neziskových subjektů na tomto poli.   



4.1 Mapování a analýza sociálně vyloučených oblastí doposud  

Sociálně vyloučené lokality u nás, stejně jako např. ve Velké Británii, mají společná, nebo 

alespoň podobná kritéria vzniku, podobným způsobem znevýhodněné obyvatele, podobné 

obecné geografické i sociální charakteristiky, a také silný reprodukční potenciál pro sociální 

exkluzi. Mimo to, jsou společné i indikátory, rámcové zastřešující znaky, pomocí kterých se 

dané lokality dají vytipovat, identifikovat; u nás jsou to především stav bydlení, 

zaměstnanost, resp. nezaměstnanost a míra vzdělanosti obyvatel. V předchozích kapitolách 

byl představen propracovaný systém britských indexů, které mapování objektivizují, 

standardizují a činí snazším a přenositelným. V České republice takový index komplexní 

deprivace zatím neexistuje, to ale neznamená, že sociálně vyloučené lokality u nás nejsou 

mapovány. V roce 2006 byla na zakázku Odboru řízení a pomoci z ESF Ministerstva práce a 

sociálních věcí vypracována a publikována studie nazvaná Analýza sociálně vyloučených 

romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti. Tato publikace, ze 

které mimo jiné na následujících stránkách budeme čerpat, je zatím první celoplošnou a 

komplexní studií celé ČR na toto téma. „Hlavním cílem analýzy bylo získání základních 

informací o situaci sociálně vyloučených romských lokalit prostřednictvím plošného 

zmapování situace v jednotlivých oblastech jejich výskytu a porozumění procesům, které 

ovlivňují životní podmínky v různých typech těchto lokalit pro správné nastavení systému 

čerpání finančních prostředků v programovém období 20072013.“
133 

 

Až doposud byla u nás jednotlivě mapována pouze koncentrace sociálně vyloučených 

obyvatel v rámci katastrů obcí, nikoliv systémově mapované sociálně vyloučené lokality 

jako celky nesoucí objektivně stanovené znaky. Jedním z důvodů nutnosti vypracování 

analýzy, jak uvádí Gabal
134 

byl přechod ze stávajícího tzv. integrovaného přístupu,
135 

uplatňovaného v předchozím grantovacím období (2004 
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Tamtéž 
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Obyvatelé romských lokalit byli vnímáni jako jedna ze skupin ohrožených sociální exkluzí 
(mezi něž patří např. etnické menšiny, osoby bez přístřeší, imigranti, osoby po výkonu trestu apod.). 
Tento přístup vyplynul především z faktu, že podle české legislativy je státním orgánům zakázáno 
shromažďovat statistické údaje o etnických menšinách -je obtížné získat relevantní statistické údaje o 
romské menšině (vyplývající například ze sčítání lidu apod.), ani správně vytvořit speciální projekt pouze 
pro tuto jedinou  



 

2006) Evropského sociálního fondu, na přístup individuální,
136 

pro období 2007 – 2013, a to 

především z důvodu nízké efektivity prvního přístupu. V Analýze sociálně vyloučených 

romských lokalit
137 

(dále jen Analýza) je zvolena pracovní typologie lokalit založená na 

poměru velikosti sociálně vyloučené lokality a velikosti obce, ve které se tato nachází, 

měřeno počtem obyvatel. Bylo zvoleno šest základních typů:  

1 Relativně malá venkovská lokalita: 30 -50 sociálně vyloučených romských 
obyvatel v obci s počtem obyvatel 2000 – 5000, většinou se jedná o jeden menší 
činžovní dům, vlastnictví obcí, soukromých osob i obyvatel lokality, často jde o 
nebytové prostory  
2 Relativně velká venkovská lokalita: 50 – 100 sociálně vyloučených 
romských obyvatel v obci s počtem obyvatel 2000 – 5000, převážně dlouhodobě 
existující lokality, jde o dva či více činžovních domů, vlastnictví obcí, soukr. osob i 
obyvatel  
3 Relativně malá městská lokalita: 50 – 100 sociálně vyloučených romských 
obyvatel ve městě s počtem obyvatel 25 000 (5000 – 50 000), lokality ve vlastnictví 
obce, vznikají řízeným sestěhováváním, jde o bytovku, ubytovny, činžovní dům, 
často nebytové prostory  
4 Relativně velká městská lokalita: 100 – 350 sociálně vyloučených romských 
obyvatel ve městě s počtem obyvatel 25 000 (5000 – 50 000), až na výjimky 
vlastnictví obce, uzavřený blok domů, části ulice, sídliště, čtvrti  
5 Relativně malá velkoměstská lokalita: 80 – 150 sociálně vyloučených 
romských obyvatel ve městě s počtem obyvatel 50 000 – 100 000, většina ve 
vlastnictví obce, nově vznikající nové lokality, domy, bytovky  

cílovou skupinu, protože nikdo nesmí zjišťovat, jestli je daná osoba příslušníkem romské menšiny či 
nikoli.(Gabal) 
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V rámci tohoto přístupu se Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v oblasti 
sociální integrace zaměřuje především na podporu neinvestičních aktivit. Jednou z hlavních cílových 
skupin v oblasti sociální integrace a rovných příležitostí jsou právě obyvatelé sociálně vyloučených 
romských lokalit. Pro tuto cílovou skupinu bylo vyčleněno samostatné opatření, a to včetně samostatné 
alokace finančních prostředků na projekty zaměřené na její integraci. Cílem opatření je zajištění 
jednotného přístupu k řešení této problematiky a také zajištění adekvátní finanční alokace přímo na služby 
integrace pro tuto vybranou cílovou skupinu.(Gabal) 
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Tamtéž, (str. 22-25)  



 
 

6. Relativně velká velkoměstská lokalita: 150 – 600 sociálně  

vyloučených romských obyvatel ve městě s počtem obyvatel 50 000 – 100 

000, různí vlastníci i podnikatelské subjekty, blok domů, ulice, části čtvrti, 

či sídliště, relativně nejnižší koncentrace pouze romských obyvatel  

Stěžejním výstupem Analýzy je elektronická interaktivní Mapa sociálně vyloučených a 

sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v České republice, která je provozována 

na webových stránkách ESF Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Sestavování mapy se 

skládalo ze tří fází sběru a vyhodnocení dat, které zde pro vysvětlení metodiky mapování 

budeme citovat.
138 

 

Fáze 1 listopad 2005 – leden 2006  

Cíle:  
 
1. sestavení pracovního seznamu potenciálních sociálně vyloučených romských lokalit v ČR 
– odhad maximálního počtu potenciálních sociálně vyloučených romských lokalit na území 
státu  
 
2. vytvoření závazného záznamového archu určeného pro sběr informací ve fázi 2  

Výstupy:  
 1. široký seznam 333 obcí s potenciálními sociálně vyloučenými romskými lokalitami 
obsahující základní popisné informace: -poloha a typ lokality, - odhad počtu obyvatel v 
lokalitě – velikost lokality, - odhad počtu romských obyvatel lokality, -existence NNO nebo 
jiného subjektu, který se nějakým způsobem snaží pracovat s obyvateli lokality ve snaze 
pomáhat k řešení sociálního vyloučení  
 

2. zúžený seznam 173 obcí s potenciálními sociálně vyloučenými romskými lokalitami, 
které jsme společně se zadavatelem vybrali pro terénní šetření  
 

3. „záznamový arch“ v následující struktuře:  
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MPSV. Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v České 
republice. [online]. [cit. 26.04.2008]. Dostupné z: http://www.esfcr.cz/mapa/jak_vznikla.htm l  



 
a) Portrét sociálně vyloučené lokality  

-Fyzický popis lokality (poloha a charakter prostorového vyloučení); -Počet 

obyvatel lokality; -Zabezpečení obživy (ne/zaměstnanost a přístup k 

výdělečné činnosti); -Vzdělanost a školství; -Mechanismy vstupu do 

lokality; -Mechanismy výstupu z lokality; -Vnitřní členění lokality; -Jiné 

specifické problémy v lokalitě.   

Absorpční kapacita  

-Koncepce řešení romské problematiky a přístup státní správy; -

Subjekty podílející se na řešení romské problematiky; -Příklady 

dosavadní praxe.   

4. definice klíčových pojmů nezbytných pro uchopení sledované problematiky  

Zdroje informací/Postup prací:  

c) Studium relevantních dokumentů  

d) Studium neziskového sektoru  

e) Školství/vzdělávání -úvodní komunikace s MŠMT ČR ve snaze získat aktuální seznam 

romských asistentů pedagogů, seznam škol, kde působí a dále seznam škol, kde je zřízen 

přípravný ročník, návazně kontaktování krajských odborů do jejichž gesce připadá oblast 

školství  

 
a) 
O
bc
e  

 

 -oslovení cca 2200 obcí a měst v ČR 
prostřednictvím e-mailu  

 -adresné e-mailové obeslání všech 205 
obcí s rozšířenou působností  

 -telefonní kontaktování obcí s 
rozšířenou působností  

 telefonní kontaktování ostatních 
obcí  

b) 
Kr
aj
e  

 

 -oficiální webové stránky 
– krajské 
dokumen



 

-oslovení vybraných základních škol (případně speciálních škol) v obcích, kde 

byly identifikovány potencionální sociálně vyloučené romské lokality (ředitelé, 

zástupci ředitele, asistenti pedagogů) s cílem podchycení informací o dané 

romské lokalitě primárně z hlediska vzdělání a školství, identifikace nových 

nebo neznámých lokalit  

-oslovení vybraných subjektů (především NNO), které působí v oblasti 

vzdělávání romských dětí a dospělých  

Fáze 2 leden 2006 – květen 2006  

Cíle:  

1. popisy životních podmínek v sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením 

ohrožených lokalitách v ČR prostřednictvím terénního šetření  

Výstupy:  
 
1. 178 vyplněných záznamových archů popisujících životní podmínky ve zkoumaných 
lokalitách  
 2. pracovní seznam NNO, které alespoň částí své činnosti napomáhají předcházení 
sociálnímu vyloučení v romských lokalitách  

Postup prací: -vybrané obce, resp. lokality v nich, byly předmětem terénního šetření -sběr 

dat pomocí polostandardizovaných rozhovorů s následujícími typy respondentů: (starostové 

/ místostarostové obce, sociální odbor, odbor školství, bytový odbor, vybrané relevantní 

NNO, vybrané relevantní základní či speciální školy, terénní sociální pracovníci, romští 

poradci, obyvatelé romských sociálně vyloučených lokalit, úřad práce, městská policie, 

Policie ČR -kontaktování krajských koordinátorů romských poradců, příp. zástupce odborů 

sociálních věcí, vybrané relevantní NNO, které působí nadregionálně, vybrané styčné 

důstojníky Policie ČR pro menšiny a vybrané relevantní zástupce z řad politické 

reprezentace krajů ČR  

Fáze 3 červen 2006 – červenec 2006  

-evaluace, realizace elektronické mapy  



Samotná elektronická interaktivní mapa 
139 

se skládá ze čtrnácti krajů ČR, z nichž každý, po 

jeho rozkliknutí zobrazí sociálně vyloučené lokality nacházející se na jeho území. Při dalším 

kliknutí na danou lokalitu se zobrazí podrobné souhrnné informace popisující stav dané 

lokality. Konkrétně jde o následující informace:  

a)  Deskripce lokality, její vznik a vývoj – typ lokality, její poloha v rámci 

obce, míra prostorového vyloučení, stav, vybavenost a vlastník domů, vznik a 

vývoj lokalit, mechanizmy vstupu a výstupu  

b)  Počet obyvatel lokality, vzdělanostní a věková struktura – počet obyvatel 

obce, počet obyvatel lokality, podíl Romů na počtu obyvatel lokality, věková a 

vzdělanostní struktura  

c)  Zabezpečení obživy – nezaměstnanost v obci, nezaměstnanost Romů  

v lokalitě, formy zabezpečení obživy d) Sociálně patologické jevy – formy a 

míra výskytu e) Školství, přehled základních škol a absorpční kapacita – míra 

zařazování  

romských dětí z lokality do speciálních škol, vybrané informace o školách, 

odhad podílu romských žáků na škole, existence přípravného ročníku, 

zapojení do projektů zaměřených do zvyšování úspěšnosti romských žáků, 

ESF a jiné zdroje financování  

f)  Institucionální okolí a absorpční kapacita – samospráva, místní koncepce 

integrace, funkce romského poradce, aktivity a projekty, ESF a jiné zdroje 

financování, působící NNO  

Na základě této metodiky byly zjištěny komplexní statistické informace, ze kterých bylo 

vytvořeno procentuální a grafické vyjádření jednotlivých charakteristik sociálně 

vyloučených oblastí.
140 

My si zde ocitujeme pouze statistické údaje bez grafů pro dotvoření 

hlubší představy o reálném stavu sociálně vyloučených lokalit u nás z roku 2006.  
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MPSV. Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v České 
republice. [online]. [cit. 26.04.2008]. Dostupné z: http://www.esfcr.cz/mapa/int_CR.html 
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Gabal 
Analysis and Consulting.(2006). Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity 
subjektů působících v této oblasti.. (str. 14-21) [online]. [cit. 24.04.2008]. Dostupné z:  
http://www.gac.cz/documents/brozura_4.pdf  



1.  



 

 Velikost lokalit podle počtu 
obyvatel: 
 

 (301 lokalit) -11% lokalit obsahuje do 25 soc. vyloučených 
Romů,  -24% lokalit obsahuje 25-50 soc. vyloučených Romů, -
28% lokalit obsahuje 51-100 soc. vyloučených Romů,  -19% 
lokalit obsahuje 101-300 soc. vyloučených Romů, -18% lokalit 
obsahuje více než 301 soc. vyloučených Romů  
 

 2.  Podíl Romů na celkovém počtu obyvatel soc. vyloučených lokalit: (299 lokalit) 
-27% všech soc. vyloučených lokalit je obýváno Romy ze 100% -15% všech soc. 
vyloučených lokalit je obýváno Romy z 91-99% -24% všech soc. vyloučených lokalit 
je obýváno Romy ze 76-90% -16% všech soc. vyloučených lokalit je obýváno Romy z 
51-75% -18% všech soc. vyloučených lokalit je obýváno Romy do 50%  
 

3.  Doba vzniku a vývoj soc. vyloučených romských lokalit: (299 lokalit) -24% 
lokalit je dlouhodobě existujících, déle než deset let -6% lokalit vzniklo nově vlivem 
přirozeného sestěhovávání -29% lokalit vzniklo nově, vlivem řízeného sestěhovávání -
13% lokalit je kombinací dlouhodobé existence a vlivu přirozeného  
 

sestěhovávání -20% lokalit je kombinací dlouhodobé existence a řízeného 
sestěhovávání -8% lokalit je kombinací všech zmíněných způsobů  
 

4.  Struktura vlastníků nemovitostí tvořících soc. vyloučené lokality: (305 lokalit) 
-58% lokalit patří obci -21% vlastní jiné osoby a firmy -11% kombinace vlastníků -
10% samotní obyvatelé lokalit  
 

5.  Prostorové vyloučení soc. vyloučených lokalit: (307 
lokalit) -54% lokalit nevykazuje žádné prostorové vyloučení -23% 
lokalit vykazuje částečné prostorové vyloučení -23% lokalit 
vykazuje jasné prostorové vyloučení  
 

6.  Stav domů a bytů v sociálně vyloučených lokalitách: (305 
lokalit)  

- 19% domů a bytů je ve stavu bezvadném (místy narušená omítka, 

výjimečně rozbité okno, střecha zcela v pořádku…)  



 
 
 

-6% domů a bytů je ve stavu je ve stavu neobyvatelném (bortící se zdi, padající 

střecha, rozsáhlá plíseň, soc. zařízení nefunkční nebo chybí)  
 
7.  Úroveň vybavenosti domů a bytů: (296 lokalit) a) Topení – není (7%), 
nefunguje, nebo jen místy (44%), existuje a funguje (49%) b) Elektřina – není (3%), 
nefunguje, nebo jen místy (15%), existuje a funguje(82%) c) Tekoucí voda – není 
(11%), nefunguje, nebo jen místy (6%), existuje a funguje(83%)  
 

d)  Teplá voda – není (46%), nefunguje, nebo jen místy (7%), existuje a 
funguje(47%)  
 

8.  Asistent pedagoga působící ve škole, kam docházejí děti ze soc. vyloučených  
 

lokalit: (294 lokalit) -
ANO 66% -NE 44%  
 

9.  Velikost obcí, v nichž se nacházejí soc. vyloučené lokality – měřeno počtem  
 

obyvatel: (167 obcí) a) do 2 000 obyvatel 
– 26% b) 2 001 – 5 000 obyvatel – 16% c) 
5 001 – 20 000 obyvatel – 28% d) 20 001 
– 90 000 obyvatel – 25% e) nad 90 001 
obyvatel – 5%  
 

10. Existence specifické koncepce integrace v obcích obsahujících soc. vyloučenou  
 

lokalitu: (159 obcí) -ANO 1% -NE 90% -NE, ale 
součást komunitního plánování 9%  
 

11. Obeznámenost státní správy a samosprávy zkoumaných obcí s Evropským  

sociálním fondem: (137 obcí) -zúčastnili se, nebo se 

alespoň pokusili – 27%  

 
- 50% 

dom
ů  

b
y
t
ů
 
j
e

stavu solidním 
(omítka 
narušena  

v
ě
t
š
í
m
  



 
-poměrně dobře obeznámení, zatím se ale nepokusili - 23% -

pouze matně obeznámeni – 32% -nejsou obeznámeni – 18%  

12. Existence relevantních NNO v obcích obsahujících soc. vyloučené lokality: (163  

obcí) -více než jedna – 52% -

jedna – 17% -žádná – 31%  

Souhrnné informace týkající se současného stavu sociálně vyloučených lokalit vyjadřuje 

následující tabulka:  

Obrázek č. 3: Grafické znázornění výsledků mapování sociálně vyloučených lokalit v 

ČR
141  

Jako tři primární oblasti konstituující sociální vyloučení zmiňuje Analýza
142 

ztížený přístup 

ke kvalitnímu bydlení, k práci a ke vzdělání. Sekundárními, spíše  
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POPIS  HODN

OTA  
Celkový počet zkoumaných obcí 
ve fázi 2  

178  

Celkový počet obcí s 
identifikovanou sociálně 
vyloučenou romskou lokalitou  

167  

Celkový počet zkoumaných 
sociálně vyloučených romských 
lokalit v mapě (v důsledku dynamiky 
oblastí, se může údaj lišit o cca 10%)  

310  

Orientační odhad celkového počtu 
romských obyvatel ve 
zkoumaných sociálně vyloučených 
romských lokalitách  

60 000 
– 80 
000  

Celkový počet obyvatel v ČR 
(údaj ČSÚ k 1. 1. 2005)  

10 220 
577  

Celkový počet obyvatel v ČR 
(údaj ČSÚ k 1. 1. 2005)  

9,2 %  

Nejčastěji zaznamenaný odhad 
nezaměstnanosti Romů ve 

90 – 
100 %  



faktory, než dimenzemi, majícími silně negativní vliv na integraci jsou v Analýze 

pojmenovány -zvýšený výskyt rizikových jevů, nedostatečné sociální kompetence a 

zhoršený zdravotní stav obyvatel. 

 Jak jsme si nastínili výše, velké množství Romů přišlo, zároveň s ekonomickou 

transformací o své zaměstnání. Vzhledem k nízkému vzdělání a kvalifikaci, ale také 

diskriminaci související s etnicitou, nebyli tito jednotlivci, ale i celé skupiny schopni nalézt 

další zaměstnání, a takto (ať už dobrovolně, nebo ne) nuceni k dlouhodobému životu na 

sociálních dávkách. Faktory jako trvale nízký příjem a neschopnost nalezení zaměstnání 

zapříčinily u většiny z nich nutnost zadlužování, a postupně vedly k vystěhování z bytů, 

které si jejich nájemníci nemohli již dále dovolit. Jak jsme již zmínili dříve, (viz kap.1, str. 

8) problém bydlení je jedním ze zásadních a prvotních při vzniku soc. vyloučených lokalit.  

Toto byl, a stále je jev masový. 

 Celé skupiny obyvatel se, buď řízeně (obcí), anebo samovolně sestěhovávají do lokalit 

hromadících neplatiče nájemného a jiné tzv. „nepřizpůsobivé“ občany.
143 

Uvnitř těchto lokalit 

fungují podstatně odlišné zákonitosti, než v majoritní společnosti. Silné a široce rozvrstvené 

sociální sítě
144 

jsou živeny oboustrannou nedůvěrou mezi sociálně vyloučenými a majoritním 

okolím, nevymahatelností oficiálního zákona uvnitř těchto sítí, silným připoutáním k těmto 

sítím a všeobecnou, vzájemnou závislostí obyvatel a stávají se tak určitou sociální pastí. Ve 

své studii „Ekonomie sociálního vyloučení“ Steiner
145

 vysvětluje…  

„… mnozí Romové jsou chudí, protože málo využívají postupy a instituce moderní 

společnosti, jako jsou například anonymní tržní mechanizmy. Tyto postupy jsou v některých 

situacích vysoce efektivní a vděčíme jim za nynější prosperitu. Romové se místo těchto 

postupů uchylují k postupům a institucím tradičních společností, jako je například velká 

rodinná síť. Tyto instituce však využívají zdroje a talenty mnohem méně efektivně. Romové 

při nich nezůstávají kvůli své údajné nepřizpůsobivosti nebo  
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V souvislosti s obyvateli sociálně vyloučených romských lokalit se často užívá pojmu romská 
komunita, ovšem jde o termín silně zavádějící. Ve většině případů se totiž nejedná o sdílené vědomí 
skupinové identity spojené s existencí formalizovaných sociálních vazeb a sdílení stejných vzorců 
chování, hodnot a postojů. Jde spíše o heterogenní uskupení nukleárních rodin sestěhovaných z různých 
částí města či dokonce různých měst. (Tamtéž, str.10) 
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nebo také rodinné sítě, viz STEINER 2004 
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STEINER, J. Ekonomie sociálního vyloučení. In: HIRT, T., JAKOUBEK, J. 2004. Romové: 
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romantickém lpění na tradicích, ale proto, že jako jednotlivci si nemohou dovolit se rodiny 

vzdát. Romové tedy při neefektivních institucích tradiční společnosti zůstávají, protože jsou 

příliš chudí, a chudí jsou, protože jejich tradiční společnost je v interakcí s naší moderní 

společností neefektivní.“ 

 Podstatným faktem dále je i zvýšený výskyt sociálně patologických jevů, především 

alkoholismus, drogové závislosti, gambling, prostituce, lichva, domácí násilí, krádeže, 

napadení, ublížení na zdraví, obecně zvýšená kriminalita. Všechny tyto faktory, spolu s 

totálním nedostatkem následováníhodných vzorů působí na další generace nejen! romských 

obyvatel soc. vyloučených lokalit jakýmsi samogenerujícím se účinkem a uzavírají tak 

pomyslný „začarovaný kruh sociální exkluze“.
146 

 

Obrázek č. 3: Grafické znázornění „Bludného kruhu sociální exkluze“
147 
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Pro hlubší pochopení nejen romské sociální situace, ale problematiky sociálně vyloučených 

lokalit jako celku, je nezbytné jednak detailní studium, nutnost zachování objektivity v 

přístupu, ale také komplexní zmapování aktuální situace. Analýza sociálně vyloučených 

romských lokalit toho dle mého názoru dosáhla, bohužel ale nevyvinula souhrnný nástroj 

mapování v podobě indexu, tak, jak je tomu ve Velké Británii.   

V následující kapitole si uděláme malý historický exkurs k problematice společného soužití 

Romů s majoritní společností a politik uplatňovaných vládami za několik staletí.  

4.2 Stručný pohled do historie Rómů a uplatňovaných politik na území ČR 
do roku 1989  

„Kdyby byl gádžo ochotný učit se od Roma to, co je v něm dobré, neučil by se Rom tak  

ochotně od gádže jeho špatnosti.“
148 

 

(romské přísloví)  

Problematika společného soužití majoritní a romské společnosti je nejen na našem území 

velice komplexní a na její podrobný popis v rámci této práce není místo. Uvedeme si proto 

jen základní souvislosti vývoje s cílem nastínění příčin současného stavu.  

Jak uvádí Horváthová,
149 

Romové byli na našem území systematicky pronásledováni již od 

počátku 15. století, kdy byli exkomunikováni z církve, kvůli nedodržování křesťanských 

zásad. V průběhu nadcházejících staletí měli Romové status psanců, mohli být kýmkoli 

beztrestně zavražděni, pokud byli chyceni, čekal je trest smrti a jejich ženy byly zprvu 

trestány uříznutím ucha, vypálením cejchu na záda, vyhnány a při návratu se trest smrti 

vztáhl i na ně, podél hranic byly rozmístěny výstražné tabule s varovnými nápisy a 

vyobrazením Romů, kteří neuposlechnou zákazu a hranici přestoupí -oběšení muži, mrskané 

ženy a děti. Přísné tresty se vztahovali i na  
148 
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příslušníky majority, kteří by Romům poskytli pomoc. Popsaným způsobem postupovala 

proti Romům většina evropských zemí, čímž byly položeny základy zásadní nedůvěry mezi 

touto minoritou a většinovou společností a Romové se po generace byli nuceni učit životu 

většinové společnosti „navzdory“. Nutno dodat, že jednou z podstatných příčin 

nesnášenlivosti majority k Romům byl parazitický způsob života (krádeže šatů, plodin, 

dobytka…), nutně související s neustálým, nepříliš svobodným, kočováním, ale také odlišná 

barva pleti, odlišný jazyk, převažující pohanství, atd.  

V 18. století začalo docházet k prvním pokusům o regulovanou asimilaci během vlád Marie 

Terezie a Josefa II., ovšem s důrazem na radikální „převýchovu“ jednotlivých rodin tzv. 

„Novosedláků“.
150 

Romské usedlosti poblíž obcí se rychle rozrůstaly, většinou ale v 

„bezpečné“ vzdálenosti odlehlých periferií, na sporných katastrálních územích. Obyvatelé 

těchto osad nedostali domovská práva obcí, poblíž nichž žili, a jako bezdomovci neměli 

možnost posílat své děti do škol, ikdyž o vzdělání příliš velký zájem z jejich strany 

povětšinou nebyl.
151 

Tímto způsobem docházelo na našem území k budování tradice sociálně 

vyloučených romských lokalit.  

V období první Československé republiky převažovala tendence chránit většinovou 

společnost před Romy. Ačkoli byli „Cikáni“ vedle Židů uznáni za svébytnou národnostní 

menšinu, státní správa jim i nadále věnovala nepřiměřenou pozornost. V roce 1927 vznikl 

Zákon o Potulných cikánech cílený na kočující obyvatele ČSR, ovšem už z názvu zákona je 

patrné, koho si zákon bral na mušku. Podle tohoto zákona se museli Romové prokazovat 

pomocí tzv. Cikánských legitimací, které ovšem nebrali ohled na fakt, zda je jednotlivec 

usedlý a řádně pracující, či kočující, čímž byli příslušníci romského etnika za pomoci 

legislativy záměrně vylučováni z občanské společnosti a soustavně stigmatizováni. I nadále 

měla řada obcí v ČSR právo na zákaz vstupu „potulných cikánů“ na své území. Tento zákon 

měl ale i svá pozitiva, a to v realizaci zdravotních a veterinárních opatření, mezi Romy do té 

doby nevídaných. Od poloviny 30. let minulého století rostla nevole především venkovských 

oblastí vůči  
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romskému etniku, a to hlavně z důvodu narůstajícího počtu romských uprchlíků, 

způsobeného příchodem A. Hitlera k moci v Německu a obsazením Rakouska.
152 

 

Během druhé světové války v koncentračním táboře v Birkenau přišlo o život podle 

odhadů z dochovaných pramenů asi 6500-7000 českých Romů.  

Po válce je romská minorita na našem území téměř vyhlazena. Již od konce války v roce 

1945 samovolně a na popud vlády v roce 1947 dochází k masovému přílivu slovenských 

Romů na české území. Osidlovány jsou zhusta především průmyslové aglomerace a 

pohraničí – Ostrava, Kladno, Praha, obecně Sudety.
153 

Zde je nutné podotknout, že naprostá 

většina příchozích pocházela z agrárního Slovenska a příchod do měst znamenal pro mnohé 

radikální změnu jejich života. V souvislosti s přechodem ke komunismu začala být v 

Československu opět uplatňována asimilační, tentokráte ale navíc silně paternalistická 

politika vůči Romům. Až do roku 1950 je stále v platnosti zákon o potulných cikánech a i 

dlouho poté je na Romy nahlíženo především jako na sociální problém.
154 

Důraz politiky, 

postavené na asimilaci do většinové společnosti, se projevoval především v popírání 

jakékoliv kulturní odlišnosti, zacílením na problémy sociálního charakteru, měnícím se na 

snahu eliminovat veškeré odlišnosti, které by mohli bránit dokonalé asimilaci. Jak uvádí 

Horváthová,
155 

nucenou radikální asimilační politikou bylo vytvářeno nebezpečné morální 

vakuum zapříčiněné absolutní ztrátou vlastní identity a kulturních hodnot. Zesměšňované, 

rychle mizející tradiční romské hodnoty byly nahrazovány negativy odpozorovanými z 

převážně dělnického, mnohdy výslovně sociálně patologického okolí. V roce 1958 byl 

schválen zákon č. 74 „O trvalém usídlení kočujících osob“, na jehož základě byli zbylí 

kočující Romové, především Romové Olašští, donuceni k radikální změně svého života. 

Jako prováděcí dokument byla vytvořena tzv. Zásadní směrnice o práci mezi cikánským 

obyvatelstvem.
156 

Romům byly hromadně přidělovány nově vybavené byty, což silně 

popuzovalo mnohé příslušníky majoritní společnosti, zvláště když Romové bez 

vybudovaného vztahu k majetku, vybavení bytů pálili na dvorech a byty samotné jinak  
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devastovali. Nutné je ale dodat, že tomuto způsobu života nerozuměli, nevybrali si jej, ba 

naopak jim byl vnucen pod hrozbou trestu odnětí svobody.  

V roce 1965 byl usnesením UV KSČ a vlády ČSSR zřízen Vládní výbor pro cikánské 

obyvatelstvo, jehož hlavním úkolem bylo zapojit do pracovního procesu všechny 

práceschopné Romy a zničit romské osady a rozptýlit či přesídlit jejich obyvatele. Jen velmi 

ztuha se ovšem dařilo koordinovat a propojit samotnou likvidaci osad s rozptylem jejích 

obyvatel, který poté probíhal značně živelně ve směru z východního Slovenska na české 

území. Zásadním předpokladem přesídlení bylo rozptýlení rodin, které vedlo k rychlé 

devastaci tradiční rodinné hierarchie a následnému rozpadu velkorodin. Různé romské 

nesourodé a odlišné rody pak byly mnohdy pomíchány na stejném sídlišti, vedle majoritní 

společnosti, což mělo za následek absolutní rozklad tradičních hodnot. Úředníci se 

domnívali, že zlepšením materiálních podmínek se změní i mentalita Romů a jejich způsob 

života se přizpůsobí většinovému životnímu stylu.
157 

 

S příchodem pražského jara došlo k uvolnění tuhého režimu a s ním i k prvním pokusům o 

emancipaci romské menšiny u nás. V roce 1968 byl založen Svaz CikánůRomů, jehož 

existence dokládá změnu přístupů. Svaz si dal za úkol aktivně přispívat k řešení otázek 

romské minority, avšak jeho existence byla ukončena v roce 1973 s příchodem 

normalizace.
158 

 

Během sedmdesátých let se pozvolna přechází k mírnější koncepci integrace, avšak důraz na 

asimilaci je stále silný. Jak uvádí Nečas a Miklušáková,
159 

po odvolání politiky rozptylu a 

odsunu v první polovině 70.let byla usnesením vlády přijata v pořadí třetí koncepce 

Společensko kulturní integrace Cikánů. K Romům se i nadále přistupovalo jako k sociálně 

zaostalé skupině obyvatel, kterou je třeba co nejvíce přiblížit našemu vlastnímu obrazu. 

Skutečné problémy Romů se však zastíraly paternalistickou "péčí", resp. plošně 

vyplácenými podporami, které Romy paralyzovaly a v mnohém je naučily spoléhat se až 

příliš na stát.  

Po celá osmdesátá léta přetrvává tato politika. Jako svébytná etnická skupina nebyli Romové 

uznání až do převratu v roce 1989. Do té doby se na tuto minoritu  
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pohlíželo jako na skupinu sociálně retardovanou, kterou je nutné převychovat podle vzoru 

majority.
160 

 

„Komunistickému režimu se podařilo Romy přivést do skutečně anomické situace: původní 

hodnoty a normy byly postupně ničeny, aniž by byly přirozeně nahrazeny jinými. Řada 

Romů dnes proto postrádá vědomí sounáležitosti, vědomí společného původu, společných 

dějin. Zdánlivá sounáležitost je spíše důsledkem společných pocitů skupiny, jež je soustavně 

ostrakizována, stigmatizována a jejíž problémy jsou marginalizovány. Společným nositelem 

jejich identity je pak neposledně i pocit bezpráví, kterého se na nich majoritní společnost 

dosud dopouštěla.“ 
161 

 

Uvedené skutečnosti v tomto historickém miniexkurzu hrají podstatnou roli v nynější situaci 

sociálně vyloučených lokalit u nás. Dle mého názoru byla mentalita sociální exkluze u 

Romů, ať už záměrně, či nikoliv, budována po několik staletí, a především období dějin 

následující po druhé světové válce zapříčinilo nynější situaci. Důležitou roli v současném 

stavu hraje ovšem i nadále laxní přístup některých kompetentních institucí k řešení 

problematiky společného soužití minorit s majoritou. V následující kapitole se zaměříme na 

vývoj od sametové revoluce do současného stavu problematiky.  

4.3 Vývoj problematiky společného soužití Romů a většinové 
společnosti v rámci posledních dvou dekád  

Po Sametové revoluci v roce 1989 byl Romům poprvé prakticky přiznán status národnostní 

menšiny se všemi jejími právy. Romové tak získali poprvé v historii právo na vzdělávání se 

v mateřském jazyce, právo na zajištění vlastní kultury, šíření a přijímání informací v 

mateřském jazyce, právo na užívání mateřského jazyka v úředním styku, právo na 

sdružování se na národnostním principu a právo na účast zástupců  
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menšin při řešení věcí, které se jich dotýkají.
162 

Společně se svobodou přišla i liberalizace 

tržních mechanizmů včetně trhu práce, což mělo na převážně nekvalifikované Romy 

katastrofální dopad v podobě hromadného propouštění a vytěsňování levnější pracovní silou 

z východních zemí bývalého SSSR. Nezaměstnanost Romů se v současné době pohybuje v 

rozdílných lokalitách od 50 do 95%.
163 

Silně negativním projevem svobody byl razantní 

nárůst rasově motivovaných trestných činů (dokonce i vražd) a různých xenofobních hnutí v 

ČR, čemuž se dlouhodobě věnovala jen malá pozornost, což vyústilo v roce 1997 v 

hromadný útěk romských rodin do Kanady a Velké Británie, kde tyto dostaly status 

uprchlíků. S xenofobií, rasismem a nacionalismem ve formě různých pseudo-národoveckých 

hnutí, ale mnohdy i hluboko uvnitř nás samotných, se naše společnost bohužel potýká 

dodnes.  

S rozdělením federace vyvstala nutnost vytvoření nového zákona o občanství. V roce 1994 

začal nový zákon platit. Většina slovenských Romů žijících na našem území, zde pobývala 

pouze jen jako na návštěvě u příbuzných, a tak se z desetitisíců slovenských Romů žijících v 

České republice staly od 1. 7. 1994 bezdomovci. Po rozpadu Československé federace 

přijalo Slovensko zákon umožňující získání občanství všem občanům bývalého 

Československa, zatímco Česká republika přijala více restriktivní zákon, který určoval podle 

místa narození, kdo je a není Čechem bez ohledu na to, zda v ČR celý život prožil, či 

nikoliv. Občané označení zákonem za Slováky museli splnit, pokud chtěli žádat o české 

občanství, dvě podmínky -prokázat alespoň dvouleté bydliště v České republice a mít 

posledních pět let čistý trestní rejstřík. Bylo velmi pravděpodobné, koho tato právní úprava 

zasáhne především, a lze jen polemizovat, zda tehdy nešlo o skutečný záměr. V roce 1996 

přijal parlament po soustavném tlaku mnoha českých i mezinárodních institucí, novelizaci 

zákona o občanství, díky níž mohlo ministerstvo vnitra promíjet podmínku pětileté 

bezúhonnosti, která byla pokládána za největší překážku pro Romy v cestě za českým 

občanstvím.
164 

 

Rozvoj demokracie u nás měl ale i velmi pozitivní dopad na řešení problematiky soužití 

Romů s majoritou, a to ve formě rozvoje občanské společnosti a zrodu mnoha neziskových 

organizacích působících na tomto poli. Vznikly mnohé romské organizace  
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zabývající se lidskými právy, vzděláváním, kulturou, volnočasovými aktivitami, ale také 

politikou. V současné době jich v České republice působí odhadem kolem jednoho sta.  

Nespornou výhodou nevládních neziskových organizací, působících nejen na poli 

vzájemného soužití minority s majoritou, integrace atd., je, že ve svých aktivitách stojí v 

přímé interakci s klientem, tudíž jsou nejblíž jemu, i jeho skutečným potřebám, které se 

individuálně liší, a jsou tedy více efektivní. Neziskové organizace se podílí na celkové síti 

sociálních služeb přibližně jednou pětinou. V roce 1999 byl zahájen dlouhodobý proces 

transformace sociálních služeb, jehož cílem bylo vytvořit a legislativně zakotvit podmínky 

pro jejich poskytování. Proběhla decentralizace financování sociálních služeb ze státního 

rozpočtu do regionálních a místních rozpočtů. Současný způsob financování však stále 

nevytváří vhodné podmínky pro rovný přístup všem poskytovatelům sociálních služeb k 

veřejným zdrojům.
165 

 

Následující kapitola se věnuje politice vlády na poli sociálně vyloučených lokalit, v boji se 

sociálním vyloučením v ČR, tedy především snaze o integraci sociálně vyloučených skupin 

obyvatel.  

4.4 Politika vlády  

Politika vlády zaměřující se na sociálně vyloučené lokality je v současné době 

mezioborovým komplexním souborem opatření a koncepcí, nikoliv však jednotnou 

systémovou strategií. Z pohledu sociálního vyloučení lokalit se jedná především o sociální 

politiku státu, ale dále také o politiku bytovou, územní (regionální), politiku bezpečnostní 

týkající se boje s kriminalitou, zdravotní (veřejné zdraví), politiku zaměstnanosti, ochrany 

životního prostředí, vzdělávání atd. Tyto politiky jsou v praxi silně provázány a v důsledku 

se setkávají. Jednotlivě budou v této kapitole přiblíženy, podle názoru autora, politiky 

nejvíce stěžejní, konkrétně politika sociální, bytová a regionální. Nicméně nepůjde o 

kvantitativní popis, spíše o vyjádření pozice dané politiky ve vztahu k sociálně vyloučeným 

lokalitám.   
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Dále budou zmíněny vládní dokumenty a programy týkající se sociálně vyloučených jedinců 

a skupin, kteří v České republice žijí v sociálně vyloučených lokalitách, tedy zejména Romů. 

Autor práce zásadně odmítá jakékoliv zúžení problematiky sociálně vyloučených, nebo 

sociálním vyloučením ohrožených, pouze na romské etnikum, nicméně, mluvíme li o 

sociálně vyloučených lokalitách a jejich obyvatelích, mluvíme v České republice hlavně o 

příslušnících romského etnika. Z toho důvodu zde budou prezentovány instituce zabývající 

se problematikou sociálně vyloučených romských lokalit a problematikou soužití této 

minority s majoritou, poněvadž s tématem této práce plně souvisí. Veškeré aktivity působící 

na obyvatele sociálně vyloučených lokalit lze zároveň chápat jako aktivity s potenciálem 

přímo ovlivnit sociálně vyloučené lokality jako takové.  

Dále budou představeny vládní programy netýkající se přímo lokalit vyloučených sociálně, 

ale fyzicky, prostorově atd., a/nebo lokalit sociálním vyloučením potenciálně ohrožených. 

Půjde zejména o Integrovaný operační program, Operační program lidské zdroje a 

zaměstnanost a Operační program Praha – Konkurenceschopnost.  

4.4.1 Sociální politika státu ve vztahu k sociálně vyloučeným lokalitám  

Jak uvádí Munková a Čabanová,
166 

sociální politika má tři základní významové  

roviny.  

a) sociální, ve smyslu společenský,  

b) sociální, ve smyslu snahy směřující k vyrovnání sociálních nerovností,  

vztahující se bezprostředně k životním podmínkám lidí, tj. týkající se  

zlepšování společenských poměrů (sociální program, doktrína),  

c) sociální, ve smyslu kurativní, chápána jako řešení nepříznivých, nebo  

nouzových sociálních situací jednotlivců, nebo skupin ve společnosti.  

Sociální politika České republiky se v průběhu 90. let zásadně proměnila po přechodu z 

výrazně paternalistického na liberální systém poskytování sociální péče. Jak jsme si již 

uvedli výše, měl tento fakt, vedle liberalizace pracovního trhu a zákona o  
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občanství z roku 1994 masivní dopad na velkou část romské populace u nás, a tak potažmo 

na vznik a vývoj sociálně vyloučených oblastí. „Důsledky návratu k tržnímu hospodářství po 

listopadu 1989 tudíž byly a jsou tlumeny sociální sítí, která zachycuje propad integrovaných 

(funkčních) jedinců a rodin, avšak pro desintegrované vrstvy společnosti je spíše obinadlem, 

obmotávajícím k nehybnosti zbytky jejich akceschopnosti. Léta trvající pasivní vyplácení 

souborů sociálních dávek vytvořilo vrstvu již druhé a třetí generace jejich příjemců, 

vnímajících takovéto platby jako svůj legitimní příjem, svého druhu „výkupné“, které jim 

společnost platí za to, že pro ně nemá práci a bydlení „na úrovni“.“
167

 

 Sociální exkluze obyvatel je jednou ze specifických oblastí sociální politiky státu, 

respektive sociální inkluze je cílem této politiky. Pojem sociální inkluze v průběhu poslední 

dekády minulého tisíciletí nahradil termín integrace, který je nadále používán především pro 

začlenění menšin národnostních, zdravotně postižených, náboženských, sexuálních, a jiných. 

Etnická dimenze sociální exkluze je jakýmsi traumatizujícím prvkem sociální politiky státu, 

protože se zde hledisko sociální proplétá s hlediskem etnickým a charakteristika sociální 

skupiny splývá s jejím etnickým vymezením.
168 

Nejen tento fakt vedl vládu k užšímu 

mapování problematiky a tvorbě relevantních institucí a dokumentů, které si v následujících 

podkapitolách představíme.  

4.4.2 Bytová politika státu ve vztahu k sociálně vyloučeným lokalitám  

Tato politika, především ve vztahu k sociálně vyloučeným lokalitám je v praxi silně 

provázána s politikou sociální. Z hlediska státu spočívá princip a cíl bytové politiky zejména 

ve vytváření vhodného právního, institucionálního a fiskálního prostředí pro aktivity všech 

aktérů na trhu s byty. Bytová politika státu v ČR spadá do resortu Ministerstva pro místní 

rozvoj, ale při důrazu na její decentralizaci je uplatňována ve velké míře na místní úrovni. 

Obce jsou nuceny jednak efektivně hospodařit se svým bytovým fondem, ale na druhou 

stranu musí podporovat bydlení sociálně potřebných a tak problematika sociálně 

vyloučených lokalit spadá převážně do bytové politiky jednotlivých obcí. K poskytování 

pomoci skupinám osob, které jsou ohroženy chudobou či sociálním vyloučením, nejsou obce 

zavázány a stát nemá  
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nástroje, kterými by plnění těchto úkolů prosadil. Z toho vyplývá, že mnohdy v důsledku 

chybí efektivní snaha problematiku řešit, což je zapříčiněno nedostatečným, neúplným 

rozdělením kompetencí.  

V rámci Ministerstva pro místní rozvoj je vydávána tzv. Koncepce bytové politiky,
169 

vždy 

pro určité období. Zatím poslední aktuální koncepce je z roku 2005 a je s výhledem do roku 

2010. Z hlediska přidržení se našeho tématu, je z celé koncepce příhodné zmínit pouze 

nástroje bytové politiky, týkající se sociálně vyloučených oblastí. Jedná se o systémy 

podpory v rámci programu Podpora rozvoje bydlení
170 

 

-Podpora výstavby podporovaných bytů (Chráněný byt, Byt na půli cesty, 

Vstupní byt). Cílem je podpora výstavby nájemních bytů ve vlastnictví obce pro 

osoby, které jsou znevýhodněny v přístupu k bydlení nejen z důvodu své 

příjmové situace, ale i z dalších důvodů, z nichž vyplývají zvláštní potřeby v této 

oblasti.   

-Podpora regenerace panelových sídlišť –cílem je vytvoření podmínek pro 

postupnou přeměnu stávajících monofunkčních sídlištních celků na atraktivní 

polyfunkční městské části. Formou podpory je účelová dotace poskytovaná až do 

výše 70 % rozpočtových nákladů na jednotlivé aktivity směřujících k naplnění 

tohoto cíle  

Dalším efektivním nástrojem je, u nás příliš nerozvinuté, sociální bydlení, provozované 

především neziskovými organizacemi ve spolupráci s obcemi, ale i trhem. Nájemné v tomto 

případě bývá zpravidla stanovováno na úrovni nákladů spojených s pořízením a provozem 

sociálních bytů (nákladové nájemné) snížených o případné provozní dotace.  

Podpora bydlení je prováděna i jinými rezorty, a to ve formě dávek a příspěvků  

– dávky sociální péče, příspěvek na bydlení.  
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4.4.3 Územní – regionální politika státu ve vztahu k sociálně vyloučeným 
lokalitám  

Regionální politika představuje soubor intervencí, zaměřených podle konkrétní situace státu 

a jeho regionů a podle očekávaných vývojových tendencí, na podporu opatření vedoucích k 

růstu ekonomických aktivit a lepšímu územnímu rozložení v území a k rozvoji 

infrastruktury. Základní podmínkou je jasné definování priorit a koncentrace prostředků na 

tyto priority. Jednou ze základních priorit regionální politiky státu je důraz na sociální 

soudržnost uvnitř svých regionů. Ve vládní koncepci, nazvané Strategie regionálního 

rozvoje České republiky pro léta 2007-2013
171 

je vymezena strategie regionálního růstu 

pomocí procesů mobilizace přírodního a kulturního potenciálu, šíření rozvojových inovací, 

využití komparativních výhod, prostorové soudržnosti, rozvoje infrastruktury, 

diferencovaného rozvoje lidských zdrojů v regionech, přeshraniční a meziregionální 

spolupráce, zvýšení sociální soudržnosti regionů, stabilizace sídelní struktury regionů a 

revitalizace venkovského prostoru atd. Všechny tyto procesy jsou bezezbytku nutné pro 

restrukturalizaci a revitalizaci sociálně vyloučených lokalit, navíc při dodržení principů 

solidarity, soudržnosti, růstu, konkurenceschopnosti a udržitelnosti při své transformaci. Ve 

Strategii je, bohužel jen okrajově, ale přece, zmíněna příčinná souvislost mezi mírou výskytu 

sociálně patologických jevů a určitou deprivací okolního životního prostředí. „Například v 

území s extrémně nepříznivou ekologickou či ekonomickou situací se může současně 

projevovat deformace sociální struktury obyvatelstva (odliv vzdělanějších, příliv 

problémovějších skupin obyvatelstva), sídelní a pracovní nestabilita, pokles sociální 

participace, dezintegrace rodiny, vyšší kriminalita, sebevražednost atd. Velké množství 

statisticky doložených údajů o problémových jevech v určitém regionu je obvykle vázáno na 

jednu a tutéž skupinu obyvatel.“
172

Dlouhodoběji opomíjená a zanedbávaná problematika 

klesající fyzické kvality obydleného prostředí k životu má negativní, příčinný vztah k 

výskytu sociálně patologických jevů a vzniku sociálně vyloučené lokality, a to třeba i v 

místech, které tomu zdánlivě nenasvědčují (poznámka autora).  
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4.4.4 Vládní dokumenty a programy týkající se sociálně vyloučených 

lokalit a jejich obyvatel  

Přístup vlády České republiky k této problematice lze až do roku 1998 charakterizovat spíše 

jako laxní. První vlaštovkou byla tzv. Bratinkova zpráva, v celém znění Zpráva o situaci 

romské komunity v České republice a k současné situaci v romské komunitě.  

Tato první souhrnná zpráva popisující stav Romů na našem území byla vytvořena ministrem 

bez portfeje P. Bratinkou a jeho týmem. Vláda tuto zprávu po několikerých odkladech 

přijala a vydala k ní usnesení ze dne 29.října 1997. Jejím schválením uložila vláda dvanácti 

ministerstvům řadu dílčích konkrétních úkolů, jejichž cílem bylo integrovat Romy do 

majoritní společnosti. Jednalo se o první vládní krok k řešení problematiky společného 

soužití Romů s majoritní společností.
173 

Dalším vládním dokumentem zabývajícím se 

integrací Romů do společnosti bylo usnesení vlády č. 279 o koncepci politiky vlády vůči 

příslušníkům romské komunity napomáhající jejich integraci do společnosti z 7. dubna 1999, 

což byl první koncepčněji pojatý vládní materiál, který obsahoval i úkoly pro jednotlivé 

instituce. Sociálnědemokratické vlády na přelomu století vydaly dvě verze Koncepce 

politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity napomáhající jejich integraci do 

společnosti.  

První verze tohoto dokumentu byla vládou ČR přijata v létě 2000, druhá pak na jaře 2002. 

Důraz byl kladen zejména na integraci (oproti asimilaci, přičemž samozřejmě dobrovolnou 

asimilaci stát odmítnout nemůže, nechce) Romů do společnosti, na uznání Romů jako 

svébytné národnostní menšiny. Celkovým cílem je po uplynutí stanovené časové 

perspektivy dvaceti let bezkonfliktní soužití romských komunit s ostatní společností, 

přičemž mezi dílčí cíle patří bezpečnost, odstranění vnějších a vnitřních překážek začlenění 

Romů do společnosti, sociální “povznesení” romské komunity, emancipace a vznik romské 

reprezentace, rozvoj romské kultury a jazyka a v neposlední řadě samozřejmě vytvoření 

tolerantního prostředí ve společnosti. 
174 

 

Vládní Koncepce romské integrace 2002 je pak rozšířením a modifikací předcházejícího 

dokumentu. Vychází z kombinace tří perspektiv dané problematiky –  
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lidsko-právní, národnostní a socio-kulturní. Integraci Romů vláda považuje za překonání 

sociální exkluze Romů při zachování jejich identity. Ostatní principy, cíle ani časová 

perspektiva se oproti koncepci z roku 2000 v podstatě nemění. Doposud poslední 

aktualizace provedená v roce 2005 se poprvé snaží uceleně formulovat základní zásady 

vládní politiky v této oblasti v dlouhodobém horizontu zhruba dvou desetiletí, tj. do roku 

2025. Zásady jsou založeny na vzájemném propojení strategických východisek a cílů a 

vycházejí ze tří, vzájemně se doplňujících, perspektiv přístupu k Romům:  

1 lidskoprávní, s důrazem na rovnost a ochranu před diskriminací  
2 národnostní, kde je důraz položen na kulturu a svobodnou vůli Romů se jako 
národnostní menšina vymezovat  
3 širší perspektiva sociokulturní, která pracuje s pojmem „romská komunita“  

175  

Další komplexní studií analyzující situaci sociálně vyloučených byla Zpráva o stavu 

romských komunit v České republice vydaná v roce 2004. Zpracování předkládané zprávy 

bylo uloženo místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje. Je 

vnímána jako doplnění ke každoroční Zprávě o situaci národnostních menšin v České 

republice vydávaným Radou vlády pro národnostní menšiny a Zprávě o stavu lidských práv 

v České republice, kterou rovněž každoročně vládě předkládá zmocněnec vlády pro lidská 

práva. Zpráva doplňuje tyto materiály nezaujatými, objektivními informacemi o stavu 

romských komunit, stavu terénní sociální práce v romských lokalitách a příčinách a 

důsledcích vzniku těchto lokalit, jak plynou z rozrůstajícího se poznání akademických, 

univerzitních a výzkumných pracovišť i jiných nezávislých zdrojů. 
176

 Od roku 2004 se tato 

Zpráva každoročně aktualizuje.  
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4.4.4.1 Dekáda romské inkluze 2005-2015  

V roce 2005 byla v ČR oficiálně zahájena Dekáda romské inkluze 2005-2015, vytyčující si 

ve svém Akčním plánu dekády romské inkluze 2005-2015 čtyři hlavní cíle:
177 

 

1) vzdělávání – včasná péče, základní školství, vysoké školství  

2) zaměstnanost – zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost, tvorba  

kapacit u malých a středních podnikatelů, zvýšení provázanosti  

služeb na lokální a státní úrovni  

3) bydlení – zabránit další bytové segregaci, zlepšit současnou  

situaci ve vyloučených lokalitách, zlepšit přístup k bydlení pro  

sociálně slabé Romy  

4) zdraví – zlepšení zdravotního stavu Romů  

Dekáda romské inkluze 2005–2015 je mezinárodní iniciativa osmi zemí střední a 

jihovýchodní Evropy (Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Makedonie, 

Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Černá Hora), která spojuje zúčastněné vlády, mezinárodní 

instituce a romskou občanskou společnost. Jde o určitý politický závazek vlád zúčastněných 

zemí, které jsou jejími členy, přičemž klade velký důraz na zapojení samotných Romů do 

rozhodovacích procesů. Cíle Dekády v jednotlivých zemích jsou plněny prostřednictvím 

národních akčních plánů, v nichž každá země definovala úkoly v oblasti vzdělání, 

zaměstnanosti, zdravotní péče a bydlení a dále tři průřezová témata diskriminace, 

diskriminace podle pohlaví a chudoba. Všechny tyto cíle a iniciativy vedou přímo k 

vymanění celých skupin obyvatel z pasti sociálně vyloučených lokalit. V následujících 

letech se bude monitorovat a vyhodnocovat pokrok při plnění těchto cílů. Východiskem pro 

Národní Akční plán Dekády je vládní Koncepce romské integrace v České republice z roku 

2000. Tato strategie uvádí výčet obecných pokynů, jak postupovat, za ním následuje 

detailnější přehled oblastí působnosti. Pro většinu uvedených opatření jsou stanoveny 

konkrétní termíny. Akční plány Desetiletí nenahrazují existující národní strategie pro 

integraci romských komunit, ale doplňují je a posilují. U Rady vlády ČR pro záležitosti 

romské komunity byl vytvořen Výbor pro Dekádu romské inkluze 2005-2015. Výbor je 

poradním a konzultativním orgánem při  
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naplňování Dekády v České republice. Členy Výboru jsou: národní koordinátor Dekády, 

zástupci státní správy: zástupci MŠMT, MPSV, MMR, MZ; zástupci romské veřejnosti – 

členové Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity, zástupci NNO a jiné osobnosti; 

jiní zástupci občanské a odborné veřejnosti. Členy Výboru jmenuje předseda Rady na návrh 

předsedy Výboru.
178 

Ve všech zúčastněných zemích bylo dosaženo toho, že byly zřízeny 

kanceláře na koordinaci Dekády, která se stala jakousi platformou pro diskuzi o romské 

inkluzi ve vládách i romské občanské společnosti. Jako nejdůležitější úspěch vidí po jednom 

roce existence Dekády Hrabaňová a Veselý
179 

roční vládní plány priorit včetně rozpočtových 

alokací a pravidelné systematické zprávy  

o jejich implemetaci. Cílem do budoucna je přijetí konkrétních dvouletých plánů vládami 

jednotlivých států, spolu s konkrétními způsoby financování a splnitelnými závazky, a tak 

dopomoci k inkluzi romských obyvatel do majoritní společnosti, směrem ven ze sociálně 

vyloučených lokalit.  

4.4.5 Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity  

Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity je stálým poradním a iniciačním orgánem 

vlády pro romské komunity. Rada byla zřízena usnesením vlády ČR ze dne  
17.9.  
 
1997 č. 581, tehdy jako Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity, v roce 
2001 byla přejmenovaná na Radu. Poslední novelu Statutu Rady vláda schválila 
usnesením vlády ze dne 1. března 2006, č. 215. 
 180  

 

Mezi její hlavní úkoly patří:  
u napomáhat integraci romské menšiny do majoritní společnosti,

181 

 

u zabezpečovat součinnost resortů odpovědných za realizaci dílčích opatření a 
plnění úkolů, vyplývajících z usnesení vlády a mezinárodních smluv,  
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Naprostá většina projektů podpořených Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity byla, nebo je 
realizována v sociálně vyloučených lokalitách -viz Seznam projektů dotovaných radou vlády – příloha č.  



 
 

u soustřeďovat, projednávat a předkládat vládě informace, podklady a návrhy pro 
tvorbu a uplatňování politiky vlády v oblasti integrace romských komunit  
u spolupráce s krajskými a obecními samosprávami při integraci romských 
komunit  
u šíření informovanosti a osvěty o romské komunitě  
u je konzultativním orgánem ve věci metodického vedení krajských koordinátorů, 
romských poradců a asistentů orgánů pověřených státní správou

182 

 

Rada má 28 členů, je složena z předsedy, dvou místopředsedů, Výboru pro dekádu (viz 

výše), Výboru pro spolupráci se samosprávou a dotačního výboru. Součástí rady jsou dále 

pracovní skupiny – pro otázky spojené s vytvářením Koncepce romské integrace, pracovní 

skupina MVČR, pracovní skupina pro TSP (Terénní Sociální Práci), Pracovní skupina 

romských žen.
183 

Co se týče realizovaných projektů, lze vyjmenovat následující: Zřízení 

romských poradců v některých pověřených obcích a ve statutárních městech, Vytvoření 

funkce asistenta učitele, Podpora vytváření míst romských terénních sociálních pracovníků v 

nejproblematičtějších lokalitách. Mezi komplexní programy patří: Vesnička soužití v 

Ostravě, Projekt komunitního bydlení v Brně, Podpora romských a pro-romských nestátních 

subjektů, Program finanční podpory pro romské žáky středních škol.
184 

 

Na mezinárodní úrovni spolupracuje Rada s Radou Evropy, EU, OBSE.   

4.4.6 Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských 

lokalitách Prvním dnem roku 2008 započala svoji existenci a činnost Agentura pro 

odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách pod vedením ministryně vlády 

České republiky pro oblast lidských práv a národnostních menšin MuDr. Džamily  

Stehlíkové. Jedním z důvodů jejího vzniku byla mj. jedinečná šance čerpání prostředků ze 

Strukturálních fondů EU v letech 2007 – 2013, tedy financí nutných k posunu v této  
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problematice. Jak se uvádí v tiskové zprávě Rady vlády pro záležitosti romské komunity,
185 

obecným cílem Agentury je transformace sociálně vyloučených lokalit, buď k jejich lepší 

kvalitě (týkající se bydlení, vzdělání, práce), a nebo k jejich úplnému zrušení. Monitorovací 

výbor Agentury v průběhu roku 2007 vybral postupně dvanáct cílových lokalit, které nyní 

čerpají podporu. Výbor v sobě sdružuje kompetentní aktéry pro problematiku sociálního 

vyloučení, tedy -představitele státní správy, krajských a místních samospráv, zástupce 

romské komunity, podnikatelské sféry, experty na romskou problematiku, zástupce 

ministerstev, NNO, členy Rady vlády pro záležitosti romské komunity, zástupce Svazu měst 

a obcí a Asociace krajů.  

Činnost Agentury lze zhruba popsat takto:
186 

po zmapování relevantního terénu se plynule 

přechází k identifikaci potřebných nástrojů na zlepšení situace, tedy strategií, koncepcí, 

plánů a nebo konkrétních projektů dané obce. Agentura po výběru způsobu řešení problému 

tento kofinancuje z 80 – 95%, podle počtu obyvatel dané obce, ovšem i zde existuje určitý 

strop. Realizace probíhá především na bedrech NNO působících v dané lokalitě, ve 

spolupráci s orgány obce, to celé v koordinaci Agentury.  

Finální seznam 12 počátečních lokalit je rozdělen podle jejich typu, na lokality městské, 

venkovské, malé, velké, lokality, kde je rozvinutá síť poskytovatelů sociálních služeb a 

neziskových organizací a naopak lokality, kde tyto služby chybí, lokality s vysokou a 

naopak lokality s nízkou celkovou registrovanou mírou nezaměstnanosti, s velkou i malou 

mírou prostorové segregace. Konkrétně jde o lokality uvedené v následující tabulce 

pocházející z tiskové zprávy Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.
187 

Činnost 

agentury je momentálně ve fázi analýz probíhajících v jednotlivých lokalitách, zaměřených 

především na stávající situaci, probíhající aktivity a finanční toky s cílem zjistit, kde jsou 

rezervy a ve spolupráci se samosprávami vypracovat komplexní strategii pro obce.  
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Obrázek č. 4: Grafické znázornění: Seznam vybraných měst pro podporu Agentury pro 

odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách  

4.4.7 Další programy působící v problematice vyloučených oblastí  

V této subkapitole jsou představeny programy, které svým zaměřením nejsou stavěny přímo 

na projekty v sociálně vyloučených lokalitách, nicméně zabývají se oblastmi, které se 

sociálně vyloučených lokalit týkají – zaměstnanost, integrace, sociální inkluze, zvyšování 

kapacity lidských zdrojů. V druhé řadě se programy týkají lokalit, které mohou být, nebo 

jsou vyloučeny územně, fyzickým prostředím. Zde se jedná o zaměření na regeneraci a 

fyzickou restrukturalizaci prostředí, zvyšování atraktivity oblasti pro investory a obecné 

kvality života.  

Prezentovány jsou dva programy z období 2004 – 2006, tedy Jednotný programový 

dokument pro Cíl 2 a 3 (JPD 2 a JPD 3), a dále programy z aktuálního grantovacího období 

2007 – 2013, tedy Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ), Operační 

program Praha Adaptabilita (OPPK) a Integrovaný operační program (IOP).  
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4.4.7.
1 



  Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 
 

188  
 

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen OP LZZ) je velice důležitým 

programem Evropského sociálního fondu (dále jen ESF), jenž má pro Českou republiku a 

její sociální politiku v dalším programovém období (2007 – 2008) velký význam. ESF 

disponuje takovými nástroji, které dopomáhají při zvyšování zaměstnanosti, zvyšování 

konkurenceschopnosti pracovníků a sociálním začleňování. Pro Českou republiku připadají 

v úvahu tři operační programy, které pro nás znamenají vidinu 3,8 mld. eur.  

Cílem OP LZZ v České republice je zvýšit zaměstnanost, a to na úroveň průměru patnácti 

nejlepších zemí Evropské Unie. Mezi hlavní priority stále patří zvýšení počtu zaměstnanců a 

zaměstnavatelů. Tento cíl se zaměřuje na prevenci nezaměstnanosti prostřednictvím podpory 

investic do lidských zdrojů, rozvoj odborných znalostí, kompetence a kvalifikace 

zaměstnanců a zaměstnavatelů aj. Další oblastí je zlepšení přístupu k zaměstnání a opět 

zmiňovaná prevence nezaměstnanosti a trvalé začlenění osob hledajících zaměstnání. Další 

prioritou je posílení integrace osob, které jsou ohrožené sociální exkluzí a nebo jí implicitně 

trpí. Zde také patří prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, vytvoření 

podmínek pro soulad pracovního a rodinného života, zkvalitnění a rozšíření nabídky 

současných předškolních zařízení, zaměření se na osvětu v souvislosti rovných příležitostí 

aj. Dále je podporována modernizace veřejné správy, zvýšení její kvality, efektivnosti a 

průhlednosti. V neposlední řadě je v Operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost 

2007 – 2013 (MPSV) zmiňována mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a 

zaměstnanosti.   

188 

MPSV. 2006. Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 2007-2013. [online]. [cit. 12.05.2008]. 
Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/uploads/OP_LZZ_FINAL.pd f  



4.4.7.
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  Operační programy pro hlavní město 
Praha 
 

189  
 

Praha může čerpat finanční prostředky ze dvou operačních programů, a to z Operačního 

programu Konkurenceschopnost a Operačního programu Praha Adaptabilita. Oba tyto 

programy mají kombinovaný charakter – regionální i tématický, jsou určeny pro jeden 

region a zabírají širší rozpětí problémových oblastí.
190 

 

Operační program Konkurenceschopnost se zaměřuje např. na budování záchytných 

parkovišť, obnovu kontaminovaných, starých a opuštěných průmyslových areálů 

(brownfields – viz kapitola 1.3), rozvoj tramvajových tratí, podpora partnerství výzkumných 

ústavů, vysokých škol aj. Zde je nutné podotknout, že jsou tyto programy spolufinancovány 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

Do Operačního programu Praha Adaptabilita patří např. vzdělávací programy v oblastech 

udržitelného rozvoje, je zaměřen na podporu budování kapacit lidských zdrojů ve výzkumu 

a vývoji, programy pro začlenění sociálně znevýhodněných osob na trh práce, rozvíjení 

spolupráce škol, podniků atd.  

4.4.7.3  
 

Integrovaný operační 
program 
 

191  
 

Tento program je zaměřen na řešení regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro 

veřejné správy a služby, pro územní rozvoj, sociální služby, oblast veřejného zdraví, služeb 

zaměstnanosti, bezpečnosti, cestovního ruchu, zlepšování prostředí na sídlištích apod. V 

programu dochází ke sloučení vícero oblastí podpory, posilování veřejné správy patří do 

jedné z těchto podpor, dále dochází k posilování veřejných služeb na území České republiky 

v souvislosti s cílem zvýšit kvalitu života obyvatel a docílit atraktivity pro investory.  

V souvislosti s tímto programem se seznamujeme s pojmoslovím Integrované plány rozvoje 

měst, které jsou vzájemně obsahově i časově provázané, budou realizovány dvěma či více 

projekty, z jednoho či více operačních programů, aby došlo k společnému cíli lokalit, měst 

či regionů.   
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4 



  Jednotný programový dokument pro cíl 
2 
 

192  
 

Cílem tohoto programu regionu soudržnosti Praha je odstranění slabých stránek a 

rozvojových bariér regionu – zkvalitnit městské prostředí a rozvinout potenciál města, 

jakožto hlavního města, vzhledem k naší roli v Evropské Unii. Program je ekologicky 

zaměřen, proto je schopný realizovat i taková opatření, která by mohla do budoucna zabránit 

katastrofickým následkům (př. povodně). Program se orientuje na revitalizaci a rozvoj 

městského prostředí, vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území a na 

technickou pomoc.    

4.4.7.
5 
 

 Jednotný programový dokument pro cíl 
3 
 

193  
 

Tento program je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (50%) a ve zbytku ze 

státního rozpočtu a rozpočtu hlavního města Prahy. Cílem programu je efektivní trh práce, 

který je založený na kvalifikované pracovní síle, dále na konkurenceschopnosti 

zaměstnavatelů, sociální integraci ohrožených skupin a rovnosti příležitostí, a to vše při 

respektování udržitelného rozvoje. Priority jdou ruku v ruce s Evropskou strategií 

zaměstnanosti a Národním akčním plánem zaměstnanosti. Program je určen uchazečům o 

zaměstnání, dlouhodobě nezaměstnaným, ohroženým, znevýhodněným skupinám osob, ale 

také studentům, lektorům a organizacím, jako například úřadům práce, neziskovým 

organizacím, poradenským institucím, veřejné správě aj.      

V následující kapitole si uvedeme, stejně jako v bloku o Velké Británii, příklady dobré 

praxe, tedy projekty působící uvnitř sociálně vyloučených lokalit.  
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 4.5 Příklady dobré praxe  

V následující kapitole budou prezentovány čtyři projekty, jako příklady dobré praxe na poli 

sociálně vyloučených lokalit v České republice. Tato část práce se zabývá ilustrací 

konkrétních projektů a jejich přínosů generovaných skrze aktivity financované z různých 

fondů. Zřetel u prezentovaných projektů bude kladen, stejně jako v podkapitole příkladů 

dobré praxe ve Velké Británii, na cílové sociální skupiny profitující z daných projektů a také 

na identifikaci postupů ke zlepšení v poskytování běžných služeb v sociálně vyloučených 

lokalitách.  

4.5.1 Program romské integrace  

Tento mezinárodní projekt zaměřený na rozvíjení vzájemné komunikace, poskytování 

odborné dovednosti a efektivní finanční podpory na místní, národní i mezinárodní úrovni 

proběhl v letech 2003-2007 a byl realizován obecně prospěšnou společností Partners Czech, 

o.p.s. Financován byl projekt z 90 % Agenturou Spojených států pro mezinárodní rozvoj 

(USAID). Projekt byl realizován v České republice, na Slovensku a v Maďarsku na lokální 

(Pardubice, Chomutov, Bruntál a Krnov; Kežmarok, Rimavská Sobota a Prešov; Ózd, 

Hatvan, Pécs), celostátní a mezinárodní úrovni. Mezi jeho cíle patřilo:
194 

 

• Motivace Romů a ostatní občanů ke spoluúčasti na rozhodování v rámci obce, na 
předcházení konfliktů a na jejich řešení. �  
• Zvýšení schopnosti Romů prosazovat vlastní zájmy.  
• Snížení míry diskriminačních postojů a postupů ve společnosti.   
• Vytvoření trvale udržitelné struktury pro zlepšení vztahů mezi většinovou 
společností a romskou menšinou.   
• Vytvoření modelů integrace využitelných i v jiných zemích.  

Cílem programu je poskytnout odborné dovednosti a celkovou pomoc romské komunitě při 

zlepšování situace v různých oblastech (bydlení, snadnější přístup ke  
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vzdělání, k zaměstnání, apod.) a dosáhnout vyšší životní úrovně a cesty ven ze sociálně 

vyloučených lokalit. Na počátku realizace projektu proběhla v každé lokalitě série 

dvoudenních interaktivních seminářů na témata Kulturní odlišnosti, Efektivní komunikace a 

Řešení konfliktů, na které navazovaly další tři dvoudenní semináře na témata Facilitace, 

Mediace a Prezentace a dále semináře Multikulturní výchovy a série šesti dvoudenních 

Seminářů pro začínající romské novináře.  

Realizace projektu byla rozdělena do dvou základních úrovní:
195 

 

1.  Aktivity realizované na celostátní úrovni  

-Realizace dvou tzv. Kulatých stolů na téma Vzdělání v romské komunitě (50 

osob) s cílem zviditelnění činnosti NNO v oblasti vzdělán a téma Formy 

metodické podpory krajských koordinátorů pro romské záležitosti (30 osob) s 

cílem tvorby strukturovaného přehledu potřeb a požadavků metodické podpory  

-Seminář kooperativní advokacie na téma Společná obhajoba občanských zájmů 

(16 představitelů NNO), jehož cílem bylo posílení pozic romských a pro-

romských sdružení v rozhodovacích procesech a jejich úsilí o prosazení 

společných zájmů  

-Celostátní setkání účastníků projektu -Zavedení pilotní pozice PR konzultanta 

NNO na místní úrovni -Filmové diskusní večery -Odborná praxe v celostátních 

českých médií pro začínající romské  

redaktory  

2.  Aktivity realizované na mezinárodní úrovni  

- Realizace tří Regional Beneficiary Meeting -setkání zástupců romských 

komunit z České republiky, Slovenska a Maďarska za účelem výměny nápadů a 

zkušeností účastníků projektu z jednotlivých zemí  

Výstupem projektu byla realizace lokálních grantů, kterých se celkem zúčastnilo 148 

účastníků z 64 organizací a vytvoření smírčích rad pro mezietnické sousedské spory  
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a vyškolení 42 občanů v dovednostech mediace a řešení konfliktů. V každé lokalitě byl 

iniciován proces vzniku smírčí rady, nebo-li pohotového a účinného nástroje pro zmírnění 

sporů, konfliktů a nedorozumění, které řeší pomocí technik mimosoudního vyjednávání. 

Jedná se o dobrovolnou instituci občanů, kteří mají zájem na řešení problémů ve svém 

okolí.
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V pořadí třetím prezentovaným, bude projekt občanské společnosti Člověk v Tísni, 

realizovaný v rámci programů sociální integrace, nazvaný Polis. Projekt byl financován z 

programu Equal a státního rozpočtu ČR s rozpočtem přesahujícím 25 mil. Kč.  

4.5.2 Polis  

Tento projekt je zaměřen na komplexní sociální poradenství a služby pro města v České 

Republice. Jeho cílem je vytvořit a prosazovat funkční modely nediskriminační sociální, 

vzdělávací a zaměstnanostní politiky ve 3 obcích ČR, a to v Bílině, Ústí nad Labem a Plzni. 

Tato města byla vybrána z důvodu rostoucí problematičnosti sociálně vyloučených, 

převážně romských lokalit. Partnery projektu jsou města, úřady, školy, NNO a další 

instituce, které projeví zájem o spolupráci při tvorbě strategických plánů.. Mezi cíle 

dlouhodobé patří:
197 

 

• minimalizovat počet lidí žijících v sociálním vyloučení a zamezit vzniku 
chudinských lokalit, v nichž žijí tito lidé koncentrovaně�  
• pomoci nastavit sociální politiku měst tak, aby zachránila většinu lidí v životní 
krizi před pádem do sociálního vyloučení a umožnila jim návrat do běžného života  
• pomoci trvale propojit instituce, které pracují s lidmi v sociálním vyloučení,  
zvýšit povědomí veřejnosti o podmínkách života v sociálním vyloučení.  
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 Jak uvádí Šimáček,
198 

Polis poskytuje komplexní sociální poradenství a služby pro lidi 

ohrožené sociálním vyloučením a pro instituce, které s těmito lidmi pracují či přicházejí do 

styku. Dále propojuje služby úředníků, učitelů, policistů, sociálních pracovníků, zastupitelů 

a dalších, aby spolupracovali při zavádění nediskriminačních opatření, která pomohou 

sociálně slabým lidem integrovat se do společnosti, získat vzdělání a uspět na trhu práce. 

Projekt ovlivňuje a rozvíjí místní sociální politiku a služby, aby co nejlépe odpovídaly 

potřebám všech potenciálních uživatelů, byly dobře koordinované, dostupné a zároveň co 

nejlevnější. Z hlediska pracovních sil se jedná především o komunitní organizátory a 

vyjednavače, kteří znají dobře jednak situaci sociálně slabých lidí, a jednak sociální politiku 

a služby ve městě, úzce spolupracují s terénními sociálními pracovníky na jedné straně, s 

úředníky a poskytovateli služeb na straně druhé. V rámci projektu fungují dále terénní 

pracovní poradci, koordinátoři volnočasových aktivit pro děti a koordinátoři individuálního 

doučování pro děti i dospělé.   

Polis, jak je uvedeno výše, zaměřuje své aktivity dále na pracovníky veřejné správy, 

zaměstnavatele a úřady práce, učitele a školy, policisty, cizince žijící v ČR, sociální 

pracovníky a novináře. Vůči sociálně vyloučeným uplatňuje projekt následující aktivity:
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• přímá terénní sociální práce�  
• poskytování služeb, vedoucích za účasti klienta k řešení akutních i 
dlouhodobých problémů (zejména bydlení, zadlužení, nízká kvalifikace, 
nedostatečné vzdělání atd.)  
• bezplatné právní poradenství  
• práce s vybranými klienty na principu socioterapie  

Projekt od roku 2005 do začátku roku 2008 běžel v rámci své pilotní fáze. V současné době 

dále pokračuje a rozšiřuje své aktivity. Výstupem projektu je komplexní soubor aktivit v 

oblasti práce sociálního poradenství a služeb pro města, docílení samostatnosti klientů 

terénních sociálních služeb, dosažení vyšší informovanosti úředníků, učitelů, policistů, 

zastupitelů atd. i širší veřejnosti, což vede k lepšímu chápání problematiky sociálně 

vyloučených lokalit a jejich lepšímu řešení.  
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4.5.3 Terénní práce v romských komunitách ve Zlínském kraji v roce 
2007

200 

 

Tento projekt, realizovaný občanským sdružením Argo, společnost dobré vůle, Zlín probíhal 

v roce 2007 a pracovalo na něm 5 terénních pracovníků, z toho 4 romští a 1 koordinátor. 

Cílem projektu bylo dokázat obcím a městům, ve Zlínském kraji, že terénní práce v romské 

komunitě je nutná a prospěšná nejen pro Romy samotné, ale že přinese užitek také 

většinovému obyvatelstvu ve městě či obci. Dále také zabránit tomu, aby Romové byli 

vystěhováváni společně do jedné lokality a pomoci lokalitám již vzniklým, aby byly 

zrušeny. Bylo dále usilováno o to, aby romské rodiny dosáhly na vyšší sociální úroveň a 

standardní bydlení mezi většinovou společností. Hlavním nástrojem projektu byl provoz 

profesionální terénní sociální práce (TSP) ve spolupráci se Zlínským krajem, za účelem 

pomoci obyvatelům sociálně vyloučených lokalit na Zlínsku:  

– Kašava (25 dospělých a 9 dětí)  

V bývalém uprchlickém táboře byly soustředěny romské rodiny, které byly vystěhovány bez 

náhrady z různých míst Zlínského kraje pro neplacení nájemného. Bylo zde soustředěno 80 

osob včetně dětí. Terénní práce byla zaměřena na vyhledání ubytování pro všechny 

obyvatele, což se podařilo. V Kašavě bylo středisko zrušeno.  

– Holešov (87 dospělých, 8 dětí)  

V první fázi došlo ke zmapování situace a poté byla realizována práce v přidělených 

obvodech. Při monitoringu situace byla v Holešově objevena další romská sociálně 

vyloučená lokalita ve středu města v ulici Školní. Terénní pracovníci se zaměřovali 

především na řešení krizových situací. V současné době již 6 rodin získalo standardní byty a 

byly rozptýleny do většinové společnosti. Zásluhou terénního pracovníka nejsou problémy s 

neplatiči a rovněž se výrazně snížily dluhy.  

– Staré město (63 dospělých, 3 děti)  

Zde šlo především o terénní práce s problémovými rodinami, kterých je ve Starém městě 

větší množství, rovněž práce s dětmi jak s předškolními, tak s dětmi  
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navštěvujícími základní školu. Zajištění příležitostných brigád pro muže, protože na stálé 

pracovní místo nemají možnost dosáhnout.  

– Kroměříž (40 dospělých, 6 dětí)  

V Kroměříži se terénní sociální práce zaměřovala na problémové rodiny, které byly 

pravidelně navštěvovány a terénní pracovnice ovlivňovala jejich chování. Dále bylo 

zajištěno bydlení, podnájmy, vypisování žádostí o byt, zajišťování splátkových kalendářů a 

dodržování splácení dluhů, doučování u dětí, volnočasové aktivity, odborná pomoc -právník, 

lékař atd. Podle sdělení sociálního odboru ustaly problémy jak s neplatiči nájemného, dluhy, 

tak s vyplácením sociálních dávek.  

– Zlín – město (4 dospělí, 2 mladiství) 

Působení na problémovou rodinu.  

Výstupy projektu dokazují, že dobrá terénní práce v romských lokalitách rozhodně pomáhá 

předcházet sociální exkluzi a další tvorbě sociálně vyloučených lokalit a také, že díky 

efektivní TSP je možné takové lokality likvidovat. Projekt byl dotován ze zdrojů MPSV, 

Zlínského kraje, Statutárního města Zlín a Barum  

a.s. Otrokovice celkovou částkou 974 607,-Kč.  

4.5.4 Víceúčelové plochy na sídlišti Petrovice  

Tento projekt, financovaný z Jednotného programového dokumentu Cíle 2 pro Prahu (JPD 

2), státního rozpočtu, hlavního města Prahy a městské části Petrovice celkovou částkou 9 

916 498,-Kč byl realizován v roce 2006, pod opatřením 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující 

kvalitu života zejména na sídlištích.   
Projekt měl za cíl vytvořit dvě víceúčelové plochy na sídlištích městské části Praha–
Petrovice a rozšířit tak stávající nabídku sportovních a volnočasových aktivit občanů o 
chybějící možnosti.. Obě lokality měly být zbudovány na místě stávajících  



nevyužívaných asfaltových ploch, které byly ve velmi špatném technickém stavu a 
zatraktivnit okolí a vytvořit příjemnější prostředí pro místní občany.
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Jak uvádí Olga Hromasová,
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projekt umožnil zlepšení životního prostředí v obytném souboru sídlištní zástavby v lokalitě Rezlerova II a Dobrá Voda. Po 
dokončení projektu v těchto lokalitách se podařilo vytvořit příjemné a zajímavé prostory pro hry a oddech jak dětí, tak i dospělých. 
Projekt vyřešil regeneraci poškozených a nevyužívaných asfaltových ploch v obou uvedených lokalitách, přičemž byl respektován 
aktuální stav hřišť, porostu dřevin a stávajících komunikací. Nově vzniklé víceúčelové plochy tím rozšířily stávající nabídku 
sportovních a volnočasových aktivit především pro děti a mládež. Tím, že v obou lokalitách byla provedena výsadba stromů, keřů a 
nových trávníků, vzniklo i příjemnější prostředí pro místní občany a přispělo to rovněž k  vylepšení přilehlého okolí.  

Tento projekt je uváděn jako příklad předcházení tvorby potenciálních lokalit se 

znevýhodněným fyzickým prostředím, které se obvykle transformují do lokalit sociálně 

vyloučených. Projekt zajistil dlouhodobější udržitelnost kvalitního prostředí k životu v dané 

lokalitě a tím zajistil její rozvoj do budoucnosti.  

V další kapitole si představíme realizované kvalitativní dotazníkové šetření na téma 

Úrovně vnímání problematiky sociálně vyloučených lokalit mezi kompetentními 

institucemi, provedené na přelomu března a dubna 2008.  
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4.6 Úrovně vnímání problematiky sociální exkluze a sociálně 
vyloučených lokalit mezi kompetentními institucemi (Dotazníkové 
šetření)  

Na úvod bych chtěl zmínit, že dotazníkové šetření jsem prováděl v rámci mé univerzitní 

stáže u dceřinné organizace britské Greater London Enterprise (GLE, o.p.s.) v Praze. Tímto 

bych chtěl poděkovat nejen za poskytnutí kontaktů na dané instituce a materiální zázemí, ale 

také za možnost vystupovat jako stážista pod hlavičkou GLE, což mi díky dobrému jménu 

organizace, dle mého názoru, usnadnilo sběr informací. Dále bych také chtěl poděkovat 

všem respondentům za jejich ochotu a čas.  

4.6.1 Předmět šetření  

Předmětem šetření byla hloubka povědomí, potenciálně se lišící vnímání, pohled na věc, či 

názor na sociální exkluzi a sociálně vyloučené lokality mezi různými kompetentními 

institucemi působícími v uvedené oblasti. Jinými slovy, zda existují odlišnosti v percepci 

problematiky mezi typem instituce (stát X územní samosprávný celek X nezisková 

organizace atd) a zdali se projeví regionální rozdíly (Praha X Brno X Ostrava).  

4.6.2 Metodologie šetření  

Dotazníkové šetření úrovní vnímání problematiky sociální exkluze a sociálně vyloučených 

lokalit proběhlo formou zjišťování dat pomocí dotazování. Nástrojem zvoleným pro šetření 

byl kvalitativní dotazník skládající se z 10 složených otázek.
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Tento byl spolu s průvodním 

dopisem rozeslán na emailové adresy potenciálních respondentů.  

Výzkumný vzorek byl stanoven takto: 33 institucí kompetentních v otázkách sociální 

exkluze a sociálně vyloučených lokalit, rozdělených do tří největších českých aglomerací – 

Praha, Brno, Ostrava a také institucí ústředních, působících na celonárodní úrovni. Složení 

jednotlivých institucí bylo následující:  
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Viz Příloha č. 7  



 
 

 
PRAHA  

6 institucí působících na místní 
úrovni (Úřad práce Praha 9; 
Sociální  
odbor úřadu MČ Praha 5; člen 
zastupitelstva Prahy 13; ÚP Praha 
3;  

magistrát hl.m. Prahy (2x)  

6 nevládních neziskových 
organizací (Centrum pro integraci 
cizinců o.s;  
Člověk v tísni o.p.s; Berkat o.s; 
Athinganoi o.s; Romea o.s; 
Partners  

Czech, o.p.s)  

2 jiné instituce (Technologické 
centrum AV ČR; Karlova 
univerzita)  

BRNO  
3 instituce působící na místní 
úrovni (Regionální rozvojová 
agentura  
Jižní Moravy; ÚP Brno venkov; 
magistrát města Brna)  
3 nevládní neziskové organizace 
(IQ Roma servis, o.s; Horizonty 
o.s.;  
Celzus – Diecézní charita Brno – 
Centrum pro sociálně 
znevýhodněné)  

OSTRAVA  
5 institucí působících na místní 
úrovni (Moravskoslezský krajský 
úřad –  
Oddělení regionálního rozvoje; 
Regionální rozvojová agentura; 
ÚP  
Ostrava; magistrát města Ostravy; 
Centrum sociálních služeb 
Ostrava)  
3 nevládní neziskové organizace 
(Vzájemné soužití, o.s.; Nová 
šance,  



4.6.3 Popis sběru dat  

Sběr dat byl veden formou, převážně ústního dotazování, jednak za účelem detailnějšího 

rozboru a hlubšího nahlédnutí do zkoumané problematiky, ale také z prostého důvodu 

naprosto mizivé návratnosti emailem rozeslaných dotazníků. Zhruba jeden týden od odeslání 

emailu respondentům, byli tito kontaktováni telefonicky a byl domluven buď telefonický 

rozhovor, nebo osobní schůzka. Z celkového původního počtu 33 respondentů se úspěšně 

(tedy se zpětnou vazbou) podařilo kontaktovat 20 (67%), což považuji za úspěch. Dotazník, 

jak jsme zmínili výše, byl vytvořen jako soubor deseti složených otázek, majících za cíl 

dobrání se ke konkrétní hlubší odpovědi. Všem respondentům byl zaslán identický dotazník. 

Při samotném interview byla snaha tazatele se těchto otázek držet a příliš nezabíhat k méně 

relevantním tématům v rámci zachování předem dané struktury a konkrétnosti rozhovoru. 

Jako pomocná literatura při tvorbě daných otázek byla zvolena ověřená učebnice pana 

Dismana, v tomto případě se jednalo konkrétně o sedmou kapitolu nazvanou přiléhavě 

„Kulhavý poutník“.
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Další zvolenou pomocnou literaturou pro tvorbu otázek rozhovoru byla 

šestá kapitola publikace Jana Hendla.
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Přepsané rozhovory byly několikrát pročteny za 

účelem nalezení souvislostí a odpovědí relevantních pro naše šetření. Jeden zúčastněný 

rozhovor trval v rozmezí cca deseti až třiceti minut. Před zahájením rozhovoru byla, z 

důvodu věrohodnosti odpovědí, respondentům ústně přislíbena anonymita, která byla 

striktně dodržena.  

4.6.4 Analýza dat  

Sociálně vyloučená lokalita je všemi respondenty vnímána relativně stejným způsobem. 

Opakovaně se všechny kontaktované instituce shodují na etnickém vymezení této oblasti, 

tedy jako oblast s převážně romskou populací.
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Shodnými znaky jsou dále vysoká 

nezaměstnanost, prostorová segregace, finanční problémy obyvatel, nižší bezpečnost lokality 

daná kriminalitou a obecně zvýšeným výskytem  
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Disman, M. 2002. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. 
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Hendl, J. 2005. 
Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál. 
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Z rozhovorů vyplynulo, že toto 
vnímání lokalit není apriori, ale a posteriori, tedy že sociálně vyloučená lokalita není automaticky 
rovnítkem pro lokalitu obývanou Romy, nicméně v praxe ukazuje, že souvislost mezi těmito dvěma 
pojmy je, alespoň v ČR evidentní  



sociálně patologických jevů atd. V obecném vnímání sociálně vyloučených lokalit nebyly 

zaznamenány rozdíly založené na typu instituce, ani na základě teritoriálním.  

Jako sociálně vyloučený, je vnímán jedinec s nízkým sociálním kapitálem na okraji 

společnosti. Z šetření vyplynulo, že tento jedinec je mnohonásobně deprivovaný, a to 

především svým původem, rasou, národností, nízkým vzděláním a sociálním statusem, dále 

bydlištěm, svou minulostí (mnohdy kriminální), neschopností integrace, či reintegrace do 

společnosti, také zdravotním stavem, vzhledem, chudobou a odpudivostí pro okolí. Při 

vyhodnocování odpovědí na tuto otázku vyvstal první, dle mého názoru, podstatný rozdíl ve 

vnímání, a to mezi místními orgány a NNO. Konkrétně šlo o vůli sociálně vyloučených 

jedinců na návrat k „normálnímu“ životu, kde místní orgány jsou převážně přesvědčeny o 

nevoli ke změně, zatímco NNO mluví o neschopnosti těchto jedinců a skupin něco ve svém 

životě změnit.  

Třetí otázka měla za úkol zjistit, zda mají dotazovaní ke svému povědomí o dané 

problematice nějaký faktický a terminologický podklad. Naprostá většina dotázaných 

zmínila studii Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů 

působících v této oblasti (viz výše). Mezi NNO byla také zmíněna aktivita organizace 

Člověk v tísni POLIS, mezi místními orgány veřejné správy a samosprávy byly dále 

zmíněny operační programy Evropského sociálního fondu a jejich terminologie, komunitní 

plány měst a obcí a publikace Fakulty sociálních studií MU v Brně, Psychologický časopis 

atd. Celá jedna třetina respondentů uvedla, že není obeznámena s žádnou studií na toto téma.  

Za sociálně vyloučené lokality jsou v Praze shodně považovány lokality v Praze 5 – 
Smíchov, Praze 3 – Žižkov, Praze 8 – Libeň a Karlín, Praze 9 – Harfa, Praze 14 – Černý 
most, dále Vysočany, Řepy, Jižní město. V případě Jižního města a Řep se nejedná o ryze 
romské lokality, v tomto případě jde spíše o vyloučení prostorové, především jednu z 
nejvyšších hustot obyvatel, nedostatek parkovacích ploch, vyšší míra kriminality a dosud 
nepostačující občanskou vybavenost. Jižní město je největším sídlištěm v ČR se silnou 
potřebou regenerace veřejných prostranství i obytných ploch.  Podle jedné třetiny dotázaných 
zástupců místních orgánů v Praze sociálně vyloučené lokality nejsou. V Brně se podle 
odpovědí respondentů jedná o oblast Cejl, některé části či ulice Husovic, Soudní, Špitálky a 
Hvězdová ze Zábrdovic, Brno sever (oblast ohraničena ulicí Francouzská -Cejl – Příční) dále 
o oblast jižně od ulice Cejl až ke Křenové, zanádražní prostor – v k.ú Trnitá, lokality v 
Židenicích -Markéty Kuncové, sociálně vyloučené lokality lze nalézt i v MČ Brno střed a 
Brno jih. I zde se jedna  



třetina respondentů z řad zástupců veřejné správy vyjádřila ve smyslu neexistence takových 
lokalit, které by se dalo považovat za sociálně vyloučené. V Ostravě se shodují zástupci 
místních orgánů, NNO i univerzity na následujících lokalitách -Osada Bedřiška (Ostrava – 
Mariánské Hory), část Ostravy – Přívozu – převažující obyvatelstvo rómského původu s 
asociálním chováním; Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Vítkovice, 
Ostrava-Dubina. I v Ostravě se jedna třetina respondentů z řad zástupců veřejné správy 
vyjádřila ve smyslu neexistence takových lokalit, které by se dalo považovat za sociálně 
vyloučené. Z téměř shodných odpovědí různých respondentů vyplývá obecně rozšířené 
povědomí o daných lokalitách, překvapující jsou ovšem výjimky, které si konkrétních lokalit 
a jejich problematiky nejsou vědomy.  

Otázky číslo pět a šest se zabývaly dosavadním ošetřením problematiky sociálně 

vyloučených lokalit a možnostmi potenciálních řešení jiných, alternativních. Z odpovědí 

pražských, brněnských a ostravských NNO na pátou otázku vyplývá, že problematika 

sociálně vyloučených lokalit u nás rozhodně není řešena dostatečně. Z pozice NNO je státu 

přiznávána určitá rostoucí vůle problém řešit, nicméně vše je silně nekoncepční a 

nesystémové a selhává především komunikace a koordinace aktivit mezi různými úrovněmi 

veřejné správy a jejích kompetentními orgány. Silnou vadou v řešení problematiky je dle 

NNO také etnizace sociálního vyloučení. Co se týče NNO a odpovědi na navazující šestou 

otázku, řešení pak spočívá v „… posílení aktivit na lokální úrovni a vyvíjení tlaku na obce a 

kraje v tomto směru, dále v budování motivace a podpory státu pro obce, v tvorbě 

poradenských agentur pro pomoc obcím, zaměření aktivit od stolu blíže potřebným; posílení 

terénní sociální práce, důraz na systémová řešení atd.“
207

 

 Orgány místní veřejné správy jsou v pohledu na tuto otázku méně jednotné, nicméně 

převažuje stanovisko, že problematika dostatečně řešena není. Přiznává se, že je 

problematika řešena dlouhodobě a s relativně velkou kapacitou, bohužel ale bez širších 

výsledků. Zmíněn byl také fakt, že jde o politicky silně neoblíbené téma, které lze jen těžko 

vyřešit v rámci jednoho volebního období. Hlavní problém v řešení problematiky leží 

především v charakteru samotných sociálně vyloučených, kteří, snad až na výjimky, nemají 

zájem o změnu situace. Potenciálním řešením by pak mohlo být zvýšení důrazu na vzdělání 

předškolní, školní, ale také celoživotní, a tím docílení jakési  
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souhrn odpovědí z dotazníků  



pozitivní „převýchovy“ v myšlení sociálně vyloučených. Dále důraz na systémová, 

dlouhodobá a koncepční řešení, odstranění problému plošných sociálních dávek, podpora a 

rozšíření práce NNO a jejich projektů.  

Odlišný názor ústředního orgánu se projevil až na tomto místě. Odpověď na otázku, zda je 

problematika řešena dostatečně, je kladná, „ANO, … existují účinné legislativní nástroje a 

systémy podpory (zákon o sociálních službách, zákon o hmotné nouzi, aktivní politika 

zaměstnanosti, ESF), jejich účinné aplikaci však brání různost názorů jednotlivých 

zodpovědných aktérů, formalismus, kompetenční přesahy, politická citlivost problému a 

nízká zapojenost osob z řad cílových skupin.“
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K potenciálnímu řešení by přispěla 

celospolečenská shoda na závažnosti problematiky a vůle ke společnému řešení založená na 

celostní analýze příčin a od ní odvozená jasná strategie akceptovaná na všech úrovních.   

Z mého pohledu je v odpovědích patrná kompetenční odlišnost jednotlivých aktérů. NNO by 

rády viděly více aktivity na úrovni místních orgánů. Obce a kraje, pomyslně stojící uprostřed 

mezi státem a NNO kladou důraz na rozšíření práce NNO a nakonec ústřední orgány státu 

považují systém podpory za dostatečný, ovšem váznoucí ve spolupráci místních orgánů, 

NNO a samotných sociálně vyloučených.  

Jako aktivity řešící problém sociálně vyloučených lokalit byly zmíněny např. terénní sociální 

práce, aktivity organizace Člověk v tísni a další projekty a iniciativy NNO, dále Evropský 

sociální fond a Operační program Praha adaptabilita, Jednotný programový dokument cíle 3, 

komunitní plány měst a obcí atd. V této otázce se projevily, až na výjimky, rozdíly v 

odpovědích, konkrétně tedy ve jmenování regionálních projektů a iniciativ.  

Za efektivní prostředky k řešení situace jsou mezi NNO považovány spíše konkrétní 

aktivity, stojící co nejblíže klientovi. Jedná se obecně o aktivity terénní sociální práce (TSP) 

– předškolní vzdělávání, asistenti na školách, sociální terapie, budování právního povědomí, 

orientace v institucích, schopnosti a dovednosti potřebné pro běžný život, zvyšování 

informovanosti, podporované zaměstnávání, rekvalifikace, podpora podnikání, důraz na 

prevenci sociálně patologického chování, individuální přístup, snižování mezer mezi Romy 

a „Neromy“, bourání stereotypů atd. V rámci místních orgánů šlo spíše opět o kladení 

důrazu na práci NNO, ale také medializaci problematiky, TSP, sociální bydlení, aktivní 

politiku zaměstnanosti a v neposlední řadě  
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Odpověď konkrétního nejmenovaného respondenta  



důraz na vypracování komplexní závazné strategie. Odpovědi zástupců ústředních orgánů 

byly spíše obecné, zaměřené na implementaci politik.  

Indikátory vhodnými k mapování sociálně vyloučených oblastí se zabývala v pořadí devátá 

otázka. Jedna třetina dotázaných NNO si, k mému překvapení, není vědoma významu, 

účelnosti takového mapování. Mezi ostatními názory zástupců jednotlivých NNO lze uvést 

např. vytvoření komplexního indikátoru mapujícího obecnou kvalitu života, nejen v sociálně 

vyloučených lokalitách, dále prohloubit indikátory jako jsou nezaměstnanost, vzdělání a 

zdraví, anebo návrh k uspořádání konference zástupců relevantních institucí za účelem 

tvorby jednotlivých indikátorů. Nutno podotknout, že NNO projevily překvapivě nejmenší 

kreativitu v odpovědích na tuto otázku, což je pravděpodobně důsledkem koncentrace na 

současný stav věci a jeho řešení, namísto potenciálních způsobů jeho mapování.  

Na úrovni místních orgánů veřejné správy bylo potenciálních indikátorů jmenováno o něco 

více, mj. stupeň vzdělání, nezaměstnanost (dlouhodobá krátkodobá), fyzické a psychické 

postižení, podíl osob ve věku nad 65 let, počet cizinců, počet bezdomovců, počet azylantů, 

počet klientů služeb sociální pomoci, počet osob nakažených virem tuberkulózy, počet osob 

zemřelých na infekční a parazitární nemoci, počet sebevražd, dále např. výška průměrného 

příjmu, zadluženost, sociální dávky a jejich struktura, záškoláctví, podíl mladistvých se 

základním vzděláním, kvalita domovního a bytového fondu, podíl neplatičů, index 

zalidněnosti bytu, stav veřejných prostranství, počet heren, zastaváren a podobných zařízení, 

výskyt sociálně patologických jevů, stupeň kriminality, stupeň gentrifikace atd. Zajímavý je 

také návrh tvorby škály vhodnosti prostředí k životu. Odpovědi ústředních orgánů se v 

podstatě neliší od odpovědí orgánů místní správy.  

Poslední, desátá otázka se zabývala rolí sociálního podnikání jako jedné z cest ze sociálního 
vyloučení. Pouze malá část respondentů na tuto otázku nedokázala odpovědět. Zbytek 
dotázaných vnímá sociální podnikání jako jednu z potenciálních cest ze sociálního 
vyloučení, nicméně zůstává v této věci lehce skeptická. Jako jeden z nedostatků vidí 
především riziko dlouhodobé udržitelnosti, tedy spíše obavu o propad, nebo zánik projektu 
po konci jeho finanční podpory. Dále je sociální podnikání vnímáno pouze jako součást 
širšího rámce aktivit, které, pokud jsou dobře koordinovány, jako celek působí velice 
efektivně. Deklarovaným pozitivem je fakt, že jde o aktivní zapojení klienta (ne pasivní 
příjem podpory), což nejen zvyšuje jeho  



individuální schopnosti a dovednosti a činí jej soběstačným, ale také zlepšuje jeho postavení 
v očích okolí a má tak širší přesah.  

Jako velice pozitivní shledávám fakt, že v této otázce se respondenti bez větších rozdílů 

shodují, v čemž vidím nepatrný důkaz růstu dobrého jména a povědomí o sociální 

ekonomice.  

V rámci šetření se, dle názoru autora, potvrdila výzkumná otázka, zda existují odlišnosti v 

percepci problematiky mezi typem instituce (stát X územní samosprávný celek X nezisková 

organizace atd) a zdali se projeví regionální rozdíly (Praha X Brno X Ostrava) zhruba z 

jedné poloviny. Konkrétně se projevily kompetenční rozdíly mezi jednotlivými druhy 

institucí, a to jednak v pohledu na danou problematiku, ale také v oblastech a doporučeních 

potenciálních řešení. Pohled nevládních neziskových organizací na věc je více konkrétní, 

zaměřený na jednotlivá řešení a hmatatelné výsledky. Místní orgány veřejné správy mají 

svou pozici tzv. uprostřed, mezi NNO a orgány ústředními a často hrají roli mediátora mezi 

NNO a státem. Ústřední orgány veřejné správy na problematiku nahlížejí spíše z pohledu 

tvorby koncepcí a implementace politik, stojí tedy jakoby nade vším a vytvářejí rámec pro 

fungování systému. Zaznamenaným znakem všech tří typů institucí je vzájemná kritika, 

která vypovídá o nepříliš funkční spolupráci na tomto poli, až na existenci výjimek, které ale 

spíše potvrzují pravidlo. Regionální rozdíly převážně zaznamenány nebyly, pouze s 

výjimkou orientace na regionální programy působící na poli problematiky, což je ale 

pochopitelné.  

Problematika sociálně vyloučených lokalit je obecně stále více reflektována a povědomí 

relevantních aktérů o ní spolu s její závažností, se dle názoru autora, pomalu, ale jistě 

zvyšuje.  



III. EMPIRICKÁ ČÁST  

Srovnání přístupů dvou členských států Evropské Unie – 
České republiky a Velké Británie, k problematice sociálně 
vyloučených / deprivovaných oblastí  

V této kapitole se autor pokusí o komparaci přístupu České republiky a Velké Británie k 

problematice sociálně vyloučených oblastí. Dále tato kapitola obsahuje různá doporučení a 

zjištění.  

Sociálně vyloučené oblasti jsou signifikantním problémem především větších městských 

aglomerací. Zanedbání řešení tohoto problému, či jeho neúmyslná podpora se následně 

projeví v širokém sociálním měřítku. Identifikace a následná kategorizace, nejen městských, 

oblastí se zvýšeným sociálním vyloučením dozajista probíhá téměř ve všech státech Evropy. 

Problémem, nejen z hlediska mezinárodní kooperace, se ale stává postoj k těmto zónám na 

centrální a samosprávné úrovni, způsob jejich rozpoznání a zacházení s nimi. Kvalitní a 

standardizované zmapování daných oblastí je obecně počátečním krokem k jejich 

revitalizaci a ekonomickému a sociálnímu rozvoji. Nutná je však celospolečenská shoda o 

vážnosti této problematiky.  

Systém mapování deprivovaných / sociálně vyloučených lokalit ve Velké Británii se vyvíjí 
již od sedmdesátých let minulého století a má tak ve srovnání s Českou republikou 
nesrovnatelný pomyslný náskok. Silnou komparativní výhodou Velké Británie je existence 
indexů deprivace (viz výše), které vznikají za spolupráce všech relevantních aktérů ve státě. 
Tyto indexy, sestávající se z domén a indikátorů deprivace oblasti, procházejí pravidelnou 
aktualizací. V rámci této aktualizace jde o doplnění např. nově vyvstanuvších indikátorů, 
nebo celých domén, které poté zajišťují, co nejvíce objektivní a efektivní zmapování území 
(nejen deprivovaných oblastí) a umožňují tak více konkrétní nasměrování podpory. 
Výsledná zjištění a výstupy ze zmapování pomocí těchto indexů jsou poté prezentována 
místním orgánům veřejné správy a dalším relevantním subjektům (zástupci komunit, 
neziskové organizace, soukromé subjekty). Tito aktéři, sdružení v tzv. Lokálních 
strategických partnerstvích (viz. výše) společně vypracovávají strategie, programy a 
projekty obnovy a revitalizace  



oblastí. Tyto strategie jsou, po schválení dotovány ze, za tím účelem zřízených, státních 
fondů. Lze konstatovat, že ve Velké Británii funguje komplexní, koncepční a zažitý systém 
řešení této problematiky, detailněji popsaný v kapitole o Velké Británii.  

Mapování sociálně vyloučených lokalit v České republice „probíhá“ od roku 1997, kdy byla 

publikována první, tzv. Bratinkova zpráva mapující a analyzující stav sociálně vyloučených 

lokalit. Zatím poslední, velmi kvalitní, zmapování sociálně vyloučených lokalit bylo 

provedeno v roce 2006. Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční 

kapacity subjektů působících v této oblasti důkladně statisticky zmapovala dané lokality, 

včetně příčin a následků jejich existence, okolností a fakta života v nich, a definovala 

postupy řešení. Problematika vzájemného soužití Romů a majoritní společnosti má v České 

republice neoddiskutovatelnou vazbu k problematice sociálně vyloučených lokalit a jejich 

mapování s touto komplexní a složitou problematikou dozajista přímo souvisí. Nicméně je 

nutno podotknout, že u nás neexistuje mapování, které by nebylo zaměřeno jen a pouze na 

sociální vyloučení, ale i na jiné faktory deprivace lokality – např. hluk, znečištění ovzduší, 

příliš vysoká koncentrace obyvatel a s tím související zvýšená koncentrace automobilů, 

nedostupnost základních služeb, přetížená hromadná doprava, finančně nedostupné služby, 

brownfields, nulové možnosti volnočasových aktivit pro mládež v místě bydliště atp., tak, 

jak je tomu např. ve Velké Británii. Opomíjení těchto faktorů působících na obydlenou 

lokalitu, může mít za následek její postupné sociální vylučování, poněvadž kvalita prostředí 

k životu je v takovém případě strmě klesající. Obecně je u nás problematika sociálně 

vyloučených lokalit řešena spíše nekoncepčně ve smyslu státní podpory obcím, krajům a 

nevládním neziskovým organizacím. Podpora je zaměřena na dotování a případnou 

koordinaci implementace obecních, krajských komunitních plánů pro boj se sociálním 

vyloučením a podporou projektů NNO. Tento systém se nezdá být příliš efektivní, 

usuzováno už z množství a stavu sociálně vyloučených lokalit. Kritikou prochází především 

absence ucelené systémové koncepce řešení problematiky, a to především z úst NNO a 

místních orgánů. Lépe fungující by mohla být také spolupráce mezi státem, obcemi a kraji a 

neziskovými organizacemi v této problematice. Velmi pozitivním je fakt pozvolného 

pronikání sociální ekonomiky mezi různé způsoby řešení sociálního vyloučení, stejně jako 

projekty NNO zabývající se podporou podnikání a důrazem na soběstačnost samotného 

klienta.  



Jako první systémové řešení se zdá být Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v 

romských lokalitách. Agentura by měla praktikovat následující systém, ne nepodobný 

systému britskému – zmapování → tvorba nástrojů, partnerství aktérů, strategie → 

financování. Efektivnost činnosti této agentury se ukáže až v průběhu delšího období, jednak 

z důvodu časové náročnosti řešení problematiky, a jednak proto, že agentura začala působit 

teprve dnem prvního února tohoto roku.  

Příklady dobré praxe v obou srovnávaných zemích nám ukazují, že problematika 

deprivovaných lokalit je řešena. Ve Velké Británii je znatelné koncepční uchopení 

problematiky v rukou kompetentních orgánů veřejné správy, které koordinují 

meziinstitucionální partnerství vytvořená na lokální úrovni. Efektivní namíření projektů  na 

konkrétní otázky týkající se deprivovaných lokalit pak nese hmatatelné výsledky a krok za 

krokem spěje ke zlepšení situace. Na uvedených příkladech dobré praxe ve Velké Británii se 

také ukazuje existence ucelené strategie grantování, která není zcela závislá na fondech 

Evropské unie.  

Příklady prezentované v rámci České republiky nám ukazují opak, což ale neznamená, že 

postrádají efektivní zacílení do jádra problému. Chybějící ucelený národní systém mapování 

lokalit a řešení dané problematiky klade přílišnou váhu na neziskové organizace a jejich 

projekty. Zároveň je, dle názoru autora, kladen nedostatečný důraz na místní orgány veřejné 

správy. Partnerství pro společnou kooperaci na místní úrovni se pak vytvářejí ztuha a NNO 

si mnohdy musejí svou pozornost a respekt vydobýt. Příklady ukazují, že existující lokální 

partnerství NNO a místních orgánů nesou požadované ovoce, ve formě progresu v dané 

problematice. Česká republika je ještě stále příjemcem evropských peněz, což je fakt, který 

hraje podstatnou roli v implementaci naprosté většiny projektů týkajících se nejenom 

sociálně vyloučených lokalit. Pro hlavní aktéry implementace projektů v této oblasti, tedy 

NNO, ale i pro stát, je do budoucna nezbytností hledat a nalézat nové potenciální zdroje 

financí nezbytně nutných pro financování řešení této problematiky.  

V rámci studia literatury týkající se dané problematiky v obou analyzovaných zemích se 
jako první vyskytl problém terminologický, týkající se samotných pojmů deprivace lokality 
– area deprivation, deprived areas (užívané v anglicky mluvících zemích) a sociální 
vyloučení lokality (užívané v české terminologii). Anglické označení  



dané lokality v sobě, vzhledem k různorodosti indikátorů, obsahuje sociální vyloučení jako 
svou integrální součást a neomezuje se pouze na ni, ale i na další faktory komplexní 
(složené) deprivace oblasti.  

 V České republice jde z terminologického hlediska, pokud budeme důslední, o jiný typ 

lokalit. V odborné literatuře se mluví o sociálně vyloučených lokalitách, převážně romských. 

Autor je toho názoru, že v České republice existují lokality, které jsou postiženy i jinými 

faktory, než je sociální vyloučení, a že se nejedná(!) výhradně jen o romské lokality. Podle 

britského systému mapování zde takové lokality dozajista jsou, a ne v malém množství. 

Problémem v jejich identifikaci a zmapování je absence alespoň podobného indexu 

komplexní deprivace, který by byl jako nástroj mapování schopen označit stupeň a způsob 

deprivace oblasti, či jejich kombinaci. Výhodou tohoto systému mapování je, že v praxi není 

omezen sociálním vyloučením jako jediným komplexním určujícím faktorem (jak 

terminologicky, tak prakticky), ale umožňuje plošné zmapování celého stanoveného území 

podle objektivních indikátorů reflektujících kvalitu života. Např. podle Jednotného 

programového dokumentu Cíle 2 pro Prahu
209 

je jednou z městských částí postižených 

deprivací MČ Praha 1. Jak je to možné? Ačkoliv je Praha 1 bohatým centrem velkoměsta a o 

sociální vyloučení se v tomto případě nejedná, je tato deprivována jiným způsobem. Jedná 

se především o zvýšenou, až nadměrnou koncentraci hluku, smogu, kriminality, dopravy, ale 

i lidí, což spolu se silně nadhodnocenými cenami základních produktů (pokud jsou vůbec k 

dispozici) činí z této lokality, lokalitu deprivovanou. 

 Pojmenování problému je prvním krokem k jeho úspěšnému řešení, které ovšem, aby bylo 

prosazeno, se musí setkat s obecnou (politickou) vůlí. Současná situace v této problematice 

spíše hovoří o opaku; nechybí problému souhrnné pojmenování, snad právě proto, aby se 

souhrnně nemusel řešit? Odpověď na tuto otázku není cílem této práce a je ponechána k 

zamyšlení čtenáři. Z položené otázky ale vyplývá jasné autorovo doporučení, tedy zaměření 

více pozornosti na oblasti zdánlivě bezvadné, uvědomění si vývoje a proměn daných oblastí 

a zamyšlení se nad správností jejich směřování. To je ale jen prvotní předpoklad ke tvorbě a 

realizaci uceleného systému mapování komplexní deprivace oblasti, který u nás stále chybí. 

Pomocí koncepčního  
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komplexního mapování by byla umožněna identifikace a kvantifikace palčivých problémů 

nemalého množství obyvatel/voličů našich měst, otevřena cesta k dalšímu regionálnímu 

rozvoji a vyšší prosperitě městských částí. Kladení důrazu na nejvíce postižené, rómské 

sociálně vyloučené lokality je nezbytné, ovšem nemělo by zůstat jen u něj. Potenciál skrytý 

uvnitř deprivovaných oblastí je obrovský, je potřebné jej pouze vidět. To musí být jednak 

výzvou pro stát, potažmo místní orgány veřejné správy, k vytvoření investičních pobídek a 

podporu investic do těchto lokalit, a jednak výzvou pro soukromé investory a v neposlední 

řadě výzvou pro realizaci koncepce sociální ekonomiky, která stále čeká na svůj širší 

rozkvět.  



IV. ZÁVĚR  

Tato práce si kladla za cíl srovnání současného stavu mapování sociálně vyloučených 

lokalit, způsobů a metod tohoto mapování a srovnání přístupů a výsledků ve Velké Británii a 

České republice. Výstupy z této komparace se nachází v předchozí kapitole.  

Dalším cílem byla analýza těchto lokalit, spolupráce veřejného, soukromého a třetího 

sektoru v této problematice. Spolupráce veřejného, soukromého a občanského sektoru je ve 

Velké Británii, nejen na poli této problematiky, na vysoké úrovni. Jedná se  

o efektivní partnerství relevantních aktérů, vzájemnou kooperaci a koordinaci aktivit. V 

České republice tato forma více-sektorové spolupráce prozatím není tak plně rozvinuta, 

nicméně vztah mezi těmito subjekty funguje na principu partnerství, především mezi státem 

a NNO. Jako slabinu lze vidět přetrvávající absenci tržních mechanizmů v občanském 

sektoru, konkrétně velmi pozvolný rozvoj sociální ekonomiky, jak z hlediska teorie 

(zákonná regulace), tak z hlediska praxe (sociální podniky a firmy).  

Dílčími cíly bylo nalezení rozdílů ve stavu těchto lokalit u nás a ve Velké Británii a v 

neposlední řadě objasnění role nevládních neziskových organizací na tomto poli. Rozdíly 

mezi sociálně vyloučenými lokalitami ve Velké Británii a České republice jsou markantní 

především z hlediska jejich národnostního složení, což je pochopitelné. Zarážejícím faktem 

je ovšem téměř 99% homogenita etnického složení sociálně vyloučených lokalit u nás, která 

vyplývá z historie problematiky vzájemného soužití Romů a majority, která je nastíněna v 

bloku o České republice. Nedostatkem ČR, především politiky státu, ale také samosprávy, je 

nedostatečný důraz na terénní sociální práci, jako naprosto základní a zásadní prostředek pro 

řešení situace sociálně vyloučených. „ … vytvoření komplexních sociálních služeb se 

městům v dvoudobém horizontu zásadně vyplatí. Je levnější než represivní přístup, působí 

na sociální smír ve městech, snižuje nezaměstnanost, zvyšuje vzdělanost obyvatel, zmenšuje 

počty lidí žijících v sociálním vyloučení a tím i počty sociálních ghett, atd.“ 
210 

Tohoto faktu 

jsou si na rozdíl od Velké Británie u nás vědomi jen málokteří zastupitelé obcí.  
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Roli nevládních neziskových organizací na tomto poli lze považovat za stěžejní. NNO jsou, 

jak ve Velké Británii, tak v České republice, velmi aktivními partnery, jak pro veřejnou 

správu, tak pro potřebné a v oblasti doručování služeb samotným klientům jsou to právě 

ony, kdo odevzdává nejvíce práce. Fakt, že stojí nejblíže potřebným, nejen při realizaci 

konkrétních projektů, zvyšuje jejich kredit a stávají se tak neodmyslitelnou součástí procesu 

transformace daných lokalit. Příliv peněz do třetího sektoru a důraz na soběstačnost, spolu s 

profesionalizací a standardizací služeb, jsou nezbytnými podmínkami dalšího rozvoje 

organizací občanské společnosti.  

Stanovených cílů bylo, v rámci možností, dosaženo, a to za pomoci metod komparace a 

komparativní analýzy zjištěných dat z teoretické části, dále metod sekundární analýzy 

literatury, studia dokumentů a právního rámce a v neposlední řadě za pomoci kvalitativního 

dotazníkového šetření, provedeného v závěru psaní diplomové práce. Výstupy komparace 

jsou, jak už bylo zmíněno, prezentovány ve finální, empirické části v předchozí kapitole.  

S ohledem na získané poznatky o tématu magisterské diplomové práce autor navrhuje 

následující doporučení:  

a)  Upustit od užívání termínu „sociálně vyloučená lokalita“, který silně 

zužuje pole postižení lokality na sociální faktor (mající navíc v současnosti silně 

etnickou konotaci) a nebere tak dostatečný ohled na ostatní faktory působící a 

utvářející danou lokalitu, které nejsou přímo sociálního charakteru, jako 

například fyzický stav lokality, enviromentální stav lokality, geografická poloha 

lokality ve vztahu k okolním urbánním celkům, dostupnost služeb a městské 

hromadné dopravy atd.  

b)  Nahradit tento termín souslovím „deprivovaná lokalita“ užívaným ve 

Velké Británii pro deprivací postižené oblasti. Tento termín v sobě neobsahuje 

pouze sociální měřítko, ale dává prostor i ostatním, výše jmenovaným faktorům 

působícím na danou oblast a její obyvatele. Zároveň se vyhýbá diskriminující 

konotaci s etnicitou dané oblasti, kterou je nutné ve vnímání této problematiky 

překonat.  



c)  Vytvořit jednotný a souhrnný systém mapování a identifikace lokalit 

postižených jakoukoliv formou deprivace, (nejen sociální) a získat tak efektivní 

nástroj sběru informací o míře kvality života ve městech České republiky a 

možnostech jejího zvýšení.  

Velkým přáním autora by bylo, aby tato práce přispěla alespoň rámcově k rozšíření 

povědomí o této problematice a stala se jakýmsi odrazovým můstkem k dosažení těchto cílů. 

Tvorba magisterské diplomové práce probíhala kontinuálně od října 2007 až po začátek 

května 2008. Během práce na Teoretické části bylo nutné shromáždit, přeložit a nastudovat 

množství literatury a zdrojů týkajících se deprivovaných lokalit ve Velké Británii a sociálně 

vyloučených lokalit v České republice, což bylo velmi náročné, především z hlediska 

překladu odborných textů. Jednalo se z převážné většiny o internetové zdroje, které autorovi 

práce byly, pro část o Velké Británii, v průběhu práce doporučovány od vedoucí diplomové 

práce. Jak bylo řečeno, většina zdrojů pochází z internetu, což bylo zapříčiněno téměř 

nulovou dostupností britské relevantní literatury zde, v České republice. Nicméně 

pozitivním faktem internetových zdrojů, je jejich okamžitá ověřitelnost. Zdroje tištěné, autor 

čerpal převážně z Knihovny Univerzity Karlovy v Jinonicích, ale také z Krajské knihovny 

Františka Bartoše ve Zlíně, v místě jeho bydliště.  

Problematika vyloučených/deprivovaných oblastí není jednoduchá k pochopení, její řešení je 

o to složitější, nicméně stojí za úsilí celé společnosti, aby ji pochopila a řešila, stejně jako 

stojí za úsilí obyvatelům postižených oblastí usilovat vyšší kvalitu jejich života!  
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2
8  

Liga lidských 
práv  

Rovný přístup 
romských žáků k 
plnohodnotnému 
základnímu 
vzdělávání  

0  

2
9  

Palestra o.s.  
Sportovně 
vzdělávací a 
integrační centrum  

338 
000  

3
0  

Městská 
romská rada 
o.s.  

Pracovní poradna 
pro Romy  

0  

3
1  

Dům 
křesťanské 
pomoci -
Bethel v 
Litoměřicích  

Nové příležitosti 
mladým Romům na 
Litoměřicku  

170 
000  

3
2  

Diakonie 
ČCE-
středisko 
Milíčův dům  

Milíčův dům  
317 
000  

3
3  

Charita 
Olomouc  

Školka a komunitní 
centrum Khamoro  

385 
000  

3
4  

Sdružení 
Podané 
ruce, o.s.  

Komunitní práce s 
ohroženou mládeží-
ROMANODROM  

580 
000  

3
5  

Diakonie 
ČCE-
středisko ve 
Vsetíně  

Komunitní 
koordinátor  

240 
000  

3
6  

Diakonie 
ČCE-
středisko ve 
Vsetíně  

Mozaika -komunitní 
centrum  

180 
000  

3
7  

Farní charita 
Lovosice  

Komunitní centrum 
AMICUS  

0  

3
8  

Diakonie 
ČCE  

Diakonie Rokycany  
350 
000  

3
9  

O.s. dětí a 
mládeže 
Začít spolu  

Občanská poradna  0  

4
0  

Diecezní 
charita Brno  

ERKO -nízkoprahové 
zařízení pro děti a 
mládež  

0  

4
1  

Společně -
Jekhetane 
o.s.  

Rovný přístup ke 
zdrojům společnosti  

0  

4
2  

Občanské 
sdružení 
romských 
aktivistů 
města 
Děčína  

Předcházení 
sociálnímu 
vyloučení…  

0  

4
3  

Charita 
Valašské 
Meziříčí  

Komunitní centrum 
Zeferino -Most mezi 
školou a rodinou  

346 
000  

4
4  

Drom, 
romské 
středisko  

Zdravotně sociální 
pomocníci ve 
vyloučených 
lokalitách  

1 
300 
000  

4
5  

Společné 
soužití 
Litvínov o.s.  

TSP a sociální 
poradenství v soc. 
vyl. Rom. Lokalitách 
v Litvínově  

301 
000  

4
6  

Občanské 
sdružení 
Vzájemné 
soužití  

Vláček důvěry a 
přátelství  

1 
558 
000  



 
 

 

6
0  

Renarkon 
o.p.s., 
Kontaktní 
street 
centrum  

Romský streetwork  0  

6
1  

Občanské 
sdružení 
Salinger  

Komunitní centrum 
Amaro Phurd  

309 
000  

6
2  

Pontis 
Šumperk 
o.p.s.  

Ucelený systém 
vzdělávání -jedna z 
cest ke snažšímu 
soužití  

249 
000  

6
3  

Člověk v 
tísni -
společnost 
při České 
televizi, 
o.p.s.  

Komplaxní terénní 
programy v sociálně 
vyloučených 
lokalitách  

3 
257 
000  

6
4  

Občanské 
sdružení 
Vzájemné 
soužití  

Hnízdo dětem -
Čiriklano Kher 
Čhavenge  

855 
000  

6
5  

Občanské 
sdružení 
Vzájemné 
soužití  

Nejsi na to sama  0  

6
6  

Občanské 
sdružení 
Lačhe 
Čhave  

PRO 2007  
419 
000  

6
7  

Sdružení 
SPES  

Poradna pro dlužníky  
232 
000  

6
8  

Oblastní 
charita Most  

Poradenské centrum 
v Chomutově  

343 
000  

6
9  

Občanské 
sdružení 
Roma 
Vidnava  

Terénní programy ve 
vyloučených 
romských 
komunitách na 
Jesenicku  

0  

7
0  

Drom o.p.s.  
Terénní práce v 
sociálně vyloučené 
komunitě Radslavice  

0  

7
1  

Oblastní 
charita 
Kutná Hora  

Komunitní edukační 
centrum Maják  

0  

7
2  

Petrov, o.s. 
pro práci s 
dětmi a 
mládeží 
brněnské 
diecéze  

Pomoc romským 
dětem  

0  

7
3  

Nová škola 
o.p.s.  

Cesta prevence 
sociálního vyloučení  

0  

7
4  

Oblastní 
charita 
Kutná Hora  

Přístav -komplex 
služeb  

1 
581 
000  

7
5  

Charita 
Vsetín  

Snižování zdrav. a 
soc. rizik v romské 
komunitě  

200 
000  

7
6  

Společenství 
Romů na 
Moravě 
o.p.s.  

Volnočasové aktivity 
pro romské děti na 
Moravě  

1 
242 
000  

7
Romské 
Občanské 

Asistence pro 
vzdělávání-



 

Příloha č. 7: Otázky k dotazníkovému šetření týkajícího se úrovně vnímání problematiky 

sociálně vyloučených lokalit mezi namátkově vybranými kompetentními institucemi  

DOTAZNÍK  

 
1.  Co pro Vás znamená soc. vyloučená oblast, co si pod tímto pojmem 
představujete?  
 
2.  Jak byste popsal/a člověka postiženého sociálním vyloučením?  
 

3.  Jste obeznámen/a s nějakou oficiální definicí a/nebo oficiální studií na toto 
téma?  
 

4.  Jaké oblasti, čtvrti ve Vašem městě, byste zařadil/a mezi sociálně vyloučené? 
Proč?  
 

5.  Myslíte si, že je tato problematika v ČR řešena dostatečně?  
 

6.  Jak by podle Vás řešena být měla, co byste změnil/a?  
 

7.  Znáte nějaké aktivity řešící problém sociálně vyloučených lokalit?  
 

8.  Jaké jsou podle Vás efektivní prostředky k řešení sociálního vyloučení?  
 

9.  Jaké indikátory by se v budoucnosti měly brát v úvahu při mapování soc. 
vyloučených oblastí? Proč?  
 

10. Myslíte  si, že by mohlo být sociální podnikání cestou ze sociálního vyloučení? 
Svou odpověď prosím odůvodněte.  



Slovník důležitých jmen a pojmů  

Brownfield – pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svoji 

funkci a využití, jsou opuštěné či nedostatečně využité, často mají ekologickou zátěž a 

zdevastované výrobní či jiné budovy. (Pojem "brownfields" je přejatý z anglického jazyka, v 

doslovném překladu znamená "hnědé louky"), v české terminologii se lze setkat i s 

termínem „deprimující zóna“  

Capacity building – v doslovném překladu výstavba kapacit, jde o anglický termín pro 

odbornou asistenci a provádění školení v oblasti lidských zdrojů; často užívané v souvislosti 

s rozvíjením kompetencí a schopností při integraci minorit do většinové společnosti 

(wikipedia); v našem případě se jedná o školení budoucích učitelů, kteří budou dále 

vyučovat sociálně vyloučené jednotlivce, především cizince, a to základním znalostem a 

dovednostem  

Deprivace oblasti – postižení oblasti, českým ekvivalentem je sociální vyloučení dané 

oblasti, což ovšem není zcela přesné, poněvadž deprivace může být i jiného, než sociálního 

charakteru -fyzický stav lokality, enviromentální stav lokality, geografická poloha lokality 

ve vztahu k okolním urbánním celkům, dostupnost služeb a městské hromadné dopravy atd.  

Deprivované městské části – výraz užívaný ve Velké Británii k identifikaci oblastí s chudým 

obyvatelstvem, reflektující nízkou kupní sílu a spotřebu, vysokou hladinu kriminality, 

nezaměstnanosti, úpadek prostředí k životu a veřejné infrastruktury a obecně nízký životní 

standart a služby (The LNet manual– promoting enterprise in deprived urban areas: what 

works?)  

Elektronická interaktivní mapa -mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením 

ohrožených romských lokalit v České republice vytvořena jako výstup v rámci projektu  

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v 

této oblasti, dostupné na: http://www.esfcr.cz/mapa/int_CR.html  



Etnikum – skupina lidí, kteří mají společný historický původ, rasový typ, jazyk, materiální a 

duchovní kulturu, mentalitu a tradice a obývají společné území; dá se tedy také srovnat s 

pojmem kmen. Pojem pochází z řeckého ethnos tedy lid (wikipedia); užíváno k členění 

lidstva na skupiny prostřednictvím kulturně vyjádřených totožností a odlišností jejích členů 

(též etnicita)  

European Learning Netvork (LNet) – unikátní mezinárodní projekt zaměřený na podporu 

podnikání a rozvoj sociální ekonomiky v sociálně vyloučených čtvrtích velkých měst, 

konkrétně Londýna, Amsterdamu, Hamburku, Praha a Milána  

Greater London Enterprise (GLE) – společnost se sídlem v Londýně zaměřená na 

ekonomický rozvoj, vlastněna 33 londýnskými městskými částmi, ale jde o společnost 

komerční, bez jakékoliv finanční podpory jejích vlastníků a nároků na její řízení. GLE je 

finančně soběstačná a své zisky reinvestuje do ekonomické regenerace širšího Londýna 

pomocí půjček, investic a řízení fondů a aktiv. V praxi má GLE vliv na veřejnou politiku a 

klade velký důraz na rozvíjení inovativních přístupů.  

Greenfields - „zelená louka“, kde dochází o vynakládání investic do rozsáhlejších staveb 

na nezastavěných, přírodních plochách. Je to jev nežádoucí a veřejným zájmem je spíše 

restrukturalizace tzv. brownfields  

Index deprivace – slovo index pochází z latiny a znamená seznam, přehled; v této práci se 

jedná o nástroj k měření deprivace konkrétní oblasti a její charakteristiku pomocí domén, 

které index obsahuje (nízký příjem -platová chudoba, nezaměstnanost neschopnost či 

nemožnost získat práci, problematika bydlení, zdraví, nízká vzdělanost, schopnosti a 

výchova, přístup ke službám, bariéry v bydlení atd.). S pomocí indexů deprivace se získávají 

objektivní aktuální informace o stavu dané lokality a jejích obyvatelích.  

Lokální strategická partnerství – nevládní orgán, který na místní úrovni spojuje různé 
veřejné služby, podniky, občanské a dobrovolné iniciativy. Operuje na nejnižší úrovni 
rozhodnutí, a tak zaručuje, že rozhodnutí jsou co nejblíže jednotlivci, ale zároveň 
ohraničená místními úřady  



Majorita – většinová společnost; utvářející většinu ve státě – politickou, početní; také řídící 
společnost  

Metoda sítě LNet – metodu tvoří tři komponenty -dotazníky, případové studie a příručky 

LNet  

Minorita – sociologická skupina, která neutváří politicky dominantní množství z celkového 

počtu dané populace; je také chápána jako skupina znevýhodněná ve vztahu k majoritě – v 

rámci sociálního statusu, vzdělání, zaměstnanosti, majetku a politické moci; také podřízená 

vs. Dominantní skupina (wikipedia)  

Nižší statistické oblasti – základní statistická územní jednotka – volební okrsek; užíváno ke 

statistickému měření a mapování pro větší přesnost získaných dat  

Oblastní management -vyvíjení nových způsobů vedení, podstaty vzniku sociálních 

problémů, koordinace lokálních služeb a jejich dopadu a budování komunitního cítění a 

odpovědnosti.  

Partnerská města – v tomto případě jde o města Londýn, Amsterdam, Hamburk, Praha a 

Milán, ve kterých je prováděn projekt LNet, jenž je zaměřen na podporu podnikání a rozvoj 

sociální ekonomiky v sociálně vyloučených čtvrtích  

Podnikatelské inkubátory – prostředí (budova či malá zóna) pro začínající firmy, které 

mohou za předem stanovených podmínek využívat zvýhodněného nájemného a služeb 

poskytovaných provozovatelem inkubátoru. Inkubátor pomáhá vytvořit zázemí pro firmy 

podnikající v oblasti vývoje nových výrobků, technologií či služeb a jejich uvedení na trh, 

které mají dobrý nápad, ale nedostatek finančních prostředků na jeho realizaci. 

(www.finance.cz )  

Podpora podnikání – komplexní soubor poradenství v začátku a průběhu podnikatelské 

činnosti  

Proces prostorové segregace chudých – sestěhovávání chudiny do ucelené a lehčeji 

kontrolovatelné zóny  



Rychlé pokroky“ (quick wins) – okamžitě dosažený dílčí úspěch, v našem případě jde o 

záměr docílit okamžitého zmírnění problémů zažívaných komunitou  

Sociálně vyloučená oblast – jednotlivý dům, ve kterém žije několik jednotlivců či rodin, 

nebo celou městskou čtvrť čítající několik stovek nebo dokonce tisíc obyvatel na straně 

druhé. Tento prostor je jak místem, do něhož jsou „vyloučení“ odkázáni, tak i místem, které 

se na jejich vyloučení podílí. Hranice této lokality mohou být jak symbolické (to, když je 

lokalita vnímána jako tzv. „špatná adresa“, hovoří se o ní jako o „domu hrůzy“, cikánské 

ulici“, „ghettu“, „Bronxu“ apod.), tak fyzické (je-li lokalita oddělená od ostatní obytné 

zástavby průmyslovou zónou, frekventovanou silnicí, vodním tokem, skládkou apod.). V 

obou případech si však existenci těchto hranic uvědomují jak ti, kteří danou lokalitu obývají, 

tak ti, kteří žijí mimo ni. (Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční 

kapacity subjektů působících v této oblasti)�  

Sociální deprivace – pojem v sobě zahrnuje vyšší míru kriminality, nižší úroveň vzdělání, 

nižší zdravotní úroveň, špatnou úroveň bydlení, nízký sociální kapitál, nezaměstnanost atd.  

Sociální exkluze – proces, kterým jsou jednotlivci nebo celé skupiny osob zbavováni 

přístupu ke zdrojům, jenž jsou nezbytné pro zapojení do sociálních, ekonomických a 

politických aktivit společnosti jako celku  

Sociální inkluze – zařazení vyloučených jedinců a rodin do společnosti v sociálním a 

ekonomickém smyslu, do sociální struktury a struktury pracovních sil. Jde tedy o pohyb 

směrem k životu založenému na práci, mzdě a těmito příjmy primárně ovlivňované životní 

úrovni.�  

Sociální podnik -ekonomický subjekt vytvářející užitek nebo službu pro lidi sociálně 
znevýhodněné, kterými jsou například lidé ohrožení sociálním vyloučením (stav, ze kterého 
je návrat do společnosti těžký nebo až nemožný, z důvodu dlouhodobé ztráty zaměstnání, 
dlouhodobé nemoci, zdravotního postižení apod.). Lidé sociálně znevýhodnění mohou být v 
pozici vlastníků/zakladatelů, zaměstnanců nebo klientů. Sociální podniky na rozdíl od 
tradičních neziskových organizací se obvykle neangažují  



v dobročinných aktivitách či přerozdělování finančních toků, jako to dělají například nadace. 
(www.socialni-ekonomika.c z) Důležitým faktorem je zde reinvestice potenciálního zisku 
zpět do cíle činnosti organizace, nebo její cílové skupiny.  
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