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ÚVOD 

 

 V povědomí české společnosti jsou Romové stále vnímáni 

jako přivandrovalci, ačkoli zde žijí již několik století. 

V médiích se lze často setkat s pojmem „nepřizpůsobiví 

občané“, „poživatelé sociálních dávek“ apod., v běžné mluvě 

majoritní společnosti bychom také našli celou řadu 

nelichotivých pojmenování.  

 

 Jedním z témat, které se často v negativních tvrzeních v 

souvislosti s Romy spojuje je kriminalita a jejich 

nezaměstnanost. V souvislosti s romskými ženami pak je to 

především plození dětí za účelem pobírání sociálních dávek. 

Vzhledem ke skutečnosti, že již pět let pracuji s touto 

cílovou skupinou v rámci poskytování terénní sociální práce, 

je mi toto téma blízké a vím, že věc není tak jednoznačná, 

jak se při laickém pohledu může zdát.  

 

 Současná společnost klade na  jedince velké nároky 

v mnoha oblastech lidského života - v oblasti vzdělávání, 

zaměstnanosti, úspěchu, stylu života apod. V případě Romů se 

neschopnost obstát nárokům majoritní společnosti odráží i ve 

faktu, že se prohlubuje jejich propad na sociální dno a 

ocitají se tzv. „na okraji“ – v sociálním vyloučení. Tento 

stav je charakteristický nedostatkem příležitostí stát se 

součástí společnosti nebo sníženou schopností na tyto 

příležitosti dosáhnout. Řada Romů se tedy ocitá v začarovaném 

kruhu, kdy již není možné zcela jednoznačně říci, co je 

příčinou a co důsledkem jejich vyloučení.  

 

 Cílem této práce je přiblížit a charakterizovat koncept 

sociálního vyloučení, jeho souvislosti s nezaměstnaností 

romských žen a rovněž zanalyzovat způsob života, který tyto 

ženy volí.  



8/110 

 V teoretické části své práce se zabývám procesem 

sociálního vyloučení, včetně jeho příčin a důsledků a také 

nástinem historie Romů na území Čech v průběhu 20.století, ve 

které lze rovněž vysledovat vliv na současnou pozici Romů 

v naší společnosti. Dalším podstatným tématem majícím vliv na 

zkoumanou problematiku je potom nezaměstnanost a strategie 

obživy v konceptu sociálního vyloučení a v souvislosti 

s tradičními způsoby života samotných Romů. 

 

 Empirická část se zaměřuje na zjištění jaké strategie 

obživy volí romské ženy v libereckých vyloučených lokalitách, 

jaké mají zkušenosti s nelegální prací a zda jsou skutečně 

závislé na dávkách sociálního zabezpečení. Pro zjištění 

těchto faktů jsem použila strukturované rozhovory 

s otevřenými otázkami, které jsem realizovala v průběhu 

několika měsíců formou terénního výzkumu, tedy rozhovory 

realizovanými v přirozeném prostředí oslovovaných žen.  
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1. Sociální vyloučení jako pojem 

 

 Pojem sociální vyloučení či sociální exkluze1 začal být 

používán poprvé ve Francii v  70. letech dvacátého století, 

kdy  především ve městech začal narůstat počet lidí žijících  

na okraji společnosti, odříznutých od pracovních příležitostí 

a závislých na státním systému sociálních podpor. 

Systematicky se tento pojem začal používat  od 80. let 

v západoevropských zemích zejména proto, aby zastoupil výraz 

„chudoba“, který evokuje pouze nedostatek hmotných zdrojů a 

dostatečně nezohledňuje kritérium kvality sociálních vztahů a 

možnost uplatnit principy  lidských práv v praxi. (Mareš, 

2000) 

 

 Americký sociolog Lewis2 v roce 1966 uveřejnil tzv. 

teorii kultury chudoby, která vycházela z tvrzení, že lidé 

žijící v nuzných podmínkách industriální společnosti jsou 

nuceni se těmto podmínkám přizpůsobit vytvořením specifických 

hodnot a norem chování. Toto chování lze poté chápat jako 

svébytnou kulturu, do níž jsou další generace chudých rodin 

dále socializováni. Za charakteristické projevy tzv. kultury 

chudoby pokládal Lewis především životní strategie zaměřené 

na přítomnost, neexistenci soukromého vlastnictví, nízkou 

sociální organizaci, tendenci k sociální patologii a nedůvěru 

k okolnímu světu. (Novák, 2002). I když se v této době 

jednalo o revoluční postoj k problematice chudoby, v průběhu 

dalších let se pohled na tuto problematiku rozvinul do 

komplexnější podoby. Chudoba totiž může být jen jedním 

z mnoha faktorů, které uvrhají jednotlivce a rodiny do života 

na okraji společnosti, avšak poukazuje pouze na materiální 

                                                 
1 Pojmy „sociální vyloučení“ a „exkluze“ považuji ve své práci za 
synonymní. Odlišnost těchto dvou pojmů považuji za důsledek neustálenosti 
konceptu. 
2 Lewis, O. Kultura chudoby. s. 401-412 In: Hirt, T., Jakoubek, M.„Romové 
v osidlech sociálního vyloučení“.1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2006. 
414 s.  
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nedostatky a opomíjí příčiny tohoto nedostatku, stejně tak 

jako další jevy. K životu v sociálním vyloučení může stejným 

dílem přispívat diskriminace, dlouhá nezaměstnanost, nízké 

vzdělání, nevyhovující bydlení nebo i nemoc. 

 

 Room (1990) hovoří o sociální exkluzi jako o produktu 

rostoucí chudoby během 80.let 20. století, která je 

charakterizována: 

a) přetrváváním v čase  

b) prostorovou koncentrací  

c) doprovázená marginalizací, patologickým jednáním a 

vzdorováním normám hlavního proudu společnosti 

d) závislostí na sociálním státu   

e) rozpadem tradičním sociálních institucí jako je 

například rodina 

 

Young (2003) poukazuje rovněž na skutečnost, že sociální 

vyloučení v evropských zemích je problémem nikoli 

individuálním, ale celospolečenským, jehož existence 

nevychází ani tak z nepříznivých podmínek na lokální úrovni, 

jako spíše z globálních změn na trhu práce. Jedná se 

především o přechod ze sektoru výroby do terciálního sektoru 

služeb, kde se uplatní zaměstnanci s odpovídajícím vzděláním, 

kterého se však mnohým rodinám bývalých nekvalifikovaných 

dělníků z velké míry nedostává. Je nutné podotknout, že 

sociální vyloučení je fenoménem, jehož příčiny jsou globální, 

následky jsou však lokální a jako takové musí být dle 

možností místních institucí koncepčně  řešeny. 
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2. Sociální vyloučení jako proces 

 

 Vzhledem k tomu, že byl koncept sociálního vyloučení za 

poslední roky v mnohém rozvinut, je nutné uvést i několik 

dalších definic ze současné odborné literatury, které 

sociální vyloučení nevykládají pouze jako pojem, nýbrž i jako 

proces.  

  

 Moravec (2006) uvádí že, sociální vyloučení lze rovněž 

chápat jako proces, během kterého jsou lidé zbavováni 

přístupu ke zdrojům nezbytným pro zapojení se do sociálních, 

ekonomických a politických aktivit společnosti. Výsledkem 

tohoto procesu je situace, kdy osoba, rodina, společenství 

nebo celá subpopulace jsou vyloučeny z určitých sociálních 

vztahů a interakcí a z provozu sociálních institucí a toto 

vyloučení zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu jejich života 

ve srovnání se společensky uznávaným standardem.(Moravec, 

2006) 

  

Další vyčerpávající definici uvádí Navrátil a Šimíková: 

„Sociální vyloučení je proces (případně stav), který určité 

jednotlivce, rodiny, případně skupiny či celá lokální 

společenství omezuje v přístupu ke zdrojům, které jsou 

potřebné pro participaci na sociálním, ekonomickém, 

politickém a občanském životě společnosti. Důsledkem 

sociálního vyloučení tak je významné snížení možnosti 

participovat na životě místní komunity. Tento proces (stav) 

má mnoho příčin a důsledků. Patří mezi ně chudoba, nízké 

příjmy, diskriminace, nízká míra vzdělanosti, zdevastované 

životní prostředí, často také etnická příslušnost. 

Prostřednictvím tohoto procesu jsou lidé odstřiženi na 

významnou periodu v životě od institucí a služeb, sociálních 

sítí a rozvojových příležitostí, které má k dispozici většina 



12/110 

obyvatel ve společnosti.“ (Navrátil, P., Šimíková, I. In 

Sociální práce, 2003) 

 

 Další definice uvádí: „Sociální vyloučení je proces, 

kterým jsou jednotlivci i celé skupiny osob zbavováni 

přístupu ke zdrojům, které jsou nezbytné pro zapojení se do 

sociálních, ekonomických a politických aktivit společnosti 

jako celku. Jsou odříznuti od institucí a služeb, sociálních 

sítí a vzdělávacích příležitostí, které svým občanům nabízí 

stát.“ (Budilová, L., Hirt, T., Jakoubek, M., Moravec, Š. In 

Budilová, L, Hirt, T. (ed.), 2005) 

 

 V odborné literatuře existuje celá řada definic 

sociálního vyloučení, avšak jsou si velice podobné a vždy 

zdůrazňují nemožnost vést plnohodnotný život podle představ 

současné civilizace z důvodů omezení přístupu k určitým 

zdrojům a tím pádem i omezení účasti na určitých dimenzích 

života.  

 

Dle mého názoru je proces sociálního vyloučení 

v podstatě vytvářením specifických adaptačních vzorců 

chování, tedy přizpůsobování se veškerým vlivům, které na 

člověka ocitajícího se v této situaci dopadají. Jedná se tedy 

o začarovaný kruh akcí a reakcí, jejichž výsledkem je stále 

silnější propad člověka na sociální dno.  

 

V následující části této kapitoly rozvedu proces 

sociálního vyloučení, jeho příčiny a mechanismy, rovněž tak 

jeho důsledky - fázi adaptace a zpětné vazby, které dovrší 

pomyslný začarovaný kruh tohoto procesu. Informace čerpám 

jednak ze své vlastní zkušenosti v práci s osobami, které se 

ocitají v některé z níže popisovaných fází, ale i z publikace 

„Kdo drží Černého Petra“ (2007).  
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Pro názornou ukázku vzájemné provázanosti jednotlivých 

aspektů procesu sociálního vyloučení přikládám následující 

schéma:  

 

Obr. Č. 1 Proces sociálního vyloučení 

 
Zdroj: Toušek, L.: Sociální vyloučení a prostorová segregace, 2009 

 

 

2.1. Příčiny sociálního vyloučení  

 

 Příčiny sociálního vyloučení nejde popsat v žádné prosté 

definici. Je však možné je rozdělit na vlivy vnější a 

vnitřní.  

  

 Za vnější vlivy můžeme považovat takové jevy, které jsou 

mimo dosah a kontrolu samotných vyloučených osob. Jsou to 

tedy jevy a skutečnosti, které sociálně vyloučení lidé 

nemohou ovlivnit vlastním jednáním, nemohou zabránit jejich 

vzniku či rozvoji nebo tak mohou činit pouze velmi obtížně. 

Vnější příčiny jsou dány širšími společenskými podmínkami 
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nebo vyplývají z jednání lidí, kteří se nacházejí vně 

sociálního vyloučení.  

  

 Mezi vnější příčiny lze zařadit sociální politiku státu 

a praktiky místních samospráv, trh práce a jeho charakter, 

bytovou politiku státu, měst a obcí, dostupnost bydlení, 

legislativu a nelze opomenout ani diskriminaci či 

stigmatizaci některých jedinců na základě určitých 

charakteristik (např. etnicita, sociální status, rasa apod.) 

  

 Vnitřní příčiny sociálního vyloučení, tedy příčiny 

plynoucí od samotných osob ocitajících se na „okraji 

společnosti“ nelze v žádném případě opomíjet. Lidé svým 

vlastním jednáním posilují či dokonce přímo způsobují 

existenci sociálního vyloučení. Z toho důvodu lze jako 

vnitřní vlivy sociálního vyloučení označit například apatii a 

nízkou motivovanost k řešení vlastních problémů, ztrátu 

pracovních návyků při dlouhodobé zaměstnanosti, orientaci na 

okamžité uspokojení svých potřeb, dlouhodobou frustraci či 

neschopnost hospodařit s finančními prostředky a dostát svým 

vlastním závazkům.  

  

 Příčin sociálního vyloučení je tedy celá řada, avšak dle 

mého názoru je nelze přikládat pouze současnému společenskému 

uspořádání, tedy porevolučnímu období jak smýšlí česká 

veřejnost. Proces sociálního vyloučení ve všech jeho 

oblastech byl zahájen mnohem dříve. „K dnešnímu 

estabilishmentu jsem kritická, ale je třeba si uvědomit, že 

99,8% problémů, které v ČR existují kolem romské populace zde 

bylo vytvořeno „za bolševika“ neboli za normalizace, a že je 

nemožné je interpretovat jako zhoršení, které nastalo až po 

roce 1989! Ty problémy zde byly, ale nemluvilo se o nich, 

neboť se všechno lakovalo na růžovo.“ (Šiklová, J. In 

Antalová, I., Kunová, D. (ed.), 2001) 
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Důsledky asimilační komunistické politiky se projevily 

poměrně značně například v oblasti bydlení. Uhlová (In 

Jakoubek, M., Hirt, T. (ed.), 2004) na základě výzkumu na 

pražském Smíchově poukazuje na skutečnost, že tehdejší 

paternalismus zavinil u mnoha Romů ztrátu schopnosti postarat 

se o sebe a naopak vznik přehnaných očekávání od státu. 

Ačkoli došlo k výrazné změně přístupu státu i společenského 

klimatu, stále žije celá řada Romů v přesvědčení, že je 

povinností státu či obce jim zajistit bydlení.  

 

 

2.2. Mechanismy sociálního vyloučení 

 

 V procesu sociálního vyloučení lze sledovat několik 

základních mechanismů, tedy vlastních způsobů vytěsňování 

osob a skupin na okraj společnosti. Tyto mechanismy se 

objevují v několika oblastech života. Já v této kapitole 

podrobněji rozvedu vyloučení prostorové, ekonomické a 

kulturní. 

 

2.2.1. Prostorové vyloučení 

 

 Chudinské oblasti jsou součástí celého světa a bylo by 

naivní domnívat se, že v České republice tomu tak není. Pádem 

komunismu se společnost velmi stratifikovala, zvláště pak po 

stránce ekonomické. Toto zákonitě vede i k sídelní segregaci 

různých sociálních vrstev obyvatelstva. V případě Romů tomu 

není jinak. „V České republice dochází k procesu, který lze 

označit jako vytěsňování sociálně slabé části romské minority 

z bytů do náhradního ubytování, krátkodobého přístřeší, 

případně bez náhrady na okraj měst, a jejich soustřeďování do 

enkláv a ghett.“ (Víšek, P. In kol.: Úvod do terénní sociální 

práce, 2002) Právě prostorové vyloučení je tím 

nejzřetelnějším ukazatelem procesu sociální exkluze.  
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 Sociálně vyloučenou lokalitu může tvořit jeden či dva 

domy, ulice, ale i celá čtvrť s mnoha stovkami obyvatel. 

Právě soustředění „problémových“ nájemníků ve většině českých 

měst představuje složitý a možná i neřešitelný sociální 

problém. Tyto lokality se vyznačují především velmi nízkou 

kvalitou bydlení a ve většině případů mají totožnou historii 

vzniku – do jisté míry se jedná o úmyslný postup místní 

samosprávy v nakládání s neplatiči a nepohodlnými obyvateli 

domů určených k prodeji. Ačkoliv tyto lokality nejsou obývány 

pouze Romy, tvoří jejich většinu a často jsou do nich 

nastěhováni nedobrovolně na základě etnicity. Je proto 

otázkou, zda takovéto lokality nazývat romskými enklávami či 

nikoliv. Ačkoli se ve svém profesním životě přikláním 

k deetnizaci tohoto problému a užívání takového pojmosloví, 

které poukazuje spíše na sociální rozměr, v následujícím 

textu se díky zacílení mé diplomové práce zabývám etnickou 

stránkou věci.  

 

 Balabánová (2003) rozlišuje tři způsoby kumulace 

romského obyvatelstva, jejichž kombinací vznikaly v průběhu 

několika desítek let romské enklávy.  

1. samovolné přestěhování rodin za levnějším bydlením 

2. záměrné dobrovolné stěhování rodů za účelem vzájemné 

ochrany 

3. cílené sestěhovávání občanů úřady podle určitých 

kategorií – dlužníci, neplatiči, tzv. nepřizpůsobiví 

občané apod.  

 

Podle mého názoru a zkušeností je nejpalčivějším 

problémem právě cílená prostorová segregace chudoby ze strany 

některých lokálních politiků a samospráv. Nakládání s bytovým 

fondem měst a obcí je zcela v režii místních samospráv a stát 

nemá žádné možnosti, jak jejich rozhodnutí ovlivňovat. Mnohdy 

dochází i k záměrnému nevyužívání všech zákonných možností ze 
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strany obcí vůči nájemníkům tak, aby narostly dlužné částky 

za nájemné a obce je tak mohly snadno vystěhovat.  

 

Bytový fond obcí je také stále častěji privatizován. 

Problém s nepohodlnými nájemníky je tak převeden na soukromé 

vlastníky a obec se tím zbavuje své odpovědnosti vůči 

občanům. Tyto kroky činí mnohdy z důvodů sympatií u voličů, 

tedy s velmi omezenou časovou vizí bez jakéhokoli zvážení 

následků. Tímto postupem je však nastartován hlubší propad 

chudých lidí na sociální dno. Poskytování ubytování těmto 

lidem se stává pro řadu soukromých majitelů výnosným 

byznysem, kdy mají část příjmů zaručených z příspěvků na 

bydlení či jiných sociálních dávek. Praktiky soukromých 

vlastníků jsou státem neregulovatelné, jsou napadnutelné 

pouze v případě soudních žalob samotnými nájemníky, k čemuž 

však dochází v minimální míře. Následky tohoto konání však 

ponese právě stát a náprava těchto procesů bude finančně 

mnohem nákladnější, než její zastavení a korekce 

v současnosti.  

 

2.2.2. Ekonomické vyloučení 

 

 Ekonomická vyloučenost tvoří nedílnou součást 

začarovaného kruhu sociální exkluze, jejími základními 

atributy jsou dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na dávkách 

státní sociální podpory a péče, až chronicky nedostatečný 

rodinný rozpočet a přežívání z měsíce na měsíc. Díky 

ekonomickému propadu následuje vznik dluhů, ztráta bydlení a 

důsledkem je zpřetrhání sociálních vazeb a izolace.  

  

 Jak jsem uváděla v úvodní části této kapitoly, nahradil 

pojem sociální exkluze dříve rozšířenou teorii chudoby. 

„Chudoba v moderní evropské společnosti není otázkou smrti 

hladem, ale otázkou deprivací, nerovností a nedostupnosti.“ 
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(Tomeš, I. 2001) V Evropě tedy nelze hovořit o chudobě 

absolutní, která je specifická pro rozvojové země, ale o 

chudobě relativní – o stavu, kdy uspokojování potřeb určitých 

skupin je na výrazně podprůměrné úrovni ve srovnání se 

standardem. Nelze však opomíjet fakt, že chudoba v jakékoli 

formě přináší sociální izolaci a stav hmotné či sociální 

nouze. „Izolaci (vyloučení) je nutno považovat za 

nejzávažnější faktor chudoby v moderní společnosti.“ (Tomeš, 

I. 2001) 

 

 Ekonomické vyloučení má řadů příčin, nejvýznamnějším je 

však pozice na trhu práce. Podle Kellera (1997) je 

nejvýznamnějším ekonomickým faktorem vzniku sociálního 

vyloučení dlouhodobá nezaměstnanost a pozice na pracovním 

trhu. Vzhledem k tomu, že stav dlouhodobé nezaměstnanosti 

postihuje nejvíce nízkokvalifikované osoby, je potom 

ekonomický propad velmi masivní zvláště u Romů.  

 

 „Hranice oddělující extrémně chudé obyvatelstvo v České 

republice od ostatní populace je do značné míry totožná 

s hranicí oddělující část romské minority. Tato extrémní 

chudoba není nutně definovatelná jen jako nedostatek příjmů, 

ale také jako způsob života, který vylučuje. Tato hranice má 

pak do určité míry etnickou povahu. To představuje extrémně 

závažný prvek, protože spojení těchto dvou aspektů vytváří 

dvojí tlak k sociálnímu vyloučení.“ (Víšek, P. In Víšek, P. 

(ed.), 2000)   

  

 V případě celkového ekonomického propadu jedince nebo 

rodiny se stává jakýkoli mimořádný výdaj velmi zátěžovou 

situací, která snadno vede ke vzniku dluhu. Lidé nejsou 

schopni vytvářet si finanční rezervy, které by mohli využívat 

například k vyrovnání vysokého doplatku v ročním zúčtováním 

služeb spojených s bydlením. Postup při řešení takovýchto 
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tíživých situací se potom často odehrává podle klasických 

scénářů – lidé nevyužijí finance určené na jídlo a věci denní 

potřeby, ale využijí peníze určené na zaplacení nájemného 

nebo půjčku. Obojí je z pohledu finančně zajištěného člověka 

zcela nepřijatelným chováním, avšak v případě člověka 

žijícího na hranici existenčního minima jde o upřednostnění 

jeho základních potřeb. Zároveň zde hraje velkou roli časová 

prodleva. V případě nezaplacení nájemného následuje výpověď 

ze strany pronajímatele, vyklizení z bytu na základě 

rozhodnutí soudu, což může představovat i více než roční 

proces. Lidé tak volí mezi dvěma bezvýchodnými situacemi – 

zadlužit se na nájemném, nebo se zadlužit ve vztahu 

k poskytovatelům půjček. Obojí však vede k hlubšímu propadu a 

sociálnímu vyloučení.  

 

Modelem ekonomie sociálního vyloučení se zabývá J. 

Steiner, jenž vychází z neoklasického ekonomického uvažování, 

kdy za základ ekonomického chování jedince považuje 

individuální racionální rozhodování sledující jeho vlastní 

prospěch. Dochází tak k závěru, že sociálně vyloučení Romové 

se pohybují v uzavřeném kauzálním kruhu.  

 

Obr.č.2 Kauzální kruh ekonomického vyloučení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.demografie.cz, cit. 12. března 2009 
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Chudoba je podle Steinera důsledkem i důvodem vytváření 

velkých solidárních sítí, což je pro všechny zúčastněné 

formou ekonomického pojištění, pojistkou proti bezpráví, 

které je v sociálně vyloučených lokalitách velmi těžko 

vymahatelné a v neposlední řadě certifikátem kvality, neboť 

rodina si hlídá své dobré jméno. Zároveň jsou však tyto velké 

sítě pastí společného vlastnictví, které se ukazuje jako 

demotivujícím faktorem v oblasti vzdělání či případného 

zaměstnání. Následkem tohoto se Romové chovají neefektivně a 

do hry vstupuje i diskriminace založená na korelaci vnějších 

znaků s vnitřními podobnostmi – např. když si zaměstnavatel 

spojí příjmení uchazeče se stereotypem pracovních návyků. 

Z tohoto kruhu nemohou vyjít mimo jiné proto, že využívají 

tradiční instituce společnosti – velké rodinné sítě namísto 

moderních institucí anonymních. „Romové tedy při 

neefektivních institucích tradiční společnosti zůstávají, 

protože jsou příliš chudí, a chudí jsou, protože jejich 

tradiční společnost je v interakci s naší moderní společností 

neefektivní. Tento nešťastný začarovaný kruh je podporován 

nevymahatelností oficiálního práva mezi Romy a diskriminací 

Romů na trzích.“ (Steiner, J. In Jakoubek, M., Hirt, T. 

(ed.), 2004). 

 

Adaptací na ekonomické vyloučení je orientace na sféru 

šedé ekonomiky, nelegální trh práce a závislost na sociálních 

dávkách. Skutečnost, že se těmto lidem uzavře přístup na trh 

práce je důsledkem nejen diskriminace nebo nedostatku 

pracovních nabídek (vnější příčiny sociálního vyloučení), ale 

i vysoké zadluženosti nebo ztráty pracovních návyků (vnitřní 

příčiny).  
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2.2.3.  Kulturní vyloučení 

 

 „Kulturní vyloučení je výrazem nízkého kulturního 

kapitálu, kterým daný jedinec či skupina disponují.“ (Jára, 

M. (ed.) 2006) Pojem kulturní kapitál popisuje francouzský 

sociolog Bourdieu jako soubor získaných předpokladů jedince 

nebo skupiny k dosažení určitého postavení ve společnosti. 

Člověk získává tyto předpoklady v procesu socializace a 

výchovy od rodičů, dalším zdrojem je potom vzdělávací systém.  

 

 Důležitým prvkem kulturního vyloučení je tedy nízká 

úroveň dosaženého vzdělání a také omezený přístup ke vzdělání 

a znalostem. U obou oblastí lze rovněž rozpoznat vnitřní a 

vnější příčiny. Podle Touška (Toušek, L. In Brož, Kintlová, 

Toušek, 2007) patří mezi vnější příčiny zcela běžná praxe 

umísťování dětí z „problémových romských„ rodin do zvláštních 

či speciálních škol, kde získávají méně kvalitní vzdělání než 

zbytek jejich vrstevníků. Za vnitřní příčinu lze označit 

nízké vzdělání rodičů, kteří nechápou souvislost mezi 

vzděláním a životním úspěchem, a proto své děti dostatečně 

nemotivují ke školní docházce a úspěšnosti.  

 

 

2.3. Adaptace 

 

 Pojem adaptace je obecně vykládán jako přizpůsobení se 

nové situaci, která je většinou vnímána v pozitivním smyslu. 

Ovšem v situaci sociálního vyloučení se jedná o přizpůsobení 

se situaci horší.  

 

Lidé, kteří se propadají do sociálního vyloučení se 

zprvu tomuto procesu brání, avšak postupně jej nedokáží 

vlastními silami zastavit, natož zvrátit. Výsledkem potom je 

přizpůsobení se novým životním podmínkám a vytvoření nových 
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vzorců chování. Tyto vzorce jsou ale závislé na daném 

prostředí – v jiném prostředí, respektive mimo oblast 

sociálního vyloučení tyto vzorce chování nefungují a nelze 

jejich užíváním dosáhnout stejného výsledku. Vytvářením 

nových specifických vzorců chování a nových způsobů řešení 

běžných životních situací tak lidé zpětně posilují a 

reprodukují stav svého vyloučení.  

 

Někteří odborníci hovoří o skutečnosti, že adaptace na 

podmínky sociálního vyloučení jsou natolik specifické a 

komplexní, že vytváří vlastní subkulturu. Podle mého názoru 

lze potom v průběhu času samotnou existenci adaptačních 

vzorců chování považovat za příčinu sociálního vyloučení, 

neboť děti narozené v těchto podmínkách si jen obtížně osvojí 

jiné vzorce chování.  
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3. Práce 

 

 Definic slova práce je velmi mnoho, neboť na práci lze 

nahlížet z mnoha úhlů pohledu – z pohledu ekonomického, 

filozofického, právního, antropologického, sociologického 

apod.  

 

 Ullrich označuje práci „za soustavnou a pravidelnou 

činnost v některém úseku sociálního života, sloužící jak 

k obživě jedince, tak potřebám společnosti a k udržování nebo 

rozmnožování sociálních hodnot, ať duševních nebo hmotných, 

přičemž společnost tuto činnost za takovou uznává.“ (In 

Geist, 1992) 

 

 Psychologický pohled zdůrazňuje zejména plánovitost 

práce založenou na specifické lidské schopnosti oddálit 

uspokojení vlastních potřeb, i jako provádění pokynů či 

plnění úkolů je práce cíleně zaměřenou lidskou činností.  

 

 „V rámci sociologie se rozvinul samostatný vědní obor, 

sociologie práce, který studuje práci jako specifický 

sociální jev, cílevědomou, účelovou činnost, realizovanou 

v určitém sociálním prostředí, zpravidla za spoluúčasti řady 

jedinců se všemi sociálními vztahy, které se v určitém 

sociálním časoprostoru práce vyskytují.“ (Miller, J. In 

Geist, 1992) 

 

 Z uvedených definic vyplývá, že pojem práce není 

jednoznačně definovatelný. Pro účely tohoto textu proto budu 

vycházet z obecné definice – práce je plánovitá a vědomá 

činnost, při které člověk vynakládá fyzické či duševní síly a 

směřuje tím k uspokojení svých potřeb.  
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 Je nutné poznamenat, že práce se často zaměňuje za 

zaměstnání, avšak rozdíl mezi těmito pojmy existuje. Já 

osobně považuji práci za pojem nadřazený zaměstnání, neboť 

zaměstnání je spjato s ekonomickým aspektem práce, tedy 

faktem, že za vykonanou práci náleží člověku odměna – v naší 

společnosti finanční.  
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4. Strategie obživy 

 

 Strategie „je způsob, postup, návod, jak stanovit a 

řešit zásadní problémy tak, aby bylo dosaženo základních 

cílů“ (Dohnalová, M., Malina, J., 2006) Strategii používá 

člověk ve všech sférách svého působení, tedy i v každodenním 

životě.  

 

 Obživa je pojem evokující činnosti zaměřené na získávání 

potravy jako jedné z nejzákladnějších životních potřeb. U 

primitivních živočichů tomu tak jistě je, ale u člověka je 

nutné pojem obživy chápat v širším pohledu, jelikož i jeho 

základní potřeby přesahují potřebu stravy.  

 

Strategiemi obživy pro účely této práce považuje takové 

způsoby jednání člověka, které vedou k naplňování jeho 

potřeb, ať už fyzických, psychických nebo sociálních.  

 

 

4.1. Tradiční způsoby obživy Romů3 

 

Ačkoli jsem se ve své práci nechtěla zabývat obšírným 

popisem historie Romů, v této kapitole je ohlédnutí do hlubší 

minulosti nezbytně nutné.  

 

Romové pocházejí z Indie, kde patřili k nejnižším 

sociálním vrstvám. Byli včleněni do ojedinělé struktury 

indické společnosti, tzv. džátí - endogamních rodových skupin 

– jinak řečeno kast. Nepřeberné množství džátí (ještě dnes je 

jich v Indii na dva tisíce) bylo propojeno doplňujícími se 

                                                 
3 Podle: NEČAS, C. Romové v České republice včera a dnes. 4. dopl. vyd. 

Olomouc: UP, 1999.129 s. ISBN 80-7067-952-2 

DAVIDOVÁ, E. Romano drom – cesty Romů. 1. vyd., Olomouc: Universita 

Palackého, 1995, 245 s. ISBN 80-706-533-8 
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ekonomickými rolemi, profesemi, které si jednotlivé džátí 

přisvojily, a zároveň je od sebe oddělovala statusová 

bariéra. V kastovním systému měla každá skupina lidí právo 

existovat se svou svébytností, ovšem jen uvnitř své uzavřené 

džátí. Každá skupina měla svou specifickou kastovní dharmu - 

soubor nepsaných příkazů a zákazů, které určovaly mimo jiné i 

činnosti jenž příslušníci kasty mohou či nemohou vykonávat. 

Lidé často nesměli vykonávat ty činnosti, které souvisely s 

tradiční obživou jiných kast. Tím byl vlastně chráněn 

"profesní obživný areál" každé sžití. 

 

Romové patřili k několika džátí, které vykonávaly 

profese typu: kováři, kotláři, zpracovatelé kůží, 

ošetřovatelé koní, koňští handlíři, muzikanti, cvičitelé hadů 

a medvědů, hrnčíři, košíkáři, metaři, pradleny, věštitelky 

budoucnosti, cihláři, korytáři aj. Obecně platilo, že všechny 

tyto profese mohly být prováděny jen příležitostně, neboť 

poptávka po těchto službách byla nerovnoměrná a trvala do té 

doby, než byl trh nasycen.  

 

V 9. století započala velká vlna migrace romských 

obyvatel mimo území Indie, která se spojuje s vpády arabským 

bojovníků nebo s hladomory. Z mého pohledu je 

pravděpodobnější druhá varianta, tedy migrace z oblastí 

postižených hladomorem do míst, kde lidé nacházeli možnost 

výdělku a obživy. Členové kočovných rodových skupin obvykle 

klesli na kastu s nižším společenským statusem, avšak 

zachovaly se i kasty kočovných řemeslníků, zvláště kovářů, 

kteří migrovali za prací.  

 

Na našem území žilo do druhé světové války asi 90 % Romů 

starousedlých, kteří přišli do naší země z Balkánu podél 

Dunaje a začali se asi od 17. století usazovat. V tehdejší 

době nebyly na venkově mezi přicházejícími a usedlým 
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obyvatelstvem tak veliké rozdíly, dá se tedy hovořit o určité 

asimilaci Romů s původním obyvatelstvem. Podle jazykového 

prostředí, ve kterém žili, bylo možno rozlišovat usedlé Romy 

slovenské a maďarské, kočovné či polokočovné Romy české 

(českomoravské). Prostředí mělo vliv na jejich jazyk, ale 

jejich kultura zůstala podobná. Zcela zvláštní skupinu 

tvořili tzv. olašští Romové, kteří žili pouze kočovným 

způsobem a s ostatními Romy se téměř nestýkali.  

 

V 17. století začala města usazovat Romy za protislužby 

městu či vesnici (ostření halaparten pro stráže, očista 

města, hrobnictví), později dostali svolení vykonávat své 

původní profese. Nejvýznamnějším řemeslem slovenských Romů 

bylo kovářství. Pracovali archaickým způsobem, který si 

přinesli z Indie. Při práci seděli na zemi a jako surovinu 

používali starý materiál (použité železo), které bylo možno 

sehnat zadarmo. Koncem minulého století byla na Slovensku 

největší koncentrace kovářů snad v celé Evropě. Vyráběli 

zejména hřebíky, řetězy, doplňky vozů, motyky, různá kování.  

 

Romové byli často najímáni na příležitostnou výpomoc na 

polích vesnických sedláků i drobných hospodářů Za svou práci 

přijímali naturální odměnu v podobě jídla či drobných 

hospodářských zvířat. Rovněž nebylo výjimečné najímání Romů 

na cestářské práce, tedy rozbíjení kamenů a úpravu cest a 

vesnic. Nástupem kolektivizace a zakládání zemědělských 

družstev se tento druh obživy stával pro Romy méně dostupným.   

 

K dalším romským profesím provozovaným v Čechách i na 

Slovensku patřila výroba metel, košíků, ošatek, rohoží, 

stahování a čištění kůží, broušení nožů, výroba nepálených 

cihel z hlíny, vody a plev, výroba dřevěného uhlí.  
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Dalším významným, i když mnohdy jen doplňkovým způsobem 

obživy slovenských a maďarských Romů byla hudba. V romské 

kapele hráli jen muži, většinou z jedné rodiny (otec - 

většinou i primáš, jeho bratři, synové, zeťové, švagrové) a 

byla nejméně čtyřčlenná. Hráli pro neromské obyvatelstvo na 

svatbách, zábavách, křtinách, hostinách a pohřbech a za toto 

hraní dostávali peníze. Pro gádže hráli místní repertoár a 

tak se vlastně stali nositeli slovenské lidové hudby. Dalším 

druhem vesnických muzikantů byli jednotliví "hudebníci", 

kteří chodili hrát do vesnice pod okna na housle, a hudba tak 

byla jen záminkou k žebrotě. Tito hudebníci měli velmi nízký 

sociální status a ostatní muzikanti jimi opovrhovali. 

Nejlepší muzikanti vytvořili na přelomu 19. a 20. století 

zvláštní sociální vrstvu městských profesionálních 

kavárenských hudebníků, tzv. cigánskou šlechtu. Byli to 

potomci hudebníků, kteří dříve účinkovali na šlechtických a 

královských dvorech. Tito muzikanti se téměř asimilovali a 

dodnes kladou důraz na hudební vzdělání svých dětí - děti 

studují na konzervatořích.  

 

Mezi typické zdroje obživy romských žen v minulosti 

patřilo věštění budoucnosti z karet a ruky, pomocné práce 

v zemědělství – polní práce jako je sběr surovin, pletí, 

pomoc při sklizni, tkaní na jednoduchých stavech vlastní 

výroby nebo vymazávání pecí na vesnických usedlostech.. Do 

svých činností mnohdy zapojovaly i své děti, společně sbírali 

jahody, borůvky, šípky a jiné. Své vlastní výrobky a 

nasbírané plodiny potom chodily nabízet po vesnicích 

sedlákům.  

 

Úkolem romské ženy bylo pečovat o rodinu, zajistit všem 

členům rodiny ošacení, stravu a vychovávat děti. Z toho 

důvodu ženy vykonávaly jednoduché práce, při kterých mohly 
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mít děti u sebe a jako  odměnu za vykonanou práci přijímaly 

potraviny a ošacení.  

   

Z výše uvedeného výčtu tradičních romských povolání je 

patrné, že Romové vždy vykonávali řemeslné práce nebo byli 

najímáni na příležitostné pomocné práce svým okolím. Za 

vykonanou práci přijímali peníze nebo naturální odměnu - 

potraviny, ošacení, nástroje či zvířata, přičemž peníze 

častěji vydělával muž a žena se zabývala výměnným obchodem.  
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5. Nezaměstnanost 

 

„Nezaměstnanost představuje historicky i v současnosti 

jeden z nejsledovanějších a nejdiskutovanějších jevů tržního 

hospodářství.“ (Buchtová, 2002) Mohlo by se zdát, že 

problematika nezaměstnanosti je součástí společnosti 

odnepaměti, avšak není tomu tak. Tento jev se v české 

společnosti objevil po rozpadu centrálně plánovaného 

hospodářství v 90.letech, kdy naše ekonomika začala fungovat 

na principech tržního hospodářství. Rozvinul se tedy skutečný 

trh práce, pro který platí pravidla poptávky a nabídky, 

konkurence a střídání období poklesu, stagnace a růstu 

produkce.  

 

Nezaměstnanost není společností považována za vážný 

ekonomický ani sociální problém, pokud se nestává masovou. 

Samotná existence nezaměstnanosti je vnímána jako přirozený 

jev ve svobodné společnosti, která je založena na tržním 

mechanismu a demokracii (Mareš, 1998).   

 

K vymezení pojmu nezaměstnanosti a tedy určení toho, kdo 

je považován za nezaměstnaného je nejprve nutné odlišit práci 

od zaměstnání. Tyto dva pojmy jsou často považovány za 

synonyma, avšak není tomu tak – ne každá práce je zaměstnání. 

Za zaměstnání je považována činnost, která je vykonávána na 

smluvním základě a za její vykonání je sjednána i odměna. 

Nezaměstnanost tedy není protikladem práce, nýbrž 

zaměstnanosti. Obecně se za nezaměstnané považují osoby, 

které „…nemají placené zaměstnání ani příjem ze 

sebezaměstnání, jsou dočasně uvolněny z práce a očekávají, že 

budou znovu zaměstnány; aktivně hledají práci a jsou ochotny 

do práce nastoupit.“ (Buchtová, 2002).  
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Matoušek (2003) definuje nezaměstnanost jako stav, ve 

kterém člověk schopný práce a ochotný pracovat nemá placené 

zaměstnání. Jak uvádí Mareš (1998), jsou podle platné 

definice v zemích ES za nezaměstnané považovány osoby:  

a) bez placeného zaměstnání, případně pracující na malý 

počet hodin, pod stanoveným limitem 

b) registrované na úřadech práce 

c) hledající práci, přičemž za hledání bývá považována 

již samostatná registrace na ÚP 

d) jsou schopny a ochotny ihned do práce nastoupit 

 

Uvedené definice hovoří o zájmu a ochotě člověka býti 

zaměstnaným. Tento zájem schématicky znázornil Sinclair (In 

Mareš, 1998) a pokusil se tak klasifikovat různé skupiny osob 

ve vztahu k zaměstnání.  

 

Celkově můžeme rozdělit obyvatelstvo do dvou skupin, na 

ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní obyvatele. Za 

ekonomicky aktivní jsou považováni všichni lidé, kteří jsou 

schopni práce. Jde tedy o zaměstnané i nezaměstnané osoby a 

osoby, které dočasně nepracují, to znamená jsou ve stavu 

nemocných nebo pečují o dítě (rodičovská dovolená). Za  

ekonomicky neaktivní obyvatelstvo se považují všichni lidé, 

kteří již nemohou pracovat nebo nikdy pracovat nemohli a 

pobírají dávky důchodového pojištění. Do této skupiny také 

patří ti, kteří ještě pracovat nemohou. Tedy starobní 

důchodci, invalidní důchodci a děti.  
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Obr. č.3 Skupiny osob ve vztahu k zaměstnání 

Zdroj: Sinclair, P. In Mareš, P.: Nezaměstnanost jako sociální problém, 

2.vydání, SLON, Praha, 1998 ISBN 80-901424-9-4 

 

Pro vyjádření nezaměstnanosti se používá index míry 

nezaměstnanosti, který vyjadřuje podíl nezaměstnaných 

obyvatel z celkového počtu ekonomicky aktivních lidí.  

 

n = N/L * 100% 

 

n – míra nezaměstnanosti 

N – počet nezaměstnaných 

L – celkový počet ekonomicky aktivních lidí 
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Pohled na skutečnou míru nezaměstnanosti však zkresluje 

zejména faktor práce v šedé ekonomice, které se budu věnovat 

v samostatné kapitole.  

 

 

5.1. Typy nezaměstnanosti 

 

Na základě příčin a délce trvání nezaměstnanosti se 

rozlišují její základní typy. V následujících subkapitolách 

rozvedu typologii nezaměstnanosti, kterou uvádí Mareš (1998) 

a Buchtová (2002).  

 

 

5.1.1. Frikční nezaměstnanost 

 

 Na pracovním trhu nelze vyloučit přirozenou míru 

nezaměstnanosti, která je dána především pohybem osob mezi 

pracovními místy. Tento pohyb osob je vyvolán jejich 

vlastními potřebami nebo potřebami ekonomiky. I kdyby se 

ekonomika nacházela ve stavu plné zaměstnanosti, existovala 

by určitá fluktuace  - lidé, kteří hledají zaměstnání po 

absolvování školy, nebo se stěhují do jiného města, ženy 

vracející se do zaměstnání po ukončení rodičovské dovolené 

apod. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o běžné životní 

situace a doba nezaměstnanosti v těchto případech není 

zpravidla dlouhá a není také nijak ekonomicky náročná. 

Pracovní síla se pouze hledá nové uplatnění, je zde 

předpoklad ochoty pracovat a zlepšit si svoji životní úroveň. 

 

 

5.1.2. Strukturální nezaměstnanost 

 

 V případě strukturální nezaměstnanosti se jedná o 

nesoulad mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce spojenou 
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s restrukturalizací výroby a průmyslu. Jedná se především o 

ztrátu zaměstnání následkem rozpadu neefektivních podniků, 

změny v odvětvích ekonomiky – specializovaní pracovníci pak 

velmi obtížně hledají práci ve stejném oboru, pokud tedy 

nechtějí pracovat v jiném oboru nebo se za prací přestěhovat. 

Tento typ nezaměstnanosti také způsobuje regionální rozdíly.  

  

 

5.1.3. Cyklická nezaměstnanost 

 

 Tento typ nezaměstnanosti souvisí s fází ekonomické 

prosperity a hovoříme o ní je-li celková poptávka po pracovní 

síle nízká. Jakmile se ekonomický růst začne propadat a 

nastává fáze deprese, klesá i produkce a nastává snižování 

stavu zaměstnanců nebo zastavení příjímání zaměstnanců 

nových.  

Pokud je cyklická nezaměstnanost pravidelná a spojená 

s přírodním cyklem, mluvíme o nezaměstnanosti sezónní. 

Většinou dochází k poklesu nezaměstnanosti v letních 

měsících, především v důsledku rozvoje stavební činnosti a 

dalších sezónních prací – např. v zemědělství.  

 

 

5.1.4. Skrytá nezaměstnanost 

 

 Do skupiny skrytě nezaměstnaných patří osoby, které 

nejsou registrované jako nezaměstnaní, i když fakticky 

zaměstnání nemají a při dostatečné nabídce by je přijali. 

Nezaměstnaná osoba si práci nehledá a ani se jako 

nezaměstnaná neregistruje. Míru skryté nezaměstnanosti však 

také ovlivňuje počet osob, které jsou sice oficiálně 

registrované, ale například z důvodů účasti v rekvalifikačním 

programu nebo výkonu veřejně prospěšných prací nejsou do 

celkového počtu nezaměstnaných uváděny.  
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5.1.5.  Neúplná nezaměstnanost 

 

 Tato forma nezaměstnanosti nastává v případě, pokud je 

osoba nucena přijmout zaměstnání na snížený úvazek, nebo 

zaměstnání, které plně nevyužívá její schopnosti a 

kvalifikaci.  

 

 

5.1.6. Nepravá nezaměstnanost 

  

 Nepravá nezaměstnanost nastává v situacích, kdy jsou 

osoby sice nezaměstnané, ale neusilují o zaměstnání ani své 

uplatnění na pracovním trhu nehledají. Do této skupiny patří 

i osoby, které se sice registrují na úřadech práce jako 

nezaměstnaní, ale zároveň pracují nelegálně v šedé ekonomice.  

 

 

5.2. Skupiny ohrožené nezaměstnaností 

 

 Existují skupiny osob u kterých je ztráta zaměstnání 

pravděpodobnější a pro které je také obtížnější získat 

zaměstnání nové. Těmto skupinám osob je proto nutné věnovat 

větší pozornost, která vyplývá ze základních cílů aktivní 

politiky trhu práce, mezi něž patří i rozložení rizika 

rovnoměrně mezi nezaměstnané – tj. přístup k práci na základě 

rovného zacházení.  

  

Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti vyjmenovává 

skupiny uchazečů o zaměstnání, kterým je třeba věnovat 

zvýšenou péči:  

- fyzické osoby se zdravotním postižením 

- fyzické osoby do 25 let věku 

- absolventi vysokých škol do 2 let po úspěšném 

ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku 
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- těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce 

po porodu 

- fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku 

- fyzické osoby starší 50 let věku 

- fyzické osoby, které jsou v evidenci úřadu práce déle 

než 6 měsíců 

- fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc, těmito 

osobami se rozumí zejména fyzické osoby, které se 

přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo 

které v nich žijí, fyzické osoby společensky 

nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu 

trestu odnětí svobody a fyzické osoby ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí.  

 

Na základě tohoto zákona jsou přijímána opatření na 

podporu a dosažení rovného zacházení s osobami, které mají 

ztížené postavení na trhu práce, pokud jde o přístup 

k zaměstnání, rekvalifikaci, přípravu k práci i ke 

specializovaným rekvalifikačním kurzům a opatření pro 

zaměstnávání těchto osob. Mezi znevýhodněné skupiny na trhu 

práce patří:  

 

 

a) mladší věkové skupiny do 30 let 

 

Absolventi středních, vysokých škol a mladiství patří do 

skupiny znevýhodněných na trhu práce především proto, že 

zcela postrádají praktické zkušenosti a pracovní návyky. 

Systém vzdělávání neposkytuje dostatek příležitostí jak kromě 

teoretických znalostí získat i dovednosti praktické. Pro 

zaměstnavatele tedy absolvent představuje vyšší náročnost na 

jeho zapracování a proto raději volí uchazeče s praxí. 

Následkem dlouhotrvající nezaměstnanosti se u absolventů 

mohou objevovat závažné psychologické problémy a neosvojení 
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si pracovních návyků, což v důsledku může vést k sociálně 

patologickému chování v dalším životě. Je tedy třeba věnovat 

zvýšenou pozornost mladým uchazečům, podporovat jejich 

motivaci a zabránit rezignaci a odkázanosti na sociální 

dávky.  

 

b) lidé bez kvalifikace 

 

Nekvalifikovaní pracovníci tvoří největší skupinu 

nezaměstnaných, jsou to lidé se základním vzděláním. Často 

sem spadají příslušníci etnických menšin a sociálně 

nepřizpůsobiví. Situaci Romů ve vztahu k trhu práce rozvedu 

ve zvláštní kapitole.  

 

c) Ženy 

 

V české společnosti bohužel stále přetrvávají stereotypy 

o nižší schopnosti ženské pracovní síly v důsledku připsaných 

sociálních rolí, které jsou umocňovány tendencí žen k 

podceňování sebe sama, k rezignaci na rovnoprávné zacházení a 

odmítání popisu vlastní situace jako nerovné. Ženy jsou na 

pracovním trhu handicapovány zejména díky tradičně 

připisované roli matky a pečovatelky. Flexibilní pracovní 

úvazky a alternativní formy pracovního poměru by umožnily 

řadě žen skloubení pracovního života s rodinným, avšak stejně 

jako podpůrné služby nejsou dostatečně rozvinuty. Kromě 

diskriminace žen jako matek přetrvává diskriminace žen 

zejména v segregaci pracovního trhu podle pohlaví, nižších 

výdělcích žen a jejich mzdovém znevýhodňování, v neposlední 

řadě i v tendenci při snižování počtu zaměstnanců propouštět 

ženy mezi prvními. Nejzřetelnějším znakem nerovnosti žen a 

mužů při výkonu zaměstnání stále zůstává faktický rozdíl v 

odměňování.  
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d) osoby pečující o děti do 15 let věku nebo o těžce 

zdravotně postiženého člena rodiny 

 

Osoby pečující o děti do 15 let věku nebo o těžce 

zdravotně postiženého člena rodiny jsou pro zaměstnavatele 

nevýhodnou investicí z důvodů jejich časté absence v 

zaměstnání, potřebou úpravy pracovní doby a pracovního 

režimu. Bez podpory či ochrany se tito lidé stávají velmi 

těžce zaměstnatelnými a dlouhodobě zůstávají v evidenci úřadů 

práce i přes jejich často vysokou kvalifikaci. U žen po 

návratu z rodičovské dovolené je problém o to tíživější, že 

jejich několikaletá absence na trhu práce vede ke ztrátě 

profesních znalostí, pracovních zkušeností i snížení 

sebedůvěry.  

 

e) lidé se zdravotním postižením 

 

Lidé se změněnou pracovní schopností mají stále menší 

šance uplatnit se na trhu práce, který je zaměřen na výkon a 

produktivitu. Zaměstnání je pro tuto skupinu osob velmi 

důležitou formou začlenění do společnosti, které je omezené 

z důvodu jejich postižení. Zákon č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti upravuje formu podporovaného zaměstnávání, 

jehož smyslem je podpořit sociální začlenění těchto osob a 

zamezit tak jejich možnému sociálnímu vyloučení.  

 

f) starší lidé 

 

Podle Buchtové (2002) nejtíživěji prožívají ztrátu 

zaměstnání lidé ve věku 41 – 50 let – prožívají hluboké 

pocity bezradnosti, ztrácí sebedůvěru a postupně rezignují na 

pracovní i společenskou aktivitu. Překážky v získání 

zaměstnání lze vysledovat jak na straně zaměstnavatelů, tak 

na straně samotných uchazečů. Na straně zaměstnavatelů jsou 
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tito lidé znevýhodněni především kvůli neochotě zaměstnávat 

starší osoby, které jsou pro výkon zaměstnání málo 

perspektivní. Na straně uchazečů je to potom nižší ochota 

učit se novým věcem, přeorientovat se ve své profesi či si 

doplňovat svou kvalifikaci. Důležitou roli hrají i návyky a 

stereotypy. „Čím je člověk starší, tím pevnější jsou jeho 

návykové stereotypy, a tím obtížněji a pomaleji se 

přizpůsobuje novým životním situacím.“ (Buchtová, 2002) 

 

  

5.3. Dlouhodobá nezaměstnanost  

 

Pojem dlouhodobá nezaměstnanost označuje stav, kdy je 

člověk déle než 6 měsíců nezaměstnaný. Za velmi dlouhou 

nezaměstnanost je v českém prostředí vnímána nezaměstnanost 

trvající déle než jeden rok. Jejím důsledkem je ztráta 

ekonomické soběstačnosti, závislost na cizí finanční pomoci a 

ztráta kontaktu s pracovním prostředím a trhem práce. Mění 

také životní styl a rytmus člověka. Jak říká Pavel Kuchař do 

hry vstupuje významný faktor, kterým je čas. „Jeho důsledkem 

je skutečnost, že déle trvající nezaměstnanost začne být 

postupně vnímána jako normální stav: dotyčný si zvykl na 

velký objem volného času a omezené finanční zdroje a také na 

novou sociální pozici.“ (Kuchař, 2003) 

   

Z uvedené definice vyplývá, že dlouhodobá nezaměstnanost 

je nežádoucí jev, neboť díky tomu dochází ke změnám v životě 

lidí. Naučí se žít s omezenými prostředky, ztrácí motivaci 

pro hledání zaměstnání, daný stav mu do jisté míry vyhovuje. 

Lidé zcela ztrácí pracovní návyky, oslabují se jejich 

komunikativnost, schopnost pružně reagovat a chátrají i 

jejich vědomosti. Zvrácení tohoto procesu je proto velmi 

náročným krokem, který jedinec mnohdy nezvládá bez podpory 

svého nejbližšího okolí.  
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5.4. Důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti 

 

„Dlouhodobá ztráta zaměstnání postihuje celou psychiku 

člověka. Chování lidí je často provázeno sociální 

izolovaností, uzavíráním se do sebe a úbytkem sociálních 

kontaktů.“ (Buchtová, 2002) Pokud se člověk stane 

nezaměstnaným, ztrácí významné pojítko s realitou a zmocní se 

ho pochybnosti o vlastní budoucnosti spojené především 

s ekonomickou stránkou věci.  

 

Během světové hospodářské krize v 30. letech se začaly 

objevovat především sociografické studie, týkající se dopadů 

nezaměstnanosti na život jedince. Od 70. let 20. století se 

do výzkumů dopadů nezaměstnanosti zapojila obecná, vývojová a 

sociální psychologie a došlo k interdisciplinárnímu zkoumání 

dopadů nezaměstnanosti, pozornost se obrátila na různé 

psychické stavy, dopady na duševní zdraví a roli sociálního 

prostředí (Buchtová, 1992). Na problémy nezaměstnanosti se 

zaměřuje i OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a 

rozvoj). V centru její pozornosti jsou zejména tyto jevy 

(podle Hubinková, 2005): 

- past nezaměstnanosti, která u dlouhodobě nemocných 

způsobuje ztrátu odbornosti, kvalifikace, pracovních 

návyků, což vede ke znevýhodňování při hledání práce.  

- past chudoby, kdy podpora v nezaměstnanosti je daná a 

nabízená zaměstnání představují jen minimální 

navýšení přijímaných peněz. Tato situace samozřejmě 

nezvyšuje motivaci k práci a vede k životu na hranici 

sociální únosnosti; 

- sociální vyloučení, které se týká především 

dlouhodobě nezaměstnaných lidí, kteří jsou touto 

situací frustrování a mohou být vytlačeni na okraj 

společnosti. 
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Obecně se dá nezaměstnanost zařadit mezi zátěžové 

situace s vlivem na psychiku i sociální postavení člověka, 

která ve svých důsledcích může působit pozitivně i negativně. 

Pozitivní dopad má nezaměstnanost, pokud je chápána nikoliv 

jako ohrožení, ale jako příležitost ke změně. Častěji však 

nezaměstnanost dopadá na jedince jako tíživý existencionální 

zážitek. Prožívání i zvládání ztráty zaměstnání je 

individuální a je podmíněno řadou faktorů. Mezi ně můžeme 

počítat věk, pohlaví, kvalifikaci, zdravotní stav, finanční 

situaci, osobnostní vlastnosti, sociální dovednosti, 

psychickou odolnost a schopnost zvládat neúspěch, emoční a 

sociální podporu, délku nezaměstnanosti. Nesmíme zapomenout 

na fakt, že nezaměstnanost také negativně dopadá na státní 

rozpočet (vyplácení dávek a ztráty na neodvedených daních), 

na zdravotnictví a sociální služby (Buchtová, 2001). 

 

 

Důsledky dlouhodobé nezaměstnanosti: 

 

 

a) Snížení životní úrovně 

 

U většiny lidí dochází při ztrátě zaměstnání k poklesu 

životní úrovně, resp. jejich ekonomické situace. Již ve 

Zwickerově studii se prokázalo, že nezaměstnanost přináší 

jedinci závislost na společnosti a zbavuje ho hospodářské 

samostatnosti (Zwicker, 2002). Nezaměstnaní jsou často 

odkázaní na finanční pomoc od státu a příbuzných. Příjem 

z podpory však stěží pokrývá základní potřeby rodiny a 

přivádí rodinu do dluhů. Při delší nezaměstnanosti 

nezaměstnaný přestává dostávat podporu v nezaměstnanosti a je 

odkázán pouze na sociální dávky. 
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b) Změna vnímání času 

 

Ztráta zaměstnání vede k odstranění struktury dne, 

člověk si musí náplň dne sám tvořit, což je pro většinu lidí 

zatěžující. Volný čas nemá hodnotu, jelikož už není 

protikladem práce. Neomezené množství času mnohdy zabraňuje 

jeho aktivnímu využívání. Smysluplné využívání volného času 

však pomáhá překonávat tíživé dopady nezaměstnanosti.  

 

c) Sociální izolace a ztráta statusu 

 

Výzkumy Buchtové z let 1992 a 1999 (Buchtová, 2002) 

dokazují, že nejčastěji se ztráta zaměstnání projevuje v 

sociální izolovanosti, rodinných konfliktech a v růstu 

dysfunkčního a sociálně patologického chování. Vyřazení 

z trhu práce přináší s sebou absenci sociálních vazeb, což se 

může projevit v celkovém zhoršení sociální komunikace a 

interpersonálních vztahů a tedy i ve změně sociálního 

statusu. Od nezaměstnaného se očekává, že by měl svoji 

situaci změnit, společnost velmi silně tlačí na aktivní 

hledání práce, bez ohledu na reálné šance. Při delší 

nezaměstnanosti začne okolí vnímat nezaměstnaného negativně a 

začne ho odmítat. Tlak okolí většinou zhoršuje u 

nezaměstnaného pocity méněcennosti a vlastní stigmatizace 

(Němec, 2003). 

 

d) Dopady na psychiku 

 

Vlivem dlouhé nezaměstnanosti narůstá vědomí nemožnosti 

ovlivňovat svoji osobní situaci, vzniká pesimistický postoj s 

pocity nepotřebnosti, marnosti a beznaděje, apatie, rezignace 

a pasivity. Také se mohou vyskytnout myšlenky na sebevraždu. 

Pokud nezaměstnanost trvá déle jak šest měsíců, dopady 

nezaměstnanosti na psychiku se prohlubují a omezují tak 
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zapojení do pracovního procesu. Dlouhodobá ztráta práce 

postupně oslabuje důvěru ve vlastní profesionální i osobní 

schopnosti.  

 

e) Zhoršení zdravotního stavu 

 

U dlouhodobě nezaměstnaných se mohou ve zvýšené míře 

vyskytovat poruchy spánku, bolesti hlavy, neurotické potíže, 

zhoršují se předchozí onemocnění, ale objevuje se i 

alkoholismus a zneužívání dalších návykových látek a také 

sebevražedné sklony (Buchtová 2001).  

 

 Dlouhodobá nezaměstnanost však nepřináší důsledky pouze 

nezaměstnanému jedinci, ale i státu a jeho rozpočtu. Velká 

míra nezaměstnanosti znamená laicky řečeno ztráty na 

neodvedených daních, navýšení počtu vyplácených sociálních 

dávek, větší poptávku po sociálních a zdravotních službách. 

Všechny tyto faktory způsobují větší zátěž státního rozpočtu.  
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6. Romové v české společnosti 

 

 V české společnosti žije celá řada etnik či 

národnostních menšin, avšak soužití z žádnou z nich není tak 

často diskutovaným tématem jako je právě soužití s romským 

etnikem. Celá řada společenských věd se snaží identifikovat 

důvody, které v minulosti nebo v současnosti zapříčiňují 

nedostatečné zapojení Romů do života majoritní společnosti a 

zároveň omezenou schopnost dokázat svou nepříznivou sociální 

situaci řešit vlastními silami, bez pomoci státních či 

nestátních institucí a služeb.  

 

V následujících kapitolách se budu zabývat postavením 

Romů v české společnosti od období první republiky a je mou 

snahou popsat důležité mezníky života Romů a jejich soužití 

s majoritou.  

 

 

6.1. Romové na českém území v období 1918 -1945 

  

Před první světovou válkou se Československo řadilo mezi 

vyspělé demokratické státy a Romové, tehdy ještě Cikáni, byli 

uznáni za národnostní menšinu. Začátkem dvacátých let 

převážně venkovští obyvatelé žádají omezení, jenž by 

znemožňovala pohyb Romů. Důvodem k tomuto byla drobná 

kriminalita ze strany minority, postihující nejčastěji 

venkovské oblasti. Výsledkem tohoto byl soupis Romů v roce 

1925 a dále potom přijetí zákona č. 117 „o potulných 

cikánech“ neboli tzv. protikočovnický zákon o ze dne 15. 7. 

1927. Haišman (1999) uvádí, že už v této době se jednalo o 

sociálně orientovaný perzekuční zákon, který mimo jiné 

v praxi znamenal provedení prvního oficiálního soupisu Romů 

pohybujících se na území Československa a první systematický 

pokus o jejich usazení.  V roce 1928 na základě sepsání 
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těchto osob bylo vydáno cca 36 000 tzv. cikánských 

legitimací, které plnily funkci průkazů totožnosti. Romové 

tyto legitimace museli mít neustále u sebe k možné kontrole.  

 

Koncem třicátých let u nás silně vzrůstá počet německých 

Romů-Sintů, kteří prchají z nacistického Německa. Tímto však 

se vyhrocují reakce majoritní společnosti a protiromské 

tendence se stále stupňují. Němečtí Romové jsou na základě 

zákona o potulných Cikánech vyháněni zpět na nepřátelská 

území.  

 

Oproti uvedenému diskriminačnímu zákonu o potulných 

Cikánech, který byl zrušen až v roce 1950, byla první 

republika obdobím, ve kterém postupně probíhalo včleňování 

Romů do společnosti, a to převážně v oblasti vzdělání. 

Někteří Romové získali střední i vysokoškolské vzdělání, ale 

velkým počinem bylo vystavění školy pro romské děti 

v Užhorodě roku 1926.  

 

„Během druhé světové války byli Romové nacisty 

programově likvidováni jako nevyhovující etnikum, jehož 

údajná patologičnost tkvěla v antropologickém základu. Z toho 

důvodu byl při deportacích „cikánů a cikánských míšenců“ do 

koncentračních táborů způsob života konkrétních Romů již 

nepodstatný“ (Horváthová, 2002,). Jen mizivé procento Romů 

z protektorátu bylo deportací ušetřeno. Jednak to byli 

Romové, kteří včas uprchli do zahraničí nebo se 

v protektorátu úspěšně skrývali, jednak Romové, kterých se 

zastala jejich domovská obec, zaručila se za ně a 

z deportačních seznamů je ,,vyreklamovala“. Šlo však pouze o 

jednotlivé a vzácné případy.  

 

Na Slovensku byla situace poněkud odlišná. Představitelé 

Slovenského státu spolupracující s Německem mohli o osudu 
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svých romských obyvatel rozhodnout samostatně. Slovenští 

Romové nebyli posíláni do vyhlazovacích táborů, mnozí však 

prošli tábory pracovními. Ostatní Romové byli uvrženi do 

přísné izolace mimo území obcí a vesnic. Romské osady byly 

houfně stěhovány daleko od sídel slovenských obyvatel a tím 

docházelo k ještě výraznější marginalizaci romského 

obyvatelstva. (Daniel, 1994) 

 

 

6.2. Romové na českém území v letech 1945 – 1989 

 

Konec druhé světové války a s ním spojené hromadné 

stěhování Romů ze zpustošeného, chudého Slovenska do 

pohraničních oblastí a průmyslových měst v Čechách, to vše 

bylo významným mezníkem v novodobých dějinách Romů. Přesunům 

mnohdy předcházelo vypálení romské rodné osady, jiní 

odcházeli sami a dobrovolně a to nejen z chudých osad ale i 

z měst. Vidina práce a výdělku byla velkou motivací. 

V průběhu války byla většina českých Romů vyvražděna 

v koncentračních táborech. Z tohoto důvodu tvoří současnou 

romskou populaci v Čechách převážně Romové slovenští, kteří 

se sice museli za války skrývat, ale opatření zaměřená proti 

nim nebyla zdaleka tak tvrdá jako v Čechách a na Moravě.  

(Haišman, 1999) 

 

  První velká migrační vlna Romů ze Slovenska proběhla 

v rove 1946, kdy bylo třeba osídlit opuštění pohraniční 

oblasti po odsunu sudetských Němců a rovněž zde byla velká 

poptávka po nekvalifikované pracovní síle do zemědělských a 

průmyslových odvětví. V roce 1947 nařídilo Ministerstvo 

vnitra provést nový soupis „potulných cikánů a jiných tuláků 

práce se štítících“ (Haišman, 1999) s cílem co nejvíce 

asimilovat a zapojit do pracovního procesu veškeré cikánské 

obyvatelstvo. Vzhledem k rychlému opouštění zaměstnání, 
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usazování rodin na jiných místech než jim byla vyčleněna a 

častým návratům Romů na Slovensko, rozhodli se státní orgány 

držet nad těmito osobami trvalý dohled prostřednictvím 

bezpečnostních složek. Všem Romům, kteří byli vzati do 

soupisu byly odebrány otisky prstů včetně dětí, odejmuty 

občanské průkazy a nahrazeny tzv.evidenčními listy. V českých 

zemích byli do soupisu zařazeni všichni Romové – včetně těch, 

kteří žili usedlým způsobem života. Etnický a kulturní 

konflikt se tak stupňoval a narůstala nedůvěra Romů ve státní 

instituce.  

 

Komunistické Československo po roce 1948 deklarovalo 

zájem o pomoc Romům v jejich existenční nouzi, dobové 

dokumenty hovoří o potřebě převýchovy romských obyvatel 

v řádné občany a o jejich kulturním a sociálním povznesení. 

Následovala proto druhá fáze vlny migrace slovenských Romů do 

Čech, tentokrát již pod dohledem státu a Romové jsou cíleně a 

často také proti jejich vůli přesouváni z romských osad do 

průmyslových měst. Cílem je zapojit Romy do pracovního 

procesu a na centrální úrovni koordinovat jejich hromadné 

usazení a přechod k „řádnému způsobu života“. (Haišman, 

1999). Tyto kroky vedly ke značnému zhoršení situace na 

Slovensku, kdy v romských osadách zůstaly lidé neschopní 

práce, lidé staří či nemocní, bez základních sociálních 

dovedností a vzdělání, jenž by v prostředí průmyslových měst 

nenašli uplatnění. V roce 1951 byl zrušen zákon „o potulných 

cikárech“ a nahradila jej směrnice „Úpravy poměrů osob 

cikánského původu“, což v praxi znamenalo účast Romů na 

jednotném předškolním a školním vzdělávání, nutnost docházet 

do zaměstnání a podstoupit sankční opatření v případě 

porušení daných povinností.  (Haišman, 1999).  

 

Při národních výborech byly zřízeny Komise pro péči a 

převýchovu cikánského obyvatelstva, jejichž centrální 
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koordinaci měla na starosti ústřední komise složená 

z odborníků na cikánskou problematiku. Tyto komise měly za 

úkol dohlížet na převýchovu Romů. (Šiklová, 2001) Ve větších 

městech byly zřizovány mateřské a základní školy pouze pro 

romské děti, se kterými bylo zacházeno jako s mládeží a dětmi 

obtížně vychovatelnými. Ministerstvo školství v té době 

vyhlásilo program pro boj s romskou negramotností, 

ministerstvo zdravotnictví monitorovalo zdravotní stav 

romského obyvatelstva a vykonávalo preventivní lékařské 

prohlídky přímo v terénu. Ministerstvo vnitra pracovalo na 

snížení romské kriminality a do evidence Romů zaznamenávalo i 

jejich trestnou činnost. V roce 1958 vstoupil v platnost 

zákon o trvalém usídlení kočujících osob, ačkoliv v této době 

kočovala jen malá část olašských Romů. (Víšek, 1999a). Dosud 

kočující Romové byli donuceni k trvalému usazení, na oplátku 

jim stát poskytl bydlení, zaměstnání, školní pomůcky a 

svačiny pro děti. (Hübschmanová, 1999b). Až do roku 1965 

docházelo k další vlně řízené migrace slovenských Romů o 

českých i slovenských okresech.  

  

Jak uvádí Víšek (1999a) došlo po roce 1968 k určitému 

posunu v romské otázce, na úrovni vlády věc řešila Komise pro 

otázky cikánských obyvatel a na úrovni občanských iniciativ 

se zakládala samotnými Romy tzv. Svazy Cikánů – Romů. 

S nástupem prosovětského režimu však tyto svazy byly 

zlikvidovány. V následujícím období probíhala migrace Romů do 

Čech spíše samovolně, avšak stát již byl nucen řešit 

narůstající problémy v oblasti bydlení romských rodin a 

jejich absence ve škole či zaměstnání. Systém sociálních 

dávek byl vázán na zaměstnání. Dávky mohly čerpat pouze 

rodiny, jejichž příslušník byl zaměstnán a zaměstnavatel za 

něj řádně odvádí pojištění. Od roku 1984 vláda nutila nejhůře 

integrované Romy k účasti na kurzech čtení a psaní, 

hospodaření nebo péče o děti.  
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Na první pohled by se mohlo zdát, že vývoj sociální 

úrovně Romů po druhé světové válce byl velkolepý. Z chudých 

oblastí slovenských osad, kde žili nuzným životem se dostali 

do rozvíjejících se měst, získali zaměstnání, bydlení a 

vzdělání pro své děti, avšak v prostředí se zcela jinými 

normami chování a odlišnou kulturou. Tento vývoj byl ale 

nepřirozeně rychlý a zcela popíral osobní svobodu člověka a 

s tím spojenou i odpovědnost za vlastní život. Někteří Romové 

se během těchto čtyřiceti let dokázali přizpůsobit požadavkům 

na ně kladeným, přijali za své normy majoritní společnosti, 

avšak zůstala velká skupina těch, kteří v tomto tempu 

nedokázali všechny změny zpracovat a ti jsou vnímáni jako 

problémoví. „Z jiného pohledu by ovšem bylo možné 

konstatovat, že minulý režim vykonal ve sledovaném období 

mnohé, často s tlakem, o jehož úměrnosti lze pochybovat, aby 

Romům pomohl přizpůsobit se životním zvyklostem a standardům 

země, v níž žijí. Je možné předpokládat, že většina Romů tyto 

standardy a zvyklosti zná a většina i respektuje, 

popř.nerespektuje, ale při jejich znalosti.“ (Víšek, 1999a). 

 

 

6.3. Romové v Čechách po roce 1989 

 

 Nástupem nového demokratického uspořádání společnosti se 

začala rozvolňovat tvrdá pravidla paternalistického státu a 

společnost se začala řídit pravidly tržního hospodářství. 

Tento fakt zapříčinil zvláště pro málo kvalifikované Romy 

velké ohrožení, neboť celá řada průmyslových odvětví 

omezovala výrobu a propouštěla velkou část svých zaměstnanců. 

Romové, kteří byli v předchozích letech násilně usídlováni, 

byli vystavováni tlaku vnější kontroly ať už v oblasti 

zaměstnání, tak v oblasti péče o děti a jejich vzdělávání se 

v mnoha případech s novým režimem nedokázali flexibilně 

vyrovnat. Bez vnější kontroly nebyli schopni pravidelně 
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dostávat svým povinnostem a důsledkem tohoto procesu byl 

rapidní propad životní úrovně Romů, což se projevilo zejména 

v oblasti zaměstnání a bydlení.  

 

 Jak uvádí Víšek (1999a) byl v roce 1990 zrušen institut 

romského sociálního kurátora při okresních a obvodních 

výborech. Kurátoři působili od 70.let v chudých romských 

rodinách a často byli jedinou spojkou mezi minoritou a 

majoritními institucemi. Je s podivem, že pozice kurátorů 

byly zrušeny právě a žádost romské politické reprezentace, 

což ale vedlo k hlubšímu propadu chudých romských rodin 

zvyklých na vnější pomoc. 

 

 Jak uvádí Miklušáková (1999) po rozpadu Československa 

vešel v platnost zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání 

státního občanství České republiky, který měl značný dopad 

právě na Romy. Do konce roku 1993 měli občané možnost si 

zvolit příslušnost k českému nebo slovenskému občanství, 

avšak podmínky pro volbu českého občanství byly pro řadu Romů 

(byť narozených v Čechách) nepřekonatelné. Následkem toho 

mnoho lidí pozbylo práva a výhody vyplývající z trvalého 

pobytu v ČR – např. nesměli být v legálním pracovním poměru, 

nebylo možné se evidovat na úřadu práce a pobírat finanční 

podporu či sociální dávky, neměli zdravotní pojištění. Tento 

fakt nepřinesl masové stěhování Romů na Slovensko, nýbrž 

prohloubení sociálního vyloučení a rozvoj šedé ekonomiky. 

Nutno ovšem říci, že řada romských rodin na Slovensko odešla, 

avšak po vstupu ČR do Evropské unie se opět navracely na 

české území.  

 

 V průběhu 90.let se u Romů uměle prohloubila závislost 

na sociálních dávkách a to zejména z důvodů zavedení dávek 

státní sociální podpory nárokovaných dětem. Romské rodiny 

mají tradičně větší počet dětí. „Ačkoli byly dávky státní 
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sociální podpory koncipovány jako doplnění k běžnému výdělku 

rodiny, romské rodiny, zvyklé na nižší životní standard, 

využívaly pobírání sociálních dávek jakožto jeden 

z legitimních způsobů obživy.“(Víšek, 1999b) Špatně nastavený 

systém sociální péče tak způsoboval, že příjem legálně 

zaměstnaných nekvalifikovaných Romů byl až několikrát nižší 

než příjem vícedětné rodiny kde např. otec pracoval načerno. 

   

 V průběhu devadesátých let i po roce 2000 se objevilo 

několik migračních vln, kdy celé romské rodiny odjížděly do 

zahraničí. Nejčastějšími destinacemi byla Velká Británie a 

Kanada. V mnoha případech se však rodiny po několika letech 

vracely zpět do Čech ke svým příbuzným, avšak bez vlastního 

bydlení a kumulovaly se tak případy přelidněných bytů. 

Vzhledem k pověsti problematického nájemníka a narůstající 

privatizaci se jim nepodařilo zajistit si vlastní bydlení a 

často tak tyto rodiny končily v holobytech či ubytovnách pro 

neplatiče, čímž vznikala novodobá ghetta.  

  

Jak uvádí např. IOM (2003) odlišnost vývoje romských 

rodin v Čechách a na Slovensku vedla při imigračních vlnách 

slovenských Romů do Čech k prohloubení negativních postojů 

majoritní společnosti. Romové z velmi nuzných osad na 

Slovensku pocházejících z podmínek připomínající země třetího 

světa přicházeli s vysokým počtem dětí, bez základních 

hygienických návyků, bez zaměstnání se nedokázali v městském 

prostředí přizpůsobit a velmi lehce inklinovali ke 

kriminálnímu chování.  Veřejnost je vnímala velmi negativně a 

začala rozlišovat tzv. neproblémové starousedlíky a nově 

příchozí Romy alias zdroje problémů. 

 

 Jsem přesvědčená, že historický vývoj se velmi negativně 

podepsal na nynějším způsobu života tzv. nepřizpůsobivých 

Romů. Popírání kulturní odlišnosti, manipulace ze strany 



52/110 

úřadů a násilné usazování Romů bez posilování jejich osobní 

zodpovědnosti nevedlo k jejich integraci, nýbrž zapříčinilo 

hluboký propad do sociálního vyloučení. Zvláště pak 

komunismus de facto vytvořil generaci závislou na cizí 

pomoci, nynější generaci rodičů, kteří nedokážou svým dětem 

předat takové vzorce chování, které by byly majoritní 

společností přijímány a vedly k sociální inkluzi. Podle mého 

názoru je přehlížení tohoto faktu, cestou k ještě většímu 

prohloubení rozdílů mezi majoritou a minoritou. Teprve 

dlouhodobá systematická práce s touto cílovou skupinou 

přispěje s opravdové integraci.  
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7. Strategie obživy v kontextu sociálního vyloučení 

 

 Pro popsání strategií obživy v kontextu sociálního 

vyloučení je nejprve nutné pozastavit se nad šedou 

ekonomikou, respektive nelegální prací, která je v sociálně 

vyloučených lokalitách značně rozšířená. V následující 

kapitole se tedy zaměřím na šedou ekonomiku, vymezím pozici 

romských žen, na trhu práce a příčiny jejich nezaměstnanosti 

a širší souvislosti spojené nejen s prostředím kde žijí, ale 

i s pozicí ženy v rodinných sítích. V závěru kapitoly popíši 

alternativní způsoby obživy romských rodin ocitajících se 

v pasti sociálního vyloučení.   

  

7.1. Šedá ekonomika a práce načerno 

 

Šedá ekonomika nemá jednoznačnou definici, proto se 

můžeme setkat s mnoha jejími ekvivalenty. Někdy je nazývaná 

jako ekonomika stínová, černá, skrytá apod.  

 

Chválová4 definuje stínovou ekonomiku jako ekonomickou 

aktivitu, která není oficiálně podchycena, jako práci 

prováděnou načerno. Vyskytuje se v ekonomikách v oblastech, 

kde je činnost zakázaná, nebo nedostatečně rozvinutá v 

oficiálních strukturách, nebo z důvodu daňového úniku. Patří 

sem:  

a) produkce domácností, kterou nelze statisticky 

podchytit, např. opravárenské a údržbářské práce, 

pěstitelství, domácí výroba spotřebních předmětů 

aj.,  

b) "Šedá ekonomika", to je, nezákonně provozované 

aktivity s cílem vyhnout se daním, poplatkům apod., 

                                                 
4 CHVÁLOVÁ, J. Minislovník ekonomických výrazů,  
http://osz.cmkos.cz/CZ/Ekonomika/ekonomika.html Cit. 21.března 2009 
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c) „černá ekonomika“, všeobecně nezákonná činnost jako 

obchod s drogami, prostituce, krádeže aj. 

 

Asi nejpalčivějším problémem v souvislosti s romskou 

komunitou je práce načerno – nelegální práce, která je 

legislativně definovaná teprve od roku 2004 v zákoně č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 5. Pro účely tohoto zákona  

se nelegální prácí rozumí: 

 

1. pokud fyzická osoba nevykonává práci pro právnickou 

nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního 

vztahu nebo jiné smlouvy, nejde-li o osobu uvedenou 

v § 13 odst. 3 písm. a (manžel, dítě, společníci), 

nebo o osobu samostatně výdělečně činnou 

2. pokud cizinec nevykonává práci pro právnickou nebo 

fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu 

nebo jiné smlouvy, nejde-li o osobu uvedenou v § 13 

odst. 3 písm. a (manžel, dítě, společníci), nebo ji 

vykonává v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání 

nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona 

povolení k zaměstnání vyžadováno.  

 

Nelegální práce tak může mít několik podob, může se 

jednat o neformální druhé zaměstnání, nárazové či sezónní 

práce, domácí práce, vyplácení části mzdy tzv. „na ruku“ 

apod.  

 

„Hodnota legální práce nemá v naší zemi dlouhou tradici, 

můžeme si připomenout kult „melouchů“ z relativně nedávné 

doby. Ostatně i slavné normalizační heslo „Kdo nekrade, 

okrádá rodinu“ položilo základy současnému stavu.“ (Hůle, D. 

In Brož, M., Kintlová, P., Toušek, L., 2007)  
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V sociálně vyloučených lokalitách obývaných chudými Romy 

je práce načerno zcela běžným jevem, jak předkládá Hájská a 

Poduška (In Hirt, T, Jakoubek, M., 2006). Romové pracují 

načerno především z důvodu svého znevýhodnění na legálním 

pracovním trhu. Jejich nízká kvalifikace, samotné romství, 

dlouhodobá nezaměstnanost a z toho plynoucí ztráta pracovních 

návyků, nespolehlivost v pracovní docházce apod., to vše je  

mnohdy nepřekonatelnou bariérou k získání legálního pracovně 

právního vztahu. Je proto zcela přirozené, že tito lidé potom 

hledají možnosti navýšení svých příjmů i v oblasti práce 

načerno.  

 

Aktéry v nelegálním zaměstnání nejsou jenom samotní 

pracovníci, nýbrž i zaměstnavatelé. Pro obě skupiny jsou 

naprosto zřejmé výhody plynoucí z nelegální práce – obě 

skupiny maximalizují svůj profit. Na straně zaměstnavatele se 

jedná o výhody spojené s finanční výhodností, kdy za 

zaměstnance nemusí odvádět povinné složky mzdy – zdravotní a 

sociální pojištění a také nevymahatelnost jeho povinností 

vůči zaměstnanci vyplývajících ze zákoníku práce. 

Zaměstnavatel tak například nemusí pracovníkovi zajišťovat 

ochranné pomůcky, má možnost kdykoli pracovníka propustit bez 

výpovědní doby, v případě pracovního úrazu nenese žádnou 

zodpovědnost.  

 

Pro zaměstnance se v nelegálním pracovním vztahu 

vyskytují jak výhody, tak i  nevýhody. Mezi výhody bezesporu 

patří rozšířená šance získat práci a zdroj příjmů. Mezi 

hlavní nevýhody patří nevymahatelnost svých práv vůči 

zaměstnavateli, a to především riziko nevyplacené odměny za 

vykonanou práci.  Velkou nevýhodou práce načerno je také 

skutečnost, že za pracovníka není hrazeno sociální pojištění 

a nemá tak v budoucnu splněny podmínky pro výplatu jakéhokoli 

typu peněžité dávky plynoucí z důchodového pojištění.  
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7.1.1. Ekonomická výhodnost práce načerno 

 

Mezi nejčastější důvody vedoucí k práci načerno je 

zlepšení své finanční situace. Legální zaměstnání se 

typickému obyvateli sociálně vyloučené lokality nevyplatí. 

Stávající systém podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek 

není dostatečně motivují. Nabízený plat pro uchazeče bez 

vzdělání a praxe se mnohdy pohybuje na hranici minimální 

mzdy, tedy jen o málo více než je příjem plynoucí ze 

sociálních dávek. V případech, kdy individuální příjem 

zaměstnaného nezvyšuje celkový příjem rodiny nad úroveň výšky 

příjmu ze sociálních dávek či podpor v nezaměstnanosti, se 

legální práce rodinám finančně nevyplatí. Naopak práce 

načerno, alespoň na několik hodin denně se vyplatí.  

 

Dalším velmi podstatným faktorem je téměř okamžitá 

výplata odměny za vykonanou práci, oproti vyplácení mzdy 

v pravidelných měsíčních cyklech v případě zaměstnání 

legálního. Průběžný přísun financí během měsíce tak pozitivně 

přispívá ke kvalitnějšímu provozu domácnosti, neboť rodina 

neustále disponuje určitým obnosem peněz. Pokud dostává 

určitou částku peněz jednou měsíčně, nedokáže vzhledem 

k platebním povinnostem hospodařit s penězi efektivně a ke 

konci měsíce se tak nedostává prostředků na základní potřeby 

a lidé potom často volí cestu použití peněz určených na 

úhradu nákladů na bydlení k nákupu jídla apod. Zároveň je 

nezávislý a plynulý zdroj příjmu výhodný z důvodu možnosti 

vymknout se sociální kontrole ze strany své rodiny. Jen 

pracovník má přehled o částkách, které skutečně vydělá a může 

část svého příjmu zatajit.  

  

 Z mého pohledu je však nejdůležitějším důvodem proč se 

Romové ze sociálně vyloučených lokalit uchylují k práci 

načerno jejich zadluženost. Náklady na život v takovéto 
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lokalitě jsou velice nákladné, především z důvodu 

přemrštěných nájmů za nevyhovující bydlení, existence 

drobných obchodů s potravinami, kde jsou ceny podstatně vyšší 

než v supermarketech apod. Nákladnou součástí života v ghettu 

je také pořizování statusových symbolů, jako je např. mobilní 

telefon, televize, módní oblečení apod. Tyto symboly jsou 

často přednější než předměty denní potřeby. Ovšem že i 

v sociálním vyloučení hraje roli běžná lidská vlastnost, tedy 

touha po penězích a blahobytu. Lidé si proto snaží zvýšit své 

příjmy ať už výdělkem nebo půjčkou. V případě využívání 

půjček se lidé dostávají do začarovaného kruhu zadluženosti, 

až předluženosti. Nejsou schopni dodržovat splátkové 

kalendáře, často volí strategii „vytloukat klín klínem“, tedy 

využít další půjčku k vyplacení té předchozí. Dalším 

fenoménem je výše úroků a penále v případě nesplácení. 

Původní dluh mnohdy naroste až několikanásobně a věřitelé 

přejdou k vymáhání pohledávek formou exekucí. V situaci 

vysokého zadlužení je proto práce načerno nejvýhodnějším 

způsobem obživy. Věřitelé, exekutoři efektivně sdílejí 

informace o situaci dlužníka. Jakmile tedy zadlužený člověk 

začne legálně pracovat, je mu na lat vyměřena exekuce a 

z měsíční mzdy mu tak je strhávána nejvyšší možná částka.  

 

Následující graf názorně ukazuje finanční výhodnost 

práce načerno v případě osoby, která pobírá sociální dávky a 

zároveň mu je vyměřena exekuce. Pakliže zaměstnavatel 

neodvádí za zaměstnance daně a pojištění, může pracovníkovi 

vyplatit „na ruku“ větší částku, než by mu náležela v případě 

pracovně právního vztahu. Výsledkem tak je naprosto zřejmá 

výhodnost pro pracovníka, ale i pro zaměstnavatele.  
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Obr.č. 4  Finanční výhodnost práce načerno 

 

Zdroj: Hůle, D. In Brož, M., Kintlová, P., Toušek, L. 2007 

 

 Úřady a inspektoráty práce situaci nelegálního 

zaměstnávání monitorují, avšak mají jen velmi málo prostředků 

jak tomuto procesu za stávajících legislativních podmínek 

zabránit. Zaměstnavatelé, kteří poskytují nelegální 

zaměstnání nejsou nijak výrazně postihováni. V případě 

odhalení vykonávání nelegální práce u člověka evidovaného na 

úřadu práce dojde k jeho sankčnímu vyřazení na dobu 6 měsíců. 

Toto se promítne ve zkrácení či odebrání některých sociálních 

dávek, avšak jen na určitou dobu a po jejím uplynutí si tento 

člověk o dávky může opět zažádat.  

 

Pakliže bude i nadále práce načerno výhodným kontraktem, 

nedojde k odstranění tohoto fenoménu a bude naopak narůstat. 

Jen komplexní legislativní změny, reformy systému sociálních 

dávek či omezení možností poskytovatelů půjček a exekutorů 

může přinést řešení. 
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7.2. Pozice romských žen na trhu práce 

 

Jak jsem uváděla v kapitole věnující se nezaměstnanosti, 

jsou ženy ohroženou skupinou na pracovním trhu, neboť jsou 

oproti mužům znevýhodňovány z několika faktorů.  V případě 

romských žen je situace ještě komplikovanější. Nejenže je na 

trhu práce znevýhodněná díky svému rodičovství (ať už 

faktickému nebo předpokládanému), dalším ohrožujícím faktorem 

je právě připisované romství.  

 

Z mých zkušeností z dvouletého programu pracovního 

poradenství realizovaného v Liberci(kdy cílovou skupinou 

klientů byli právě sociálně vyloučení Romové) se mezi 

nejčastější důvody nepřijetí romské ženy do zaměstnání řadily 

následující důvody uváděné samotnými zaměstnavateli: 

 

- špatná osobní zkušenost – je přirozené, že 

zaměstnavatel nechce přijmout do pracovního poměru 

jedince, který se mu v minulosti neosvědčil. 

V případě Romů však často dochází ke stigmatizaci a 

připisování špatné zkušenosti s jedincem všem dalším 

Romům, kteří se o zaměstnání ucházejí.  

- nízká poptávka po nekvalifikované pracovní síle a 

náročnost v jeho zaučení – zaměstnavatelé 

upřednostňují uchazeče o zaměstnání, kteří jsou 

vybaveni určitými požadovanými schopnostmi a nemusejí 

tak investovat čas, energii a finance do dlouhého 

procesu zaškolování 

- diskriminace na základě předsudků – tento faktor 

nejčastěji zmiňují samotní Romové. Často se setkávají 

se situacemi, kdy na pracovním pohovoru jim je 

sděleno, že místo je již obsazeno, avšak tomu tak 

v reálu není; zaměstnavatel na základě příjmení či 

adresy bydliště uchazeče odmítne apod. U velkých 
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zahraničních firem se diskriminace objevuje v nižší 

míře, avšak vždy závisí na konkrétním pracovníkovi 

pověřeného výběrem nových zaměstnanců  jeho osobními 

postoji.  

- Obava z časté pracovní neschopnosti ženy z důvodu 

péče o děti 

 

 

7.3. Příčiny nezaměstnanosti romských žen  

 

 V následující subkapitole se pokusím uvést 

nejdůležitější důvody, proč jsou romské ženy nezaměstnané. Je 

nutné podotknout, že za nezaměstnané v této souvislosti 

považuji ženy, které jsou práce schopné, ale na legálním trhu 

práce z určitých důvodů nefigurují.  

 

 

7.3.1. Rodinné sítě a tradiční role ženy 

 

Jak vyplývá z historických souvislostí, je u Romů rodina 

považována za velmi důležitou instituci zajišťující funkci 

obživy, vzdělání i ochrany. Proto je tradičně romská rodina 

mnohem širší, než je tomu u majoritní společnosti – dalo by 

se mluvit o „velkorodině“, neboť jsou do ní zahrnováni i 

bratranci a sestřenice, prarodiče, strýcové a tety a další 

vzdálenější příbuzní.  Tato „velkorodina“ většinou žila 

pohromadě a pojila je nejen příbuzenská linie, ale i různé 

tradice a vzájemná solidarita. Ještě dnes je pro Romy rodina 

velkou životní hodnotou.  

 

Jak uvádí Uncková (2007) převažuje v romské rodině 

patriarchát, žena je vnímána jako pečovatelka a vychovatelka 

dětí. Starší dívky se musejí starat o mladší sourozence, bývá 

zvykem, že matka pečuje pouze o kojence a péči o starší děti 
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deleguje na nejstarší dceru. V tradiční rodině otec zastával 

roli živitele – tedy toho, kdo materiálně zabezpečí rodinu. 

Role ženy se odvíjela od období života ve kterém se 

nacházela. Obecně však lze říci, že jsou romské ženy od 

útlého věku vedeny k péči o děti a k mateřství, aby 

v budoucnu mohly vykonávat roli matky, která zabezpečí chod 

rodiny, domácnosti a postará se o svého muže.  

 

Dětství a dospívání ženy končí založením rodiny. 

V minulosti byl manžel pro dívku vybírán jejími rodiči tak, 

aby se sňatek uskutečnil mezi rodinami na podobné materiální 

úrovni. Po svatbě se dívka přestěhovala k rodině svého 

manžela a stala se pomocnou silou své tchýně, která ji učila 

jak správně pečovat o svého manžela, což trvalo do narození 

prvního dítěte. Poté se žena stala plnohodnotným členem 

domácnosti.  Meter (2001) uvádí, že největším trestem pro 

romskou ženu byla neplodnost, neboť její role byla ukotvena 

právě v mateřství.  

 

V současnosti se tradiční role ženy odvíjí také od 

příslušnosti ke skupině a místu kde žije. Dají se 

identifikovat rozdíly ve statusu romských žen ve slovenských 

osadách, smíšených manželstvích nebo v rodině zcela 

integrované do společnosti. Jednotícím prvkem je však stále 

právě mateřství, což posílila i změna sociálního systému po 

roce 1989. Přizpůsobení se štědrému systému sociálních dávek 

vedlo k prohloubení nezaměstnanosti romských žen a orientaci 

na rodičovství, neboť role matky se stala ekonomicky 

výhodnou. Tento fakt vedl k posílení statusu ženy, neboť 

příjem závislý na počtu dětí byl mnohdy vyšší než příjem otce 

- živitele.   

 

 Důležitým faktorem majícím vliv na zaměstnanost / 

nezaměstnanost romské ženy je právě širší rodina. Setkala 
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jsem se s řadou případů, kdy žena přebírá roli muže – tedy 

roli živitele. Dlouhodobým životem v sociálním vyloučením 

muži přestávají naplňovat svojí tradiční roli a zcela se mění 

jejich hodnotový systém. Pakliže dlouhodobě nemají uplatnění 

na trhu práce – ať už legálním či nelegálním, odráží se to na 

jejich psychickém stavu a častěji se tak objevují patologické 

jevy, jako je alkoholismus, gamblerství či drogová závislost. 

Situace rodiny se tak rapidně zhoršuje a v mnoha případech je 

to právě žena, která přebírá aktivitu při obstarávání 

finančních prostředků na zajištění celé rodiny. Motivace je 

prostá – zabezpečit svoje děti. Odhodlání ženy začít pracovat 

(být zaměstnaná) se ale setkává s řadou překážek: problém se 

zajištěním péče o děti, posměch příbuzných nebo i ego 

manžela, který ačkoli sám není schopen příjem rodině zajistit 

nedovolí ženě pracovat. Rodina se tak lehce stane 

nepřekonatelnou překážkou v cestě za vlastním zaměstnáním.  

  

 Problém se zajištěním péče o děti po ukončení rodičovské 

dovolené řeší jakákoli žena, v případě žen z romských 

sociálně vyloučených lokalit je situace složitější. Rozpadem 

široké sítě jeslí a mateřských škol změnou režimu po roce 

1989 došlo ke značnému snížení počtu funkčních školek a 

poptávka tak několikanásobně převyšuje nabídku. V současnosti 

je docházka do mateřské školy povinná pouze pro děti 

v posledním roce před nástupem na základní školu. Školka má 

povinnost toto dítě přijmout, avšak pouze v případě, má-li 

volné místo. Podle informací získaných v rozhovoru 

s ředitelkou nejmenované mateřské školy je pro ni výhodnější 

obsadit kapacitu školky mladšími „neproblémovými“ dětmi, než 

přijmout dítě ze sociálně vyloučené lokality. Důvody uvádí 

tyto: dítě je často nemocné nebo jej rodiče zkrátka 

nepřivedou, nemá požadované vybavení, komunikace s rodiči je 

velmi problematická, rodiče neplatí dítěti obědy. Romské ženy 

mající větší počet dětí tak častěji volí variantu domácí 
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péče. Dítě se tak socializováno v rodinném prostředí, učí se  

nápodobou – nejčastěji od starších sourozenců a přejímá tak 

normy chování ustálené v sociálně vyloučené lokalitě.  

 

 

7.3.2. Nízká kvalifikace 

 

Absolvované vzdělání je za nejdůležitější faktor 

ovlivňující situaci na trhu práce. Vstup na trh práce se 

základním vzděláním dává velice malé vyhlídky k získání 

stabilního a perspektivního zaměstnání. Ze statistik úřadů 

práce vyplývá, že právě skupina nízkokvalifikovaných lidí je 

nejhůře uplatnitelnou.  

 

Vojtěch (2004) uvádí, že k uplatnění na trhu práce 

uchazeč potřebuje vybavenost potřebnými kompetencemi, které 

odpovídají požadavkům zaměstnavatele, vytvářejí předpoklad 

dalšího pracovního růstu, schopnost reagovat na změny 

v technologickém vývoji a vývoji na trhu práce.  

 

V případě nekvalifikovaných romských žen, hraje opět 

velmi důležitou roli jejich mateřství. Dlouhodobou 

rodičovskou dovolenou ženy ztrácí některé základní kompetence 

jako je komunikativnost, schopnost orientace na pracovním 

trhu, snižuje se jejich schopnost reagovat na změny. Tento 

jev je zcela běžný u všech žen, avšak u romských žen žijících 

v sociálním vyloučení vstupuje do hry i sociální izolace a 

adaptace na prostředí ve kterém žijí.  
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7.4. Alternativní strategie obživy 

 

V evropském společenství na území měst je obvyklou 

strategií obživy být zaměstnán a za odvedenou práci získávat 

finanční prostředky k uspokojování svých potřeb. Z výše 

uvedených příčin nezaměstnanosti romských žen (možno 

vztáhnout na Romy obecně) je ale patrné, že tyto obvyklé 

strategie v prostředí sociálního vyloučení nefungují. Je 

zcela přirozené, že se lidé přizpůsobují podmínkám ve kterých 

žijí a vytváří si tak kromě nových hodnotových systémů i 

alternativní strategie obživy. Zaměstnání není v takových 

podmínkách žádnou hodnotou, nepřináší psychické uspokojení, 

proto je snadno nahrazeno jinými, méně náročnými zdroji.  

    

 

7.4.1. Dávky sociálního zabezpečení 

 

Mezi nejčastěji využívané zdroje obživy jsou považovány 

ve spojení s romskými ženami sociální dávky. V následujících 

řádcích vyjmenuji jednotlivé dávky, podmínkami pro jejich 

výplatu se v této práci zabývat nebudu.  

 

A) Sociální pojištění 

 

- podpora v nezaměstnanosti – vyplácí a rozhoduje Úřad 

práce 

- dávky důchodového pojištění – rozhoduje a vyplácí 

Česká správa sociálního zabezpečení. 

o Starobní důchod 

o Plný invalidní důchod 

o Částečný invalidní důchod 

o Vdovský a vdovecký důchod 

o Sirotčí důchod 
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B) Státní sociální podpora 

 Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory 

přijímají a posuzují příslušná kontaktní místa Úřadu práce, 

který dávky rovněž vyplácí. Příslušnost je určena místem 

trvalého bydliště žadatele. 

Dávky závislé na výši příjmu:  

- přídavek na dítě 

- sociální příplatek 

- příspěvek na bydlení 

Dávky nárokové – není rozhodný příjem:  

- porodné 

- pohřebné 

- rodičovský příspěvek 

- pěstounské dávky 

o příspěvek při převzetí dítěte 

o příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

o odměna pěstouna 

o příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

 

C) Dávky sociální pomoci 

 Tento typ peněžitých dávek rozhodují a vyplácejí 

pověřené obecní úřady.  

Dávky hmotné nouze 

- příspěvek na živobytí 

- doplatek na bydlení 

- mimořádná okamžitá pomoc 
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Dávky sociální péče 

- příspěvek na péči 

- příspěvky pro zdravotně postižené a důchodce 

o jednorázové přípěvky na opatření zvláštních 

pomůcek 

o příspěvek na úpravu bytu 

o příspěvek na zakoupení motorového vozidla 

o příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla 

o příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla 

o příspěvek na provoz motorového vozidla 

o příspěvek na individuální dopravu 

o příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového 

bytu 

o příspěvek na úhradu za užívání garáže 

o příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům 

 

Mezi další alternativní zdroje obživy lze řadit výše 

popsanou práci načerno, výdělečné činnosti založené na 

vlastní práci a kriminalitu. Všechny tyto typy podrobně 

popisuji v empirické části na základě vlastních zjištění, 

neboť v oblasti teoretické nejsou v souvislosti s romskými 

ženami alternativní zdroje obživy popsány.  
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8. Empirická část  

 

V následující kapitole popíši cíle empirické části mé 

diplomové práce a předpokládané hypotézy. Rovněž představím a 

odůvodním výzkumnou strategii a techniku sběru dat, vymezím 

výzkumný vzorek a způsob jeho výběru. V závěru kapitoly se 

zaměřím na zhodnocení výsledků výzkumu.   

 

8.1. Cíle výzkumu 

 

 V počáteční fázi výzkumu jsem si určila jako hlavní cíl 

zmapování situace romských žen ve vybraných sociálně 

vyloučených lokalitách v Liberci ve vztahu k jejich 

(ne)zaměstnanosti a jejich vlastním strategiím obživy. Abych 

tohoto cíle dosáhla, kladla jsem si následující otázky: 

 

- Jaké strategie obživy volí romské ženy žijící v sociálně 

vyloučených lokalitách v Liberci?  

- Ovlivňuje rodičovství a péče o nezletilé děti postoj žen 

k legálnímu zaměstnání?  

- Mají romské ženy zkušenosti s nelegální prací? 

 

 

8.2. Hypotézy (dílčí výzkumné otázky)  

 

 V provedeném výzkumu jsem testovala tyto vstupní 

hypotézy:  

 

1. Ženy, které nepečující o nezletilé dítě jsou aktivnější 

při hledání zaměstnání než ženy, které o děti pečují.  

 

 Tato hypotéza vychází z předpokladu, že celodenní péče o 

děti je překážkou pro uplatnění ženy na trhu práce, což vede 
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k prohloubení její apatie a rezignace. Zároveň předpokládám, 

že žena, která o děti nepečuje má jiné životní strategie.  

 

POTVRZENO: viz kapitola 8.8.2. 

 

2. Většina žen z výzkumných lokalit má zkušenosti 

s nelegální prací z důvodu její finanční výhodnosti 

 

Odhaduji, že ve zkoumaných lokalitách lze vypozorovat 

vysokou zadluženost, která zapříčiňuje výhodnost nelegální 

práce.  

 

POTVRZENO: viz kapitola č. 8.8.3.2. 

 

3. Hlavním příjmem žen pečujících o nezletilé děti jsou 

sociální dávky 

 

Předpokládám, že ve sledovaném výzkumném vzorku lze 

vypozorovat závislost žen a jejich rodin na systému sociální 

podpory.  

 

POTVRZENO: viz kapitola č. 8.8.3.1. 

 

 

8.3. Výzkumná strategie a technika 

 

8.3.1. Výzkumná strategie 

  

Pro účely mého výzkumu jsem zvolila metodu kvalitativní, 

neboť i za předpokladu nízkého počtu respondentů dosahuje 

vysoké míry validity. Podle Pattona (2002) se kvalitativní 

výzkum zaměřuje na hloubku poznání relativně malého počtu 

případů, dokonce i jednoho jediného případu, který je vybrán 

záměrně. Na rozdíl kvantitativnímu výzkumu, pro který je 
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typické velké množství náhodně vybraných případů, je síla 

kvalitativního výzkumu v záměrném výběru z případů bohatých 

na informace.  

  

„Termínem kvalitativní výzkum rozumíme jakýkoli výzkum, 

jehož výsledků se nedosahuje pomocí statistických procedur 

nebo jiných způsobů kvantifikace. Může to být výzkum týkající 

se života lidí, příběhů, chování, ale také chodu organizací, 

společenských hnutí nebo vzájemných vztahů.“ (Strauss, 

Corbinová, 1999). Obdobně, ale již podrobněji definuje 

kvalitativní výzkum Disman (2000) jako nenumerické šetření a 

interpretaci sociální reality, kde je cílem odkrýt význam 

přikládaný sdělovaným informacím.  

  

Kvalitativní strategii považuji pro dosažení cílů této 

práce za adekvátní, jelikož umožňuje detailnější vhled a 

porozumění jednotlivým životním strategiím oslovených žen. 

Domnívám se, že použitím kvantitativního dotazníkového 

šetření bych takové senzitivity nedosáhla. 

  

 

8.3.2. Výzkumná technika 

 

 Mezi základní techniky kvalitativního výzkumu patří 

pozorování, analýza textů a dokumentů, rozhovor a audio či 

videozáznamy (Hendl 2005). Pro svůj výzkum jsem zvolila 

techniku rozhovoru, což znamená, že jsou vyžadované informace 

získávány v přímé interakci se zkoumanou osobou (Disman 

2000). Cílem rozhovoru je zpřístupnění respondentovy vnitřní 

perspektivy, což například pozorováním nelze dosáhnout. 

Základním principem kvalitativního rozhovoru je poskytnout 

rámec, ve kterém může zkoumaná osoba vyjádřit svá vlastní 

porozumění vlastními pojmy (Patron 1990). 
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Mezi základní typy rozhovoru patří například 

strukturovaný otevřený rozhovor, rozhovor s návodem, 

neformální konverzační rozhovor, skupinový rozhovor, které se 

liší zejména úrovní standardizace a řazením otázek (Hendl 

2005). Pro svůj výzkum jsem zvolila kombinaci epizodického 

rozhovoru a strukturovanému rozhovoru s otevřenými otázkami. 

„Epizodický rozhovor se zaměřuje na popis nebo zobrazení 

životních epizod a zároveň na to, jak byly nabyté zkušenosti 

zpracovány do podoby zobecněných struktur (subjektivních 

teorií).“ (Hendl 2005). Základem takového rozhovoru je 

opakující výzva k volnému vyprávění určité životní epizody 

nebo zkušenosti jedince.  

 

V první fázi rozhovoru jsem tedy využívala techniku 

epizodického rozhovoru, přičemž záměrem bylo „rozmluvit“ 

respondentku a zorientovat se v jejím jazyce, tak abych další 

část rozhovoru mohla vést v co možná nejsrozumitelnějším 

stylu a nedocházelo ke vzájemnému nepochopení.  

 

V druhé fázi se jednalo o rozhovor strukturovaný 

s otevřenými otázkami. Tyto otázky byly v průběhu rozhovoru 

modifikovány - nebyly kladeny doslovně a byly kladeny 

v různém pořadí podle atmosféry rozhovoru, zaujetí 

respondentky tak, aby abych co nejvíce dosáhla plynulosti a 

přirozenosti rozhovoru.  

 

 

8.4. Výzkumný vzorek 

 

Disman (2000) definuje výzkumný vzorek jako skupinu 

jednotek, které skutečně pozorujeme. Zároveň popisuje 

„zakotvenou teorie“ vyžadující vytvoření tzv. teoretického 

vzorku, což znamená, že výzkumník v podstatě provádí všechny 

fáze výzkumu současně – sbírá data, analyzuje, interpretuje 
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je a rozhoduje se, kde sbírat další data aby mohl rozvíjet 

vyvstávající se teorie. V kvalitativním výzkumu realizuje 

výzkumník proces sběru dat a paralelní interpretaci tak 

dlouho, až nově získávané informace nevedou k žádným novým 

zjištěním. V tom okamžiku je výzkum teoreticky nasycen. 

Výzkumník tedy dopředu neví, s kolika jedinci bude dělat 

interview. Koncepce mého výzkumu neodpovídá popsané zakotvené 

teorii, neboť snaha o její naplnění by vedla k velmi 

rozsáhlému vzorku zkoumaných osob, jelikož životní kontexty a 

charakteristiky dotazovaných žen dosahují velké diverzity.  

 

Pro účely této práce jsem tedy zvolila strategii 

záměrného výběru, dle Dismana (2000) založeného pouze na 

úsudku výzkumníka o tom, co by mělo být pozorováno a o tom co 

je možné pozorovat. Z tohoto důvodu nelze tvrdit, že výsledky 

mého výzkumu jsou reprezentativní. Hovoří pouze o definované 

populaci, kterou vzorek reprezentuje.  

 

Při výběru respondentek jsem sledovala následující 

kritéria:  

a) bydliště – do výzkumného vzorku byly zahrnuty ženy, 

které žijí v jedné ze dvou sociálně vyloučených 

lokalit popsaných v předešlé kapitole. Jedná se o 

lokalitu „Vojanova“ a „ubytovna Sokolská“  

b) etnická příslušnost – cílem bylo zkontaktovat ženy, 

které se samy považují za Romky. Romství tudíž 

respondentkám nebylo připisováno mnou ani jejich 

okolím.  

c) Neaktivnost na trhu práce – ženy z výběrového vzorku 

musí být nezaměstnané, registrované na Úřadu práce  

d) počet (respektive stáří) dětí – ve výzkumném vzorku 

jsou zahrnuty 2 skupiny žen. První skupinou jsou ženy 

pečující o nezletilé děti, do skupiny druhé patří 

ženy bezdětné a ženy, které o nezletilé děti 



72/110 

celodenně nepečují (jejich děti jsou již dospělé nebo 

jsou svěřeny do péče jiné osoby). Tyto dvě skupiny 

analyzuji odděleně.  

 

Mým cílem nebylo výzkumně pokrýt všechny ženy žijící 

v popsaných lokalitách, nýbrž ženy, které se mi podařilo 

zkontaktovat a byly ochotné účastnit se rozhovorů. Z obou 

lokalit se mi podařilo oslovit 28 žen. Pro jejich získání 

jsem využila techniku „snow-ball“ (sněhové koule) spočívající 

ve výběru jedinců, při kterém nás nějaký původní informátor 

vede k jiným členům naší cílové skupiny (Disman 2000). 

Rozhovory jsem tedy zahájila se ženami, které mi doporučili 

terénní sociální pracovníci a ony mi poté doporučily další 

osoby z cílových lokalit.  

 
 

8.5. Výzkumné lokality 

 

Město Liberec leží na severu Čech, čítá 98 000obyvatel. 

Z tohoto počtu se podle posledního sčítání lidu v roce 2001 

přihlásilo k romské národnosti pouze 97 osob. Uvedený údaj je 

odbornou veřejností považován za podhodnocený, sčítání lidu 

však považuje deklaraci občana v této otázce za jednoznačné - 

nezpochybnitelné vyjádření. Podle údajů, které uvádějí 

pracovníci magistrátu města Liberec i Libereckého kraje se na 

území města zdržuje cca 5.000 Romů, tedy osob, kterým je 

romství přisuzováno. Tento údaj taktéž potvrzují na základě 

kvalifikovaného odhadu sociální pracovníci pracující s touto 

cílovou skupinou.  

 

V Liberci neexistují typické sociálně vyloučené lokality 

či romská ghetta ve smyslu celých městských čtvrtí. Lokality 

takového typu jsou rozesety po celém městě, v některých 

čtvrtích je jejich četnost větší. V minulosti existovala 
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v Liberci tradiční romská čtvrť, která vznikala postupným 

osidlováním od konce druhé světové války do osmdesátých let 

minulého století v centru města ve staré zástavbě v části 

Nové město. Podle slov místních obyvatel zde bydleli 

prakticky pouze Romové.  

 

Po roce 1995 byly městské domy rozprodávány do 

soukromého vlastnictví, přičemž běžnou praxí bývalo a stále 

bývá donucení stávajících nájemníků podepsat novou nájemní 

smlouvu, která je pro ně nevýhodná (vyšší nájemné, doba nájmu 

na dobu určitou apod.). Tento postup umožňuje snadné ukončení 

nájmů nepohodlným nájemníkům, např. Romům, kteří mají 

problémy s placením nájemného a služeb. Tímto způsobem 

dochází k migraci romské populace v rámci území města a 

vysídlování lukrativních částí v centru. Domy jsou poté 

rekonstruovány nebo demolovány za účelem jiného 

podnikatelského záměru.  

 

Bytová politika města byla zacílena na celkovou 

privatizaci a ponechání cca 900 bytů v majetku města, vesměs 

bytů s pečovatelskou službou a bytů zvláštního určení. Tento 

záměr ovšem nepočítal se sociálními dopady. V Liberci lze 

identifikovat 3 největší majitele nemovitostí, kteří skoupili 

městské obytné domy ve špatném technickém stavu, často 

označované jako tzv. domy hrůzy. Tito majitelé jsou 

považováni za „ochotné ubytovat Romáky“, do oprav neinvestují 

a výše nájmů je zcela neúměrná úrovni bydlení. (Případy 

holého nájemného ve výši 8.000Kč za byt 1+1 se studenou vodou 

a sociálním zařízením na chodbě nejsou výjimečné.) Městu 

tudíž narůstají náklady spojené s výplatou sociálních dávek 

určených na úhradu nákladů na bydlení, které se tak dostávají 

k soukromým majitelům nemovitostí kde lidé závislí na 

sociálních dávkách žijí. Fenomén subkultury podnikatelů 

parazitujících na chudých lidech se ukazuje i v jiných 
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městech ČR, která zvolila stejný postup v oblasti privatizace 

bytových jednotek bez vytvoření systému sociálního bydlení. 

 

Město Liberec si v posledních dvou letech uvědomuje 

akutnost problematiky bydlení sociálně slabých lidí a 

v souvislosti s komunitním plánováním město vytvořilo koncept 

výstavby bytů pro příjmově vymezené skupiny občanů. Ze státní 

dotace tak pro účely ubytování sportovců v rámci Mistrovství 

světa v klasickém lyžování v roce 2009 bylo zbudováno 80 

bytů, které budou po skončení mistrovství přiděleny sociálně 

slabým lidem – rodinám i jednotlivcům.    

 

V současnosti můžeme větší podíl romského obyvatelstva 

najít v některých městských čtvrtích (Rochlice, Perštýn, 

Františkov, Vesec, Machnín) a to v soukromých domech ve staré 

zástavbě nebo i na panelových sídlištích. Atributy sociálně 

vyloučených lokalit rovněž naplňuje několik libereckých 

ubytoven, kam se nejčastěji uchylují rodiny či jednotlivci, 

kteří přišli o stávající bydlení a nemají dostatečné finance 

na bydlení nájemní. Kromě jedné ubytovny v Kateřinkách, která 

je ve vlastnictví i správě města, patří liberecké ubytovny 

soukromým majitelům. Ubytovny jsou pro většinu zde žijících 

rodin dlouhodobým bydlištěm.  

 

Z pohledu zaměstnanosti je Liberec městem mnoha 

příležitostí. Ve velké míře jsou zde zastoupené tyto odvětví: 

stavebnictví, školství, zdravotnictví, doprava a služby. 

Velký podíl na pracovním trhu na území města mají průmyslová 

odvětví, zejména strojírenské, plastikářské a 

elektrotechnické firmy v průmyslových zónách na okraji města 

zaměřující se na komponenty pro výrobu automobilů.  

 

Podle informací z Úřadu práce byl počet volných míst v 

prvních osmi měsících roku 2008 poměrně vyrovnaný a vysoký. 
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Od počátku roku až do dubna se postupně snižoval, nárůst v 

květnu a červnu byl způsoben zvýšeným zájmem o kvalifikované 

stavební dělníky a o montážní dělníky, v srpnu se v 

souvislosti s otevřením nového nákupního centra zvýšila 

poptávka po pracovnících v obchodu. V průběhu září se ale 

počet míst prudce snížil, ubyla hlavně místa pro 

kvalifikované i nekvalifikované dělníky. Úbytek míst stále 

pokračuje. Meziročně se počet volných míst snížil o 1 165, 

klesl z 2 356 na 1 191 - tedy téměř na polovinu. Díky tomu se 

v posledním čtvrtletí výrazně zvýšil počet uchazečů na 1 

volné pracovní místo, tento počet se meziročně až 

zdvojnásobil.  

 

Jelikož úřad práce není oprávněn statisticky analyzovat 

údaje založené na příslušnosti k národnostní menšině, 

nepodařilo se mi zjistit přesné údaje určující počty Romů a 

Romek evidovaných na úřadu práce. Podle odhadu pracovníků 

úřadu je to ale ve skupině nekvalifikovaných uchazečů o 

zaměstnání cca 60%, ve skupině dlouhodobě nezaměstnaných 

(tedy evidovaných na ÚP déle než 6 měsíců) je to potom téměř 

80%.  

 

Na území města působí obecně prospěšná společnost 

zajišťující veřejně prospěšné práce, celkový počet pracovních 

míst je však nedostatečný – uplatnění najde pouze 8 osob. 

Smlouvy jsou s nízkokvalifikovanými lidmi těžce umístitelnými 

na běžném pracovním trhu sjednávány na dobu 6 měsíců, poté 

může být jednou prodloužena o stejnou dobu. Zaměstnání je 

vykonáváno především v rámci úklidu veřejného prostranství.  

 

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti pořádá liberecký 

úřad práce řadu rekvalifikačních kurzů. V průběhu roku 2008 

bylo uskutečněno celkem 107 kurzů, které absolvovalo 615 

uchazečů o zaměstnání. Do jednotlivých kurzů bylo zapojeno 
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402 žen, z nichž 104 pečuje o dítě do 15ti let věku. Dle slov 

pracovnice ÚP však romské ženy naleznou uplatnění pouze 

v kurzu „pečovatelka a sanitářka“, což je vzhledem k vysokému 

počtu nekvalifikovaných žen v evidenci ÚP poměrně malá 

nabídka. Zaměření jednotlivých kurzů představuje následující 

tabulka:  

 

Tab. Č. 1 Rekvalifikační kurzy v Libereckém okrese v roce 2007 a 2008 

Počet kurzů 
Počet účastníků 

v kurzech Zaměření kurzů 

rok 2007 rok 2008 rok 2007 rok 2008 

obsluha PC (na různých úrovních) 14 6 132 63 
řidiči (motorových vozíků,.skup. 
C, …) 36 14 46 22 
svařování (základní kurzy i 
přezkoušení) 25 17 27 20 

různé technické kurzy 5 4 6 6 

různé služby (masér, kadeřnice …) 19 11 21 14 
účetnictví + základy podnikání + 
adm. prac.  3 1 34 18 

pečovatelka a sanitářka 6 5 35 35 
manažer (logistiky, marketing. 
agentury)  2 0 15 0 

Obsluha CNC 4 0 27 0 

Celkem kurzy APZ 114 58 343 178 
Kurzy v rámci projektů ESF a 
(+CARENET) 136 47+2 855 420+17 

Celkem  107 1198 615 
Zdroj: Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Liberec v roce 2008  

 

 

8.5.1. Lokalita Sokolská 

 

Ubytovna Sokolská je třípatrová ubytovna v samotném 

centru města, jen necelých 200metrů od historické radnice 

v těsné blízkosti autobusové zastávky. Nejedná se tedy o 

prostorově vyloučenou lokalitu. Dům je ve vlastnictví 

Statutárního města Liberec. Před několika lety byl celý dům 

pronajat firmě Realbyt, s.r.o., která byla po řadu let 

správcovskou firmou téměř veškerého bytového fondu města. 

Firma získala objekt do užívání za účelem provozování 

ubytovny a to za velmi výhodných podmínek – za roční nájemné 
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ve výši 57tisíc Kč, což ukazuje na zjevnou provázanost firmy 

s tehdejším vedením města.  

 

Ubytovna má uzamčený vchod z ulice, klíče mají nájemníci 

u sebe, vrátnice zde kdysi existovala, ale již několik let je 

zrušena. Na třech patrech je rozmístěno 38 pokojů. Na každém 

patře je kuchyňka a společné sociální zařízení. Kuchyně 

obsahuje dva elektrické vařiče, mikrovlnou troubu, dřez a 

sušák na prádlo. V koupelně jsou umístěny dva sprchové kouty, 

pračka a umyvadla. Záchody jsou na každém patře dva, přičemž 

jeden je uzamčen a klíč mají „slušnější rodiny“. Pokoje jsou 

rozdílné velikosti, v prvním patře, kde jsou ubytováni 

zahraniční dělníci, především z Ukrajiny, jsou pokoje o 

velikosti cca 8m2, v patrech vyšších určených pro rodiny jsou 

pokoje ve velikosti 12 - 16 m2. 

 

Podle ubytovacího řádu z roku 1997 je zakázáno mít na 

pokojích vlastní elektrospotřebiče vyjma holícího strojku a 

rovněž je zde zakázáno vařit. Porušení tohoto ustanovení je 

důvodem pro okamžité ukončení ubytovací smlouvy. Realita je 

však taková, že lidé na pokojích s vědomím správce ubytovny 

mají své televizory a další a běžně na pokojích vaří na 

starých elektrických vařičích. Vařiče rovněž někteří lidé 

využívají k přitápění v zimních měsících.  

 

Platba za užívání pokoje se odvíjí podle počtu osob na 

pokoji. Obecná sazba je 3.000Kč/měsíčně za dospělou osobu a 

1.500Kč/měsíčně za dítě. Tyto ceny nejsou dodržovány striktně 

a v případě rodiny se cena za pokoj určuje individuálně a 

pohybuje se v rozmezí 6.500 – 8.000Kč. Uvedená cena je 

konečnou platbou, v této částce jsou zahrnuty náklady spojené 

se službami – vodným, stočným a elektřinou. V případě 

nezaplacení poplatku za ubytování je pokoj uzamčen a osobní 

věci dlužníka přestěhovány na půdu. Poté co dluh zcela uhradí 
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jsou mu věci vydány zpět. V případě dlouhodobě ubytovaných se 

tento proces realizuje bez stěhování věcí na půdu, správce 

uzamykání pokojů používá jako nástroj k zajištění 

pravidelných úhrad za ubytování. Správce je na ubytovně 

přítomen ve všední dny v dopoledních hodinách, nájemné si 

vybírá v hotovosti. Sociální odbor libereckého magistrátu 

uznává ubytovací smlouvu z této ubytovny jako platný podklad 

pro dávku sociální péče – doplatek na bydlení, lidé tak část 

poplatku za ubytování mají hrazenou přímo z úřadu.  

 

Kapacita ubytovny není přesně stanovena, obvyklé 

množství zde žijících lidí je 100 - 120 osob, z toho zhruba 

čtvrtinu tvoří nezletilé děti. Zdejší populaci tvoří cca 20% 

dělníci, zbytek jednotlivci či rodiny, které zde žijí 

dlouhodobě – i několik let a z 90% se jedná o Romy 

přicházející ze širokého okolí (kromě Liberce i Česká Lípa, 

Chrastava, Děčín, Jablonec nad Nisou a Ústí nad Labem).  

 

Ubytovna má ubytovací řád s předepsaným režimem návštěv 

do 17ti hodin a dodržováním nočního klidu od 22hodin. Toto je 

velmi často porušováno a spojeno s občasnými výjezdy městské 

policie kvůli drobným potyčkám či rušení nočního klidu. Během 

realizace rozhovorů pro výzkumnou část této práce byla 

ubytovna v zájmu médií kvůli nočnímu požáru způsobeného 

špatnou elektroinstalací při které uhořel jeden z ubytovaných 

dělníků.  

 

Většina zdejších lidí hovoří o přání dostat se 

z ubytovny pryč, avšak jen málokdo je schopný toto přání 

naplnit, jelikož nejsou schopni našetřit 20 až 30 tisíc Kč na 

kauci k nájemnímu bytu. Zároveň je pro některé osoby 

odrazující fakt, že mají dluh „na elektrárně“ nebo „na 

plynárně“ a v klasickém nájemním bydlení by si tak nemohli 
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sjednat odběr těchto služeb. V případě ubytovny tento problém 

řešit nemusí.  

 

 

8.5.2. Lokalita Vojanovka 

 

Lokalita Vojanovka názorně ukazuje vznik a vývoj většiny 

sociálně vyloučených lokalit v Liberci. Jedná se o 2 činžovní 

domy v městské čtvrti Františkov, které před několika lety 

odkoupil ve špatném technickém stavu soukromý majitel. Větší 

z domů čítá 3 patra, celkem 12 bytů o velikosti 1+kk až 2+1.  

Druhý dvoupatrový dům má 8 bytů. Celková obsazenost těchto 

dvou domů je sociálními pracovníky odhadována na 90 osob, 

z čehož více než polovinu tvoří nezletilé děti. 

 

 Oba domy jsou ve staré zástavbě čtvrti, autobus je 

vzdálen 100m, obchod s potravinami cca 500m. Dům tedy není 

prostorově vyloučen v absolutním slova smyslu. Avšak 

stigmatizace připisovaná této adrese parametry sociálního 

vyloučení naplňuje.  

 

Po odkoupení majitel investoval nejnutnější finance do 

rekonstrukce bytů pouze v případě, že původní nájemníci 

s nájemní smlouvou na dobu neurčitou z domu odešli nebo 

podepsali s majitelem smlouvu novou. V případě 

zrekonstruovaných bytů nájemníci platí holý nájem a zálohu na 

vodu cca 6.500Kč za byt o velikosti 2+1, k čemuž je nutné 

připočítat náklady na elektřinu cca 2.500kč měsíčně. Každý 

byt má vlastní měřiče na odběr elektřiny, voda je majitelem 

vyúčtovávána za roční období.  

 

 Oba domy jsou ve velmi špatném technickém stavu, 

vchodové dveře jsou vyražené, okna na chodbách jsou 

vytlučená, často nahrazená igelitem. Chodby jsou pravidelně 
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uklízeny několika nájemnicemi, ale i tak zapáchají díky 

havarijnímu stavu odpadních trubek. Dům nemá žádného správce, 

majitel sám přijede cca jednou za měsíc – většinou vybrat 

nájemné, případně prodloužit nájemní smlouvy.  V jednom 

z domů žije velkorodina, jejíž nukleární rodiny obývají asi 6 

bytů. Zahrada náležející k domům je zanedbaná, tráva zde již 

prakticky neroste. Muži zde často rozebírají staré lednice, 

kovy prodají do sběrny, neužitečné materiály pak hromadí 

v několika opuštěných kůlnách. V letních měsících lidé 

zahradu hojně využívají, což vede k občasným sporům 

s obyvateli sousedních domů.  

 

 Zaměstnanost zdejších obyvatel je odhadována cca na 40%, 

přičemž se jedná zejména o muže pracující v dělnických 

profesích na stavbách.  

   

 

8.6. Výzkumný postup 

 

 V rámci výzkumu k mé diplomové práci jsem v období 

březen – listopad roku 2008 provedla celkem 28 rozhovorů 

s jednotlivými ženami ve dvou vybraných sociálně vyloučených 

lokalitách v Liberci – v ubytovně Sokolská a v tzv. 

Vojanovce. Délka jednotlivých rozhovorů se lišila, zpravidla 

byly prováděny v rámci dvou až tří devadesátiminutových 

setkáních v domácnostech žen, tedy v jejich přirozeném 

prostředí, kde se cítily bezpečněji a byly otevřenější. 

Vzhledem k poměrně citlivému tématu jsem během prvního 

setkání spíše navazovala s ženami kontakt, abych si získala 

jejich důvěru. Uvědomuji si však, že má pozice byla 

zvýhodněna skutečností, že jsem v těchto lokalitách 

v minulosti pracovala jako terénní sociální pracovnice, moji 

kolegové zde působí i nadále a řadu z oslovených žen znám 

osobně.  
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Nevýhodou domácího prostředí byla častá přítomnost i 

dalších osob, do rozhovorů se tedy často zapojovali i 

partneři oslovovaných žen, děti nebo i sousedé a náhodní 

návštěvníci. Toto se ukázalo jako rušivé, avšak do jisté míry 

bylo nutné tento fakt akceptovat. Pokud však míra zapojení 

ostatních členů domácnosti zcela narušila strukturu, byl 

rozhovor ukončen a navázala jsem na něj v rámci dalšího 

setkání dle individuální domluvy. K tomuto kroku jsem se 

uchylovala i proto, že lze předpokládat odlišnost odpovědí 

v přítomnosti jiné osoby.  

 

V prvotní fázi mého výzkumu jsem si vytvořila testovací 

vzorek otázek, který byl mnohem kratší a měl mi pomoci 

zjistit, zda budou oslovené ženy rozumět položeným otázkám a 

zda jejich pomocí zjistím skutečnosti, které zamýšlím 

sledovat. Daný vzorek otázek jsem vyzkoušela na dvou romských 

ženách, které jsem později nezařadila do výzkumného vzorku. 

Díky tomuto postupu jsem upravila některá slovní spojení, 

zkrátila věty výsledných otázek a do struktury jsem zařadila 

i některé příklady a pomocné otázky. Zároveň jsem si ověřila 

nutnost se zcela vyvarovat cizích slov a začlenit tzv. 

ověřovací otázky. K tomuto kroku jsem se rozhodla nikoli 

kvůli předpokladu lživých odpovědí, jak by se mohlo zdát, ale 

spíše k ověření pochopení daných klíčových otázek a 

prohloubení otevřenosti odpovědí respondentky. Ukázalo se, že 

v úvodu rozhovoru mají ženy tendenci odpovídat tak, aby 

vypadaly „v lepším světle“ a až při druhém setkání nebo po 

delším probíhajícím rozhovoru jsou otevřené a jejich odpovědi 

více korespondují s realitou.  

 

 Z realizovaných rozhovorů jsem si pořizovala písemné 

záznamy, nahrávání celých rozhovorů se u prvních oslovených 

respondentek ukázalo jako problematické, neboť diktafon 

vzbuzoval nedůvěru a stydlivost. Proto jsem od audio záznamů 
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rozhovorů a následných přepisů nadále upustila. Všechny 

oslovené ženy jsem ujistila o skutečnosti, že pro účely 

zpracování diplomové práce budou jejich jména změněna aby 

byla zachována jejich anonymita.  

  

Rozhovory byly realizovány podle předem stanovené 

struktury – viz příloha č. 2 sledující několik klíčových 

témat. Rozhovory začínaly otázkami potvrzujícími nastavená 

kritéria výběrového vzorku a poté se rozbíhaly podle 

konkrétní situace dané ženy.  

 

 Při analýze rozhovorů jsem se snažila hledat shodná 

témata, která se vynořovala na pozadí sledovaných faktorů. 

Tato témata jsem následně interpretovala do tématických 

okruhů, kdy se snažím představit vztahy mezi jednotlivými 

faktory. Jedná se především o bariéry zaměstnatelnosti ze 

strany respondentek a alternativní zdroje obživy. 

 

 

8.7. Možná omezení a zkreslení výzkumu 

 

 Již samotný proces dotazování v sobě skrývá určitá 

omezení. Rozhovor, ale například i dotazník či zúčastněné 

pozorování jsou tzv. reaktivní metody, jak uvádí Disman 

(2000) zkoumaná osoba jednak ví, že je zkoumána a podle toho 

může přizpůsobit své chování a odpovědi na pokládané otázky a 

dále reaguje na osobu výzkumníka. Tomuto zkreslení se 

prakticky nejde vyhnout. 

 

 Mezi další možná zkreslení výzkumu jistě patří i 

tyto skutečnosti - respondent nesprávně porozumí kladené 

otázce, otázky pro něj mohou být nepříjemné, může chtít 

chránit své soukromí nebo pro něj může být nepřijatelné 

odpovídat dle skutečnosti. Dotazovaná osoba potom může 
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odpovídat záměrně nepravdivě – např. v situaci, kdy je určitá 

alternativa odpovědi spojena v představou nějaké sankce, nebo 

chce tazatele potěšit. V úvahu přicházejí i situace kdy 

respondent odpověď na danou otázku jednoduše nezná, avšak 

není ochoten tento fakt přiznat a odpověď si vymyslí.  

 

Zřejmým zkreslujícím faktorem také je samotný výzkumný 

vzorek, který může být ovlivněn typem sociálních sítí které 

vedly k zahrnutí respondentek do vzorku, i tzv. samovýběr kdy 

se do zkoumaného vzorku dostanou ženy, které se do něj samy 

dostat chtějí. Redukce takového zkreslení je však u 

kvalitativního výzkumu značně obtížná.  

 

Samotný výzkumník se též může dopouštět určitého 

zkreslení výzkumu,  zvláště pak v jeho závěrečné fázi, tedy 

ve vyhodnocování sebraných dat.   

 

 

 

8.8. Zjištění 

 

8.8.1. Struktura výzkumného vzorku 

 

Jak jsem již uvedla, provedla jsem rozhovory s 28 

ženami. Jejich věk se pohyboval od 18 do 56 let. Celkem 13 

z oslovených žen žije manželem /druhem ve společné 

domácnosti, zbylých 15 žen žijí bez partnera. I v tomto 

ohledu lze vysledovat odlišnost v obou lokalitách – na 

Vojanovce žije 9 žen v partnerském svazku, na ubytovně 

Sokolská jsou to pouze 4 ženy. V následující tabulce je 

uvedena věková struktura oslovených žen, která se v obou 

sledovaných lokalitách liší a počet žen, které pečují 

minimálně o 1 nezletilé dítě.  
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Tab. Č. 2 Struktura výzkumného vzorku dle věku a péče o děti 

  Ubytovna Sokolská Vojanovka Celkem 

Věková 
kategorie 

Počet 
respondentek 

z toho pečující 
o nezletilé dítě 

Počet 
respondentek 

z toho pečující 
o nezletilé dítě četnost %  

18 – 20 let 1 0 3 0 6 21,5 

21 – 30 let 2 1 4 3 4 14,25 

31 – 40 let 3 3 5 5 9 32 

41 – 50 let 5 1 1 1 5 18 

51 – 60 let 3 1 1 1 4 14,25 

Celkem 14 6 14 10 28 100 

 

Ze zjištěných údajů vyplývá, že na ubytovně Sokolská 

žijí spíše starší ženy. Nejpočetnější je věková kategorie 41 

– 50 let a z celkového počtu 14ti oslovených žen jich 6 

pečuje o nezletilé dítě. Oproti tomu na Vojanovce žijí spíše 

mladší ženy a v 10ti případech ze 14ti pečují o nezletilé 

dítě. Nejčastější věkovou kategorií na Vojanovce je 31 – 40 

let. Nutno říci, že zde nehraje roli biologické mateřství, 

nýbrž skutečnost, zda oslovená žena o dítě celodenně pečuje. 

Fakt, že v nájemním bydlení žijí ženy mladšího věku, 

připisuji tomu, že sdílejí společnou domácnost s více lidmi, 

často druhem / manželem, kdežto starší ženy obývající pokoje 

na ubytovně Sokolská žijí samy.  

 

V oblasti vzdělání existují také rozdíly mezi 

jednotlivými lokalitami. Zatímco v nájemním bydlení žijí 4 

ženy se základním vzděláním, 2 s nedokončeným učebním oborem 

2 a 8 žen s ukončeným učebním oborem, na ubytovně je to 7 žen 

se základním vzdělání,, 2 s nedokončeným učebním oborem a 5 

žen s dokončeným učebním oborem. Zajímavá je však souvislost 

mezi vzděláním a věkem. Lze vysledovat, že 9 žen s ukončeným 

učebním oborem je ve věku 41 let a výše. Tento fakt přisuzuji 

tomu, že vzdělávací proces absolvovaly za minulého režimu, 

kdy státní orgány více dohlížely nad vzděláváním a 

zaměstnáním Romů. Žádná z oslovených žen neabsolvovala žádný 

rekvalifikační kurs na úřadu práce, rovněž žádné z žen nikdy 

nebyla možnost kurs absolvovat nabídnuta.  
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Tab. Č. 3 Struktura výzkumného vzorku dle vzdělání 

  Ubytovna Sokolská Vojanovka 

Věková 
kategorie 

základní 
vzdělání 

nedokončený 
učební obor 

dokončený 
učební 
obor 

základní 
vzdělání 

nedokončený 
učební obor 

dokončený 
učební 
obor 

18 – 25 let 0 2 1 1 0 0 

26 – 30 let 4 0 0 1 0 1 

31 – 40 let 3 0 2 2 1 0 

41 – 50 let 0 0 1 0 0 4 

51 – 60 let 0 0 1 0 1 3 

Celkem 7 2 5 4 2 8 

 

 Dalším faktem, který jsem v rámci rozhovorů sledovala 

byly délka jejich souvislé evidence na úřadu práce. Mezi 

jednotlivými ženami se vyskytovaly velké rozdíly a délka 

evidence se pohybovala v rozmezí 2 až 30 měsíců.  

 

 V případě žen pečujících o dítě byla délka evidence na 

úřadu práce průměrně 13 měsíců. Rozpětí vysledovaných 

zjištění však byla od 2 do 30ti měsíců, přičemž nejdéle je 

v evidenci ÚP žena ve věku 55 let, která má svěřené do péče 

své vnouče, což se ve sledovaném vzorku objevilo ještě ve 

dvou případech, jedna žena ve věku 52 let z lokality 

Vojanovky pečuje o 4 svěřená vnoučata, další ve věku 49 

pečuje o 1 vnouče a na ÚP je evidována 21 měsíců. U všech tří 

žen však nelze délku jejich nezaměstnanosti připisovat pouze 

péči o dítě, nýbrž i jejich věku a nepříznivému zdravotnímu 

stavu se kterým se potýkají. Dalších 12 žen pečujících o dítě 

se zaevidovalo na ÚP ihned po ukončení rodičovské dovolené. 

Z těchto dvanácti žen pečuje o více než jedno dítě 65% žen a 

všechny jejich porody následovaly v maximálním tříletém 

rozestupu, tudíž rodičovské dovolené na sebe plynule 

navazovaly. Díky tomu lze říci, že většina žen pečujících o 

děti má minimální pracovní zkušenosti a jejich délka neúčasti 

na trhu práce přesahuje 7 let.  

 

 Ve skupině žen bezdětných a žen, které o dítě nepečují 

je průměrná délka evidence na ÚP 10 měsíců. Hodnoty u 
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jednotlivých žen se pohybovaly v rozmezí 2 až 26 měsíců, 

přičemž nejvyšší hodnoty opět dosáhla žena staršího věku, 

konkrétně 51letá žena s částečným invalidním důchodem. I 

v této skupině lze vysledovat závislost věku a zdravotního 

stavu na délce nezaměstnanosti. Čím více je žena starší, tím 

hůře hledá uplatnění na legálním trhu práce. V této skupině 

se ale objevily i 3 mladé ženy ve věku do 20ti let, které 

jsou evidované na ÚP několik měsíců, nesplňují podmínky pro 

výplatu podpory v nezaměstnanosti, jelikož nemají 

odpracovaných 12 měsíců. Tyto ženy pracují již několik měsíců  

načerno a evidence na ÚP je pro ně jen výhodou kvůli čerpání 

dalších sociálních dávek.  

 

 

8.8.2. Aktivita při hledání legálního zaměstnání 

 

Téměř všechny ženy uvedly, že je pro ně rodina jednou 

z nejdůležitějších životních hodnot. Některé ženy rovněž 

uvedly, že by volily trvalou pozici ženy – matky 

v domácnosti, tak jak tomu tradičně v romských rodinách bylo. 

O zaměstnání uvažují především z potřeby většího zisku 

finančních prostředků, jinak pro ně zaměstnání není hodnotou. 

Zájem o zaměstnání u všech respondentek tedy plyne pouze 

z finanční nutnosti.  

 

12 z oslovených žen uvedlo, že jsou na úřadu práce 

evidované pouze z nutnosti – pokud by zaevidované nebyly, 

nesplňovaly by podmínky na výplatu některých sociálních 

dávek. Zaměstnání tedy vůbec nehledají, nevyvíjejí žádnou 

aktivitu a pouze chodí na povinné schůzky na ÚP. Pokud 

dostanou doporučení volného místa od pracovnice ÚP, dojdou si 

k tomuto zaměstnavateli pouze „pro razítko“. Razítkem a 

podpisem zaměstnavatel potvrdí jeden z předepsaných důvodů 

pro nepřijetí uchazeče o zaměstnání. Z těchto dvanácti žen 
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jich 9 pečuje o děti, 3 ženy jsou bezdětné – respektive 

staršího věku a jejich děti jsou již dospělé.  

 

Dalších 9 žen uvedlo, že spolupracují na hledání 

zaměstnání s terénním sociálním pracovníkem, na kterého 

v tomto ohledu spoléhají a přizpůsobují se krokům, které TSP 

navrhuje. Mají tedy sepsané životopisy, pravidelně obvolávají 

nabídky volných pracovních míst, jsou zaregistrované 

v pracovní agentuře. Nejrůznější kroky vedoucí k hledání 

zaměstnání tedy podnikají min. dvakrát do týdne. Z těchto 

devíti žen jsou to 4 ženy pečující o nezletilé dítě. Zajímavé 

je, že z těchto devíti žen jich 5 uvedlo, že nebýt vlivu TSP, 

takto aktivní by nebyly. Přesto však trvají na svém zájmu být 

skutečně zaměstnaná.  

 

Další 3 ženy uvedly, že legální zaměstnání vůbec 

nehledají, jelikož mají příjem z nelegální činnosti. 2 

z těchto žen pravidelně pracují již 5 měsíců. Evidenci na ÚP 

vnímají jako výhodu, jelikož je za ně hrazeno zdravotní 

pojištění a mají tak možnost využívat další sociální dávky. 

S touto situací jsou spokojené a nemíní ji změnit. Žádná 

z těchto žen nepečuje o nezletilé dítě.  

  

Zbylé 4  ženy  uvedly, že se o hledání zaměstnání 

zajímají nárazově, většinou v souvislosti se schůzkou na ÚP 

nebo sociálním odboru. Jedná se o občasné telefonáty 

zaměstnavatelům nebo osobní návštěvy firem. Četnost odhadují 

na 2 až 4 úkony za měsíc. Mezi těmito ženami jsou 3 ženy 

pečující o dítě.  

 

Shrnu-li tedy předchozí zjištění podle posuzovaných 

skupin, tak ve skupině žen pečujících o nezletilé děti uvedlo 

9 žen, že se o hledání zaměstnání vůbec nezajímají, 4 ženy 

spolupracují s terénním sociálním pracovníkem a aktivity 
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směřující k nalezení zaměstnání vykonávají průměrně 2krát 

týdně a 3 ženy tyto aktivity konají 2 až 4krát do měsíce.  

 

Ve skupině žen, které o děti nepečují jsou to 3 ženy, 

které absolvují pouze úkony nařízené úřadem práce, dalších 5 

žen aktivně spolupracuje s terénním sociálním pracovníkem a 

úkony směřující k nalezení zaměstnání vykonávají několikrát 

do týdne, 3 ženy legální zaměstnání nehledají, neboť 

dlouhodobě pracují načerno a 1 žena uvádí, že si zaměstnání 

hledá sama a aktivity k tomuto směřující jsou náhodné, 

průměrně 2 – 4krát do měsíce.  

 

Ženy, které pečují o nezletilé dítě jednotně uvádějí 

jako největší zdůvodnění míry své aktivity při hledání 

zaměstnání právě péči o děti. Obecně mají problém se svěřením 

dětí i na krátkou dobu někomu jinému, manžel nebo druh 

v tomto směru málokdy vypomáhá. Pokud má žena jedno z dětí 

starší a schopné se o sourozence postarat, děti mu svěří a má 

tak prostor absolvovat obcházení úřadů, pracovních pohovorů 

apod. Svou roli v rodině většina žen vidí jako nezbytně 

důležitou a mají pocit, že pokud by chodily do práce, nebude 

uvařeno, uklizeno, vypráno, děti ráno nikdo neodvede do školy 

apod. Z nástupu do zaměstnání proto mají většinou strach. 3 

ženy uváděly, že v minulosti do zaměstnání nastoupily, ale po 

pár týdnech pracovní poměr ukončily, neboť „to doma 

nefungovalo“. Ženy pečující o děti by tedy uvítaly zaměstnání 

na zkrácený úvazek, aby se zároveň mohly starat o rodinu. 

Vzhledem k obecnému faktu, že pro ženy s nízkou kvalifikací 

je na trhu práce jen velmi málo pracovních příležitostí na 

zkrácený úvazek jsou jejich šance na úspěch minimální.  
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Z výše uvedených zjištění vyplývá, že ženy které pečují 

o děti jsou výrazně méně aktivní při hledání legálního 

zaměstnání, neboť upřednostňují péči o děti. Zároveň se 

většina žen odkazuje na nemožnost umístit dítě do školky, 

nebo nemožnost svěřit péči o děti a domácnost někomu jinému 

v rodině.   

 

 

8.8.3. Strategie obživy 

 

 Všechny oslovené ženy se shodují v tvrzení, že jejich 

příjmy nejsou dostatečné pro naplnění všech jejich platebních 

povinností a uspokojení jejich potřeb a přání. 75% uvádí, že 

s penězi nevychází a jejich rodinný rozpočet je trvale 

poddimenzován. Žijí tak z měsíce na měsíc a často přistupují 

k neuhrazení plateb za bydlení v plné výši. Na ubytovně 

Sokolská je zcela běžné, že ženy platí nájem jen na několik 

dní dopředu, přestože pobírají dávky určené na bydlení, které 

jim náklady na bydlení z větší části pokryjí. V případě 

bydlení nájemního na Vojanovce mají 4 ženy z výzkumného 

vzorku dluh na nájemném a splácí jej po malých částkách. 

Spoléhají na laxnost majitele, který dluhy na nájemném 

neřeší, snadno se nechá „ukecat“ a výpověď z nájmu bytu jim 

nedá.  

  

Většina žen by si přála odejít z lokality, žít někde 

jinde a mít se dobře. Toto přání nemohou povětšinou 

zrealizovat, neboť nejsou schopné našetřit dostatečný obnos 

(průměrně 25tisíc Kč) na složení kauce k bytu mimo lokalitu. 

Život v jejich místě bydliště je velmi nákladný, jen na 

bydlení vynaloží měsíčně průměrně 10tisíc korun. Záměrem 

většiny žen je zvýšit si příjem, aby byly schopné zajistit 

základní potřeby – mít kde bydlet, mít co jíst.  
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Z mého výzkumu vyplývá několik hlavních strategií 

obživy, které se podobně vyskytují v obou sledovaných 

lokalitách. Je však nutné říci, že v případě ženy žijící 

v rodinném uspořádání nelze hovořit o ženině strategii, nýbrž 

o způsobu života celé rodiny. Alternativní zdroje obživy jsem 

rozdělila do následujících kategorií:  

 

1. sociální dávky 

2. práce načerno 

3. sezónní sběr plodin, sběr železného šrotu  

4. kriminalita 

 

 

8.8.3.1. Sociální dávky 

  

Dávky podpory v nezaměstnanosti 

  

 Ze všech 28 oslovených žen pobírá peněžitou podporu 

v nezaměstnanosti pouze 5 žen. Ostatní ženy tuto dávku 

přiznanou nemají, jelikož jsou v evidenci uchazečů o 

zaměstnání déle než 6 měsíců, neabsolvují žádný 

rekvalifikační kurs a nesplňují tak podmínky pro výplatu 

dávky.  

 Podmínkou pro výplatu dávky je mimo jiné fakt, že byl 

příjemce v posledních třech letech alespoň 12 měsíců 

zaměstnaný. V současné době je vyplácení podpory 

v nezaměstnanosti limitováno dobou 6 až 12 měsíců (záleží na 

věku příjemce), takže podporu v nezaměstnanosti nelze 

považovat za stálý zdroj obživy. Avšak, lze ji využívat 

sezónně, jak popsaly 3 oslovené ženy. Jejich manželé pracují 

jako pomocní dělníci na stavbách, takže v letních měsících 

jsou zaměstnaní a přes zimu pobírají podporu 

v nezaměstnanosti.  
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Starobní důchod 

 

 Mezi oslovenými ženami nebyla ani jedna žena, která by 

splňovala věkovou podmínku pro výplatu starobního důchodu. 

V případě 4 žen jejich partneři splňovali podmínku věkovou, 

avšak neměli potřebné doby pojištění, tzn. neměli odpracovaný 

dostatečný počet let. Starobní důchod jim tedy vyplácen není 

a jsou odkázáni na jiné sociální dávky.  

 

Částečný invalidní důchod 

 

 Nárok na přiznání částečného invalidního důchodu má 

člověk, kterému z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního 

stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti 

nejméně o 33%, nebo mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav 

značně stěžuje obecné životní podmínky.  

 

 Z celkového počtu 28 oslovených žen bylo 9 žen částečně 

invalidních, z nichž zdravotní stav 2 žen odpovídá plnému 

invalidnímu důchodu, avšak nejsou schopny doložit potřebné 

roky pojištění v rozhodném období (v posledních 10ti letech 

by musely doložit 5 let pojištění). Na ubytovně Sokolská to 

bylo 6 žen s trvalým příjmem z invalidního důchodu, na 

Vojanovce pouze 2. Tento rozdíl přisuzuji především k faktu, 

že v ubytovně obecně žijí ženy starší, tudíž u nich lze 

předpokládat i horší zdravotní stav. U žádné z žen se 

nejednalo o jediný příjem ze systému sociální podpory.  

 

Dávky státní sociální podpory 

 

 Všech 28 oslovených žen pobírá minimálně jednu dávku 

státní sociální podpory. Lze tedy tvrdit, že tento druh 

sociálních dávek je jedním z trvalých zdrojů obživy romských 

žen.  
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Příspěvek na bydlení – tuto dávku pobírá 19 z oslovených žen. 

Dalších 5 žen není příjemcem dávky, jelikož obývají domácnost 

s jinou osobou, která dávku pobírá.  

 

Přídavek na dítě – všech 16 žen, které pečují min. o jedno 

nezletilé dítě pravidelně každý měsíc pobírá přídavky na 

dítě. 

 

Dávky hmotné nouze 

 

Systém dávek v hmotné nouzi vešel v platnost od 

1.1.2007. Hlavní změnou bylo především vyplácení dávky 

společně posuzovaným osobám, tedy lidem, kteří spolu žijí 

v jedné domácnosti. Dávky v hmotné nouzi pobírá z 26 z 28 

oslovených žen. Zbylé dvě ženy mají příjmy složené z důchodu 

a dávek státní sociální podpory a jejich výše přesahuje 

životní minimum rodiny. Pro výplatu dávek hmotné nouze tudíž 

nemají nárok.  

 

Dávky sociální péče  

 

Žádná z oslovených žen nesplňuje nároky na žádnou 

z dávek sociální péče.   

 

 

  

8.8.3.2. Práce načerno 

 

 Má výzkumná sonda do romských domácností prokázala, 

že nelegální práce je v sociálně vyloučených lokalitách 

značně rozšířená. Na otázku, zda někdy ve svém životě 

pracovaly načerno odpověděly všechny ženy ano. V posledních 2 

letech má vlastní zkušenost s nelegální prací trvající min. 1 
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měsíc celkem 18 (65%) z oslovených žen. Mezi práce, které 

ženy zmiňovaly patřilo:  

 

úklidové práce – tuto činnost zmiňovalo 11 žen, četnost 

tohoto jevu však byla vyšší, celkem 20 nelegálních pracovních 

poměrů.  Jedna z žen uváděla téměř roční zdroj přivýdělku 

pravidelným úklidem chodeb přímo na ubytovně Sokolská, kdy jí 

odměnu vyplácel správce ubytovny. Ve dvou dalších případech 

ženy jmenovaly několika měsíční úklidové práce v hospodě a 

hotelu.  

 

V oblasti úklidových prací se objevily i početné případy 

týkající se specifických případů, proto je uvádím zvlášť. 

 

- úklid tramvají / vagonů – tento druh zaměstnání 

zmiňovaly spíše mladší, bezdětné ženy. Práci vykonávaly 

dlouhodobě, z počátku s přislíbenou pracovní smlouvou. 

Poté, co mistrová odmítla pracovní smlouvu vystavit, 

zůstaly zde i nadále, neboť výdělky se pohybují kolem 

8.500kč za měsíc. Pracovní doba je členěna do  12ti 

hodinových směn, 4 dny v týdnu. Zkušenost s touto 

činností má celkem 8 oslovených žen a průměrná délka 

tohoto pracovního poměru byla 5 měsíců. 

 

- úklid v supermarketu – v tomto případě měl platnou 

dohodu o pracovní činnosti sjednánu někdo jiný, avšak 

fakticky práci vykonávaly oslovené ženy. Tento postup se 

vyskytoval v rámci 2 rodinných klanů, z oslovených žen 

s tím mělo zkušenost 6 z nich.  

 

Sezónní práce – lesní práce (otrhávání trávy kolem mladých 

stromků) – tento zdroj obživy využívá 5 žen, z toho 3 ženy 

s dětmi. Jako značnou výhodu zmiňují možnost vzít s sebou 

děti, které jim pomáhají.  
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Domácí práce – nejčastěji to bylo navlékání korálků, s čímž 

má zkušenost 9 z oslovených žen. Tento typ domácí práce 

rovněž využívají spíše ženy pečující o děti, starší děti do 

činnosti zapojují. Výdělky plynoucí k navlékání jsou malé, 

ženy tak tuto činnost přijímají jen na krátkou dobu, ve všech 

případech nepřesáhla souvislá doba 3 měsíce.  

 

 Všech 28 respondentek uvedlo, že finanční výhodnost 

nelegální práce je jejich hlavním motivem k jejímu 

vykonávání. 7 žen uvedlo i další důvod – dlouhodobou 

nemožnost najít legální zaměstnání. Všechny ženy posuzují 

svou finanční situaci jako nedostatečnou. 10 žen uvedlo, že 

jejich partneři vykonávají dlouhodobě nelegální práci a tak 

zvyšují příjem celé rodiny.  

 

Pro porovnání výskytu nelegální práce v jednotlivých 

lokalitách uvádím následující tabulku. Z ní je patrné, že u 

bezdětných žen využívá nelegální práci nejvíce věková 

kategorie 18 – 20 let, druhou nejčetněji zastoupenou 

kategorií je věk 51 – 60 let. U mladých žen si toto vykládám 

jako neochotu pracovat, respektive věnovat předepsaný počet 

hodin denně trvalému zaměstnání, což potvrdily i odpovědi 3 

z oslovených žen v této věkové kategorii. Je pro ně 

výhodnější vykonávat činnosti, kde se mohou případně navzájem 

zastoupit, tedy pracovní místo není vázáno na konkrétní 

osobu, ale odvedenou práci. V případě starších žen si toto 

vykládám finanční nouzí, jelikož tyto ženy žijí samy, nemohou 

se tedy spoléhat na finanční podporu rodiny.  
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8.8.3.3. Sezónní sběr plodin, sběr šrotu 

 

 Sběrem železného šrotu se stabilně živí spíše partneři 

oslovených žen, avšak 7 z nich uvedlo, že mnohdy chodí 

s partnerem, 2 z nich několikrát do měsíce sbírají šrot samy. 

Podle oslovených žen se tento typ výdělečné činnosti stále 

více opouští – jednak z důvodu poklesu cen za výkup kovů, ale 

i z důvodu stále častějších „nepříjemností s policií“, neboť 

lidé nejsou schopni prokázat, že šrot, který mají není 

kradený. 

  

 Sezónní sběr plodin - podzimní sběr bukvic a letní sběr 

borůvek uvedlo jako zdroj přivýdělku 5 z oslovených žen. Jako 

výhodu této činnosti považují zejména možnost zapojení dětí – 

nemusejí tedy řešit, kdo se postará o jejich děti v době, kdy 

jsou „v práci“. Výdělky z této činnosti nejsou značné, ale 2 

ženy toto vítají jako určitý druh rozptýlení.  

 

 Výhodou obou těchto typů přivýdělku je okamžité 

vyplacení financí.  

 

 

8.8.3.4. Kriminální činnost 

 

 V této oblasti byly dotazované ženy značně 

nedůvěřivé, žádná z oslovených žen přímo neoznačila samu sebe 

jako pachatelku trestné činnosti se záměrem se obohatit, 

avšak většina z nich hovořila o tom, co se „říká“.  Uváděly 

drobné krádeže v obchodech a také překupnictví.  

 

Poblíž lokality Vojanovka se v jedné restauraci údajně 

prodávají drogy. Jedna z žen uvedla: „některý holky z baráku 

to prodávaj a pak dostanou svojí dávku zadarmo“. Tento fakt 

se mi nepodařilo potvrdit, ani vyvrátit. Jedna z oslovených 
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žen uvedla, že byla trestaná za „el paso“, tedy loupežné 

přepadení.  

 

Podle sociálních pracovníků pracujících v předmětných 

lokalitách se z oblasti kriminální činnosti objevují drobné 

krádeže v ochodech, nebo konflikty v případech, kdy něco 

sebralo během nákupu malé dítě. Další případy zmiňují TSP 

v oblasti podvodů, kdy ženy falšují doklady o zaplacení 

nějaké „složenky“ aby oddálily nutnost zaplatit platbu za 

nájemné nebo služby.  

 

Vzhledem ke zjištěným poznatkům usuzuji, že míra 

kriminality žen ze zkoumaných lokalit je zanedbatelná.  
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8.9. Závěry, reflexe zjištění 

 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že pro romské ženy je 

bezkonkurenční životní hodnotou rodina, což se výrazně odráží 

na jejich postoji k legálnímu zaměstnání. Práci v placeném 

zaměstnání považují za téměř neslučitelnou s výchovou malých 

dětí.  

 

Zjištění z realizovaného výzkumu potvrdila předpoklad o 

výrazném vlivu rodičovství a péče o děti na postoj žen 

k legálnímu zaměstnání. V případě romských žen pečujících o 

nezletilé děti se dá hovořit o „kumulaci handicapů“, které 

ženy znevýhodňují na trhu práce. Jedná se o nízkou 

kvalifikaci, která ženy vede do nekvalitních, nestabilních a 

špatně placených pozic na trhu práce; přítomnost malých dětí 

a tudíž zvýšené riziko absence v zaměstnání a v neposlední 

řadě o romství a k němu přisuzované vlastnosti, jako je 

lenost, neefektivnost v práci, laxní přístup k docházce apod. 

Dalším velkým handicapem je samotné bydliště v sociálně 

vyloučené komunitě, což s sebou přináší adaptaci na sociální 

vyloučení ve všech jeho ohledech a upadající zájem o legální 

aktivity na poli trhu práce, jenž se jeví jako ekonomicky 

nevýhodné. 

 

V případě romských žen lze pozorovat vyhraněnou 

genderovou dělbu práce, která ženám primárně určuje roli 

matky a pečovatelky o rodinu. Muž má být tím, kdo zajišťuje 

obživu celé rodiny. Ženy toto vnímají jako přirozené, 

v některých případech správné, zároveň se ve většině případů 

shodují, že hlavní slovo v rodině mají ony a muž sám o sobě 

není aktivním živitelem rodiny. Lze tedy tvrdit, že tradiční 

uspořádání v romské rodině se vlivem adaptace na sociální 

vyloučení rozmělňuje a ženy se stávají více zodpovědnější a 

přebírají iniciativu v rozhodování ve věcech celé rodiny. 



99/110 

Lze tvrdit, že všechny oslovené ženy jsou závislé na 

dávkách sociálního zabezpečení a pravidelné měsíční dávky 

jsou pro ně stabilním zdrojem příjmu. Zároveň vyšlo najevo, 

že příjem z dávek není dostatečný. Finanční nedostatek je 

hlavním stimulem k vyhledávání dalších zdrojů obživy. Více 

než polovina z oslovených žen se ve svém životě setkala 

s nelegální prací, která je pro ně výhodná především z důvodů 

ekonomických – mají vyšší příjmy než z legálního zaměstnání, 

poté z důvodů rodinných – mohou snadněji skloubit péči o děti 

s výkonem výdělečné činnosti. Kriminalita jako alternativní 

zdroj obživy nebyla v rámci výzkumu prokázána, šlo o 

informace „z druhé ruky“ a nelze z nich dělat žádné závěry. 

 

 Výzkum taktéž prokázal, že ženy nepečující o děti jsou 

více aktivnější při hledání legální formy zaměstnání. Tuto 

skutečnost přisuzuji nižším sociálním dávkám (než je tomu u 

žen, které děti mají), vyšším nákladům na bydlení, zvláště 

pak u žen, které žijí samy a nesdílí domácnost s nikým 

dalším. Zároveň tyto ženy mají větší možnost se na trhu práce 

uplatnit a jsou si toho vědomy. 
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ZÁVĚR 

 

Česká společnost prošla během 20. století celou řadou 

změn - politických, kulturních i sociálních. Potlačení 

komunistického režimu a vznik svobodné demokratické země 

s sebou přinesl odhalení celé řady rizik, které byly během 

totality úspěšně skrývané. Jedním z nich je sociální 

vyloučení, kterým jsou postiženi z velké části právě Romové.  

 

Ve své práci jsem se zaměřila na současnou situací 

romských žen žijících v sociálně vyloučených lokalitách v 

Liberci a jejich vlastní strategie obživy. Vzhledem k jejich 

velké míře nezaměstnanosti jsem si kladla hlavní otázku - 

jaké zdroje obživy ženy využívají, když nemají pravidelný 

příjem plynoucí ze mzdy ze zaměstnání? Pozice žen je obecně 

na trhu práce znevýhodněná, u žen romských potom lze hovořit 

o handicapu mnohonásobném i díky životu v sociálně vyloučené 

lokalitě. Faktorů majících vliv na tento fakt je celá řada - 

samotné romství, dlouhodobá nezaměstnanost, nízká 

kvalifikace, péče o děti apod. Dlouhodobá frustrace a apatie, 

které jistě život v sociálním vyloučení přináší, má za 

následek zcela přirozenou adaptaci a změnu norem chování, 

s čímž souvisí i alternativní zdroje obživy.  

 

Z výsledků výzkumu vychází zcela jednoznačně, že 

nezaměstnané romské ženy žijící v sociálně vyloučených 

lokalitách jsou závislé na sociálních dávkách, které jsou 

v mnoha případech jejich jediným stabilním zdrojem příjmů. 

S tímto faktem souvisí trvale poddimenzovaný finanční 

rozpočet, který vytváří celou řadu dalších problémů a tím 

pádem i potřebu a nutnost hledat další zdroje obživy. Mezi 

velmi časté patří nelegální práce, ať už žen samotných, nebo 

u jejich partnerů. Domnívám se, že stávající legislativní 

rámec je v oblasti nelegální práce nedostatečný a dokud bude 
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tato forma zaměstnání pro obě strany (zaměstnavatele i 

pracovníka) výhodná, nedojde k jejímu potlačení. Úřady práce 

postihují osoby pracující načerno sankčním vyřazením 

z evidence uchazečů o zaměstnání, což způsobí krácení či 

ztrátu určitých sociálních dávek. Zaměstnavatele žádná forma 

trestu neohrožuje. Možným východiskem by proto byla větší 

kontrola zaměstnavatelů a jejich postihování za zaměstnávání 

lidí bez pracovních smluv a daňová reforma.  

 

Ve své práci upozorňuji na příčiny, které vedou 

k využívání alternativních zdrojů obživy, často na hranici 

legality. Je nutné mít na paměti, že tyto důvody pramení 

nejen ze samotné komunity romských žen, ale i z jejich 

životní situace a pozice obcí, respektive státu k této 

problematice.  

 

Výsledky mé práce reflektují situaci ve dvou vybraných 

sociálně vyloučených lokalitách v Liberci. Vzhledem 

k vlastním zkušenostem z řady měst v ČR si však troufám 

tvrdit, že způsob vzniku takovýchto lokalit a přístup 

samospráv k cílové skupině Romů je velmi podobný. Z toho 

důvodu lze předpokládat, že i strategie obživy romských žen 

napříč lokalitami nesou podobné znaky. Domnívám se, že trend 

českých měst a obcí, kdy se problematických občanů zbavují a 

přenášejí odpovědnost za ně na soukromé majitele nemovitostí 

či jiné subjekty je velmi rizikový. Uměle tak dochází 

k posilování sociálního vylučování ve všech jeho mechanismech 

a to má a bude mít za následek jen zhoršování situace 

sociálně vyloučených lidí. Hledat řešení bude poté mnohem 

obtížnější a rovněž finančně nákladnější.  

 

Podle mého názoru je nutné se problematikou sociálního 

vyloučení nadále zabývat, a to nejen na poli akademickém, 

nýbrž hlavně v praxi. Neziskové organizace pracující 
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s cílovou skupinou sociálně vyloučených osob ve většině 

případů poskytují služby které vedou, nebo by měly vést 

minimálně k zastavení propadu jedince či rodiny na sociální 

dno. K celkovému řešení tzv. romské otázky, či otázky 

sociálního vyloučení je však potřeba vytvořit dlouhodobou 

strategii a zkoordinovat postup státu, obcí i neziskových 

organizací.  

 

Dle mého názoru se mi podařilo splnit cíl této diplomové 

práce, tedy přiblížit a charakterizovat koncept sociálního 

vyloučení, nastínit souvislosti tohoto fenoménu 

s nezaměstnaností romských žen a popsat strategie obživy 

těchto žen. Výsledky mé práce mohou být podkladem k dalšímu 

hlubšímu zkoumání této oblasti či inspirací pro tvorbu 

programů či služeb zaměřeujících se na aktivizaci romských 

žen ze sociálně vyloučených lokalit.  
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Resumé 

 

 

Diplomová práce se v nejširším slova smyslu zaměřuje na 

problematiku sociálního vyloučení a nezaměstnanosti ve vztahu 

k romským ženám, včetně jejich příčin a důsledků. Konkrétně 

se pak věnuje způsobům života těchto žen, a to z pohledu 

tradičního i současného.  

 

Cílem diplomové práce je zodpovědět otázku, jaké 

strategie volí romské ženy v sociálně vyloučených lokalitách 

k získávání prostředků na svou obživu a jaké jsou příčiny 

jejich počínání. V úvodní části se práce zaměřuje na 

teoretické ukotvení dané problematiky, tedy konceptem 

sociálního vyloučení, nezaměstnaností, postavením Romů 

v české společnosti a jejich strategiím obživy. V části 

empirické pak práce předkládá výsledky terénního 

kvalitativního výzkumu a jejich zhodnocení, analyzuje způsoby 

obživy romských žen a  upozorňuje na některé nedostatky 

v oblasti jejich zaměstnanosti, přístupu k nelegální práci a 

závislosti na sociálních dávkách.  

 

 

Klíčová slova:  sociální vyloučení, strategie obživy, romské 

ženy, nezaměstnanost, nelegální práce, sociálně vyloučená 

lokalita  
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Abstract 

 

The thesis deals with the issue of social exclusion and 

unemployment in general including its causes and consequences 

in relation to Roma women. In detail it focuses on various 

aspects of their lifestyle including its traditional forms as 

well as current lifestyle varieties. 

 

The aim of the thesis is to search for answers to the 

key question which strategies do Roma women utilise in 

socially excluded locations in order to obtain means for 

their subsistence and what are the roots of these strategies. 

The introductory part deals with theoretical background of 

the area – i.e. the concept of social exclusion, 

unemployment, the position of Roma people in the Czech 

society and their subsistence strategies. The empirical part 

presents the results of qualitative research as well as the 

interpretation of these results. It analyses the subsistence 

strategies of Roma women and points out certain shortcomings 

in their employment, access to illicit employment and 

dependence on social benefits.  

 

Keywords: social exclusion, subsistence strategies, Roma 

women, unemployment, illicit employment, socially excluded 

locality 
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Diplomová práce se v nejširším slova smyslu zaměřuje na problematiku sociálního 
vyloučení a nezaměstnanosti ve vztahu k romským ženám, včetně jejich příčin a důsledků. 
Konkrétně se pak věnuje způsobům života těchto žen, a to z pohledu tradičního i 
současného. Mým hlavním cílem bylo zodpovědět otázku, jaké strategie volí romské ženy 
v sociálně vyloučených lokalitách k získávání prostředků na svou obživu a jaké jsou 
příčiny jejich počínání. V úvodní části se práce zaměřuje na teoretické ukotvení dané 
problematiky, tedy konceptem sociálního vyloučení, nezaměstnaností, postavením Romů 
v české společnosti a jejich tradičním strategiím obživy. 

Pro získání potřebných informací jsem zvolila metodu kvalitativního terénního 
výzkumu s použitím techniky rozhovoru s otevřenými otázkami. Zjištění potvrdila 
předpoklad o výrazném  vlivu  rodičovství  a  péče  o  děti  na  postoj  žen k legálnímu  
zaměstnání.  V případě  romských  žen  pečujících  o nezletilé  děti  se  dá  hovořit  o  
„kumulaci  handicapů“,  které ženy  znevýhodňují  na  trhu  práce.  Jedná  se  o  nízkou 
kvalifikaci, která ženy vede do nekvalitních, nestabilních a špatně placených pozic na trhu 
práce; přítomnost malých dětí a  tudíž  zvýšené  riziko  absence  v zaměstnání  a  v 
neposlední řadě  o  romství  a  k němu  přisuzované  vlastnosti. Zjištění ukazují na 
skutečnost, že romské nezaměstnané ženy jsou závislé na sociálních dávkách, neboť ty 
jsou jejich jediným stabilním finančním příjmem. Ze zjištění dále vyplývá, že velmi 
rozšířeným alternativním zdrojem obživy je nelegální práce a to především z důvodu její 
ekonomické výhodnosti. Nejčastější formy nelegální práce, které se v rámci výzkumu 
objevovaly patřily úklidové práce a domácí práce – navlékání korálků.  

Výsledky mého výzkumu ukazují na handicapy, které s sebou přináší život 
v sociálním vyloučení i na možnosti samotných žen uplatnit se na trhu práce. Domnívám 
se, že pro vytváření konceptů řešení je nezbytné zabývat se těmito otázkami a důkladně 
zmapovat všechny aspekty reálného života romských žen. Výsledky mé práce mohou 
sloužit jako podklad či inspirace pro další výzkumné činnosti v této oblasti. Pro organizaci 
věnující se výkonu terénní sociální práce ve zkoumaných lokalitách pak poslouží jako 
nástroj pro rozvoj aktivizačních služeb na poli pracovního poradenství zacílených právě na 
romské ženy. 

 


