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Abstrakt 
 
   Diplomová práce se zabývá sociálními problémy města Mostu a tím, jak je vnímají a 

hodnotí mladí Mostečané. Město má vlivem historických událostí velmi specifickou 

skladbu obyvatelstva a již dlouhodobě čelí mnoha problémům, které jsou svou povahou 

sociální, ekonomické, environmentální i jiné. Práce mapuje názory žáků a studentů 

mosteckých škol na dané problémy a analyzuje, které z nich považují za naléhavé, jak 

hodnotí životní podmínky v Mostě a jaký je jejich vztah k městu. Oporou práce a záro-

veň hlavní zdroj empirické informace je vlastní dotazníkové šetření provedené na 

vzorku zhruba 600 studentů různých typů škol, které dává odpovědi na většinu vý-

zkumných otázek. Ty se kromě sociálních problémů týkají taktéž doposud nepříliš dis-

kutovaného fenoménu masového odlivu obyvatel Mostu, který by mohl všechny ostat-

ní problémy do budoucna ještě prohloubit. Celkový výstup tak tvoří popis aktuální si-

tuace města a jeho problémů, percepce těchto problémů mladým obyvatelstvem a náčrt 

vize budoucího vývoje. 
 

Klíčová slova 
 
   Město Most, sociální soudržnost, sociální problémy, sociální exkluze, sociální struktu-

ra, nezaměstnanost, životní prostředí, deindustrializace, udržitelný rozvoj, migrace. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Abstract 
 
   This Thesis deals with the social problems of city Most and how they are perceived 

and evaluated by its young population. Under influence of historical events the city has 

a very specific composition of the population and it has long been faced with many 

problems that are inherently social, economic, environmental and other. The Thesis 

presents the view of pupils and students of Most's schools on these problems and it ana-

lyzes which problems students consider as urgency, how they evaluate the living con-

ditions in Most and what is their relationship to the city. The Thesis is supported by 

own SAQ survey conducted on a sample of approximately 600 students from different 

types of schools that provides answers to most of the research questions. These questi-

ons are concerned, except the social problems, also with the phenomenon of mass de-

population of city Most that is not very discussed yet but that could deepen all other 

problems in the future. Thus the overall output is consisted of a description of the 

current situation of the city and its problems, perception of these problems by its 

young population and outline of vision of future development. 

 

Keywords 
 
   City Most, social cohesion, social problems, social exclusion, social structure, un-

employment, environment, deindustrialization, sustainable development, migration. 
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Vymezení předmětu zkoumání 
 
   Ve své diplomové práci se budu zabývat (nejen) sociálními problémy města Mostu a 

tím, jak je vnímají a hodnotí mladí Mostečané. Město má vlivem historických událostí 

velmi specifickou skladbu obyvatelstva a již dlouhodobě čelí mnoha problémům, které 

jsou svou povahou sociální, ekonomické, environmentální i jiné. Mým cílem bude zjis-

tit, které problémy mladí Mostečané hodnotí jako naléhavé a jak se k nim stavějí. Kro-

mě toho bych se rád zaměřil také na nový a doposud nepříliš diskutovaný fenomén od-

livu mosteckého obyvatelstva, který by do budoucna mohl všechny ostatní problémy 

ještě prohloubit.  

 
Cíle diplomové práce 
 
   Cílem práce je zmapování názorů žáků a studentů mosteckých škol na sociální i jiné 

problémy, kterým čelí město Most. Mojí snahou bude určit, které problémy mladí oby-

vatelé považují za naléhavé a analyzovat, jak se liší jejich odpovědi v závislosti na soci-

odemografických ukazatelích a rodinném prostředí, z kterého pocházejí. Vyšetřeny 

budou různé věkové kategorie, díky čemuž by mělo být možné rozpoznat i názorové 

trendy a změny v percepci daných problémů.  

   Zvláštní pozornost pak bude věnována úbytku mosteckého obyvatelstva a tomu, zda 

se město chystají opustit i oslovení respondenti (zejména starší studenti, u nichž už lze 

předpokládat validní odpovědi). 

   Celkovým výstupem by tedy měl být popis aktuální situace města a jeho problémů, 

vnímání těchto problémů mladým obyvatelstvem a načrtnutí vize budoucího vývoje.  

 
Teoretická východiska 

 
   Pro Mostecko jsou určité negativně hodnocené fenomény (problémy) v podstatě sig-

nifikantní, a proto do výzkumu vstupuji s hypotézou, že je vnímají i jeho mladí obyva-

telé. V teoretické části práce se budu věnovat problémům, které budou žáci a studenti 

hodnotit jako nejnaléhavější. Předpokládám, že největší pozornost bude věnována 

zejména problému nezaměstnanosti, sociálnímu vyloučení a jevům spojeným se speci-

fickou skladbou obyvatelstva.     

 



Výzkumné otázky 
 
   Ve svém výzkumu se pokusím zodpovědět především následující otázky: 

 Jakým problémům čelí město Most? 

 Jak tyto problémy vnímají a hodnotí mladí obyvatelé? 

 Které problémy vnímají jako vůbec nejpalčivější? 

 Jak hodnotí život a životní podmínky ve městě? 

 Jak se liší odpovědi v závislosti na sociodemografických charakteristikách a ro-

dinném zázemí? 

 Jak se mění počet a struktura obyvatel Mostu? 

 
Metody 
 
   Primárním zdrojem dat bude vlastní kvantitativní výzkum (dotazníkové šetření) mezi 

žáky a studenty mosteckých škol. Vyšetřit plánuji zejména žáky osmých a devátých tříd 

a starší studenty (třetí a čtvrtý ročník) různých druhů středních škol. Půjde tedy o ty-

pologický výběr s předpokládanou velikostí výběrového souboru několik stovek re-

spondentů. 

   Kvantitativní výzkum obohatím i o kvalitativní metody, konkrétně rozhovory 

s mladými Mostečany ohledně vybraných problémů – hlouběji se zaměřím na to, jakým 

způsobem se vůči nim vymezují, jak je hodnotí, v jakých termínech o nich hovoří či 

jaká vidí řešení. Pro dosažení výzkumných cílů bude taktéž využita metoda obsahové 

analýzy dokumentů, dat a jiných relevantních zdrojů. 
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   S vymazáním starého města Mostu z mapy Čech nastala nepředstavitelná újma celo-

národní povahy, kterou již nikdy nelze vyvážit žádným důvodem hospodářským, ani 

nahradit žádným tvořivým dílem, protože šlo o hodnoty neopakovatelné a historií již 

natrvalo uzavřené. 

Ing. arch. Václav Mencl [in Novák 2003]  
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Úvod 
 
 

   Most je zvláštní a pozoruhodné město, které si v průběhu svého vývoje prošlo mnoha 

historickými proměnami, jen stěží srovnatelnými s těmi, jaké bychom našli u jiných 

českých měst. Zažilo různé období slávy, úpadku, rychlého rozvoje i několikeré totální 

devastace. Přetrpělo pustošení během třicetileté války, přírodní katastrofy, několik vel-

kých požárů, a to všechno jen proto, aby nakonec stejně zaniklo kvůli rozsáhlým záso-

bám hnědého uhlí, které se po miliony let formovaly pod jeho základy a které mu pa-

radoxně před více jak stoletím umožnily nebývalý rozkvět. Staré sice bylo opět nahra-

zeno novým, někdejší krásy a významu už se ale městu nepodařilo dosáhnout. Zpočát-

ku se zdálo, že „moderní“ Most nabídne svým obyvatelům více než dobré podmínky 

k životu a stane se výkladní skříní severních Čech, potažmo celé země. Politický pře-

vrat a následné procesy však rozhodly o tom, že se město vydá zcela opačným směrem. 

Namísto prosperity a blahobytu se dnes Most potýká s řadou problémů, které narušují 

dobré životní podmínky obyvatel a vytlačují je do jiných koutů země, kde mají větší 

možnosti seberealizace a vyšší šance na spokojený život. 

   Chceme-li pochopit současnou situaci města, musíme se vrátit zpět do roku 1964, kdy 

komunistická vláda vydala závazné rozhodnutí o likvidaci starého Mostu a dostavbě 

nového města se všemi potřebnými atributy. Historické jádro muselo uvolnit prostor 

pro vyuhelnění ochranného pilíře obsahujícího miliony tun kvalitního a těžbou nena-

rušeného hnědého uhlí. Aby mohlo být bez přerušení staré nahrazeno novým, byly 

urychleně řešeny dostavby obchodních sítí, správních a administrativních budov, škol-

ských zařízení a průmyslových areálů. V 70. letech již bylo znát, že na jedné straně sta-

ré město ubývá, pohlcované novým uhelným lomem, a na straně druhé roste město 

nové, které svým urbanistickým řešením uskutečňuje představy o „socialistickém městě 

plném zeleně a květin“. Lidem sice bylo umožněno bydlet v nových, na svou dobu 

velmi komfortních, bytech, na druhé straně se jim ale dennodenně naskýtal pohled, 

který musel zejména starousedlíkům vhánět slzy do očí. Násilné zničení starého Mostu 

a výstavba nového města donutila obyvatele opustit místa, na něž byli zvyklí, zpřetrha-

la veškeré kořeny, jež je vázaly k domovu, a narušila mezilidské vztahy, které se zde po 

dlouhou dobu formovaly.  

   Samotná demolice ovšem k současným problémům nevedla. Daleko podstatnější se 

ukázaly být postupné procesy a změny, které započaly teprve po roce 1989, tedy 



 
 

19 

v době, kdy již město nabylo své současné podoby a lidé si již částečně zvykli na nové 

podmínky. Most je již od konce 19. století klasickým hornickým městem, čemuž odpo-

vídá i skladba obyvatel. Ve většině případů se jedná o nekvalifikované horníky a dělní-

ky bez jakéhokoli vzdělání, neboť tu nabídka práce pro jiné profese nikdy takřka neby-

la. Prudký rozvoj průmyslu a chemické výroby v období socialismu pro ně vytvářel 

dostatek pracovních míst, společně s rokem 1989 se ovšem těžba uhlí začala postupně 

omezovat a homogenní nepříliš vzdělaná masa dělníků se dostala do velkých problémů. 

Restrukturalizace uhelného průmyslu a navazujících služeb přinesla dominový efekt a 

způsobila, že na trhu práce nastal ohromný přebytek pracovních sil. Podnikatelská ak-

tivita neměla dostatečný potenciál, a těžbu nerostných surovin tak nebylo čím nahra-

dit. Postupně utichal ruch těžebních velkostrojů, výstavba nových budov a bytů a měs-

to upadlo do jakési letargie, ze které se dodnes zcela nevzpamatovalo.  

   Po sametové revoluci se Mostecko stává častým tématem vědeckých pracovníků. Za-

čalo se hovořit o bezohledném rozhodnutí komunistické vlády a nenapravitelných 

ztrátách, které tím byly způsobeny. Pozornost byla věnována zejména ekologickým 

problémům a ke slovu se dostali taktéž kunsthistorici. To, co ale zůstalo stranou, byl a 

stále je sociální rozměr celého problému. V dnešní době je město Most spojováno pře-

devším s vysokou nezaměstnaností, kriminalitou a relativní chudobou. Obyvatelé po-

strádají citový vztah k obci, mnoho z nich migruje, a populace města tak neustále řídne. 

To vše jsou fakta, která si jistě zasluhují pozornost nejen veřejně-politických aktérů, ale 

i nás, sociologů. Právě z toho důvodu jsem se rozhodl věnovat svoji diplomovou práci 

aktuální situaci kdysi prosperujícího města a problémům, kterým musejí čelit jeho oby-

vatelé. Název Problémy města Mostu očima jeho mladých obyvatel pak dává tušit, že 

hlavní pozornost je věnována mladší části mostecké populace, tedy té, na níž do značné 

míry závisí budoucnost regionu.  

   Jakožto Mostečana se mě zvolené téma pochopitelně silně dotýká, takže si práce ne-

může činit nárok na absolutní objektivitu. Na druhou stranu asi jen málokterý sociální 

vědec je schopen dokonale uzávorkovat svůj subjektivní pohled, takže ani já v tomto 

směru nebudu výjimkou. Jak navíc upozorňuje velikán moderní filozofie Karl Raimund 

Popper, „žádný vědec nemůže poznávat, aniž vynaloží úsilí, a aniž neprojeví zájem; a 

v jeho úsilí je obvykle zapojeno dokonce určité množství soukromého zájmu. […] Přes-

tože vědci může přináležet určitá míra rezervovanosti, […] není vždycky důležité, aby 

byl nezaujatý. Důležité […] pro něj je udržet si kontakt s realitou, s praxí, neboť ti, kteří 

realitu přehlížejí, za to platí tím, že upadají do scholastiky“ [Popper 1994: 189-190].  
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1 Cíle práce a výzkumné otázky 
 
 

   Jak už bylo naznačeno v úvodních odstavcích, ústřední téma práce tvoří sociální pro-

blémy novodobého Mostu, které jej trápí v podstatě již od dob vzniku na přelomu 70. a 

80. let a které se ve většině případů ještě umocnily po sametové revoluci v roce 1989. 

Pozornost je přitom věnována nejen samotným problémům, ale zejména tomu, jak je 

vnímají a hodnotí mladí obyvatelé města, na něž pochopitelně taktéž doléhají nebo 

brzy dolehnou. Mojí základní snahou bylo určit, které problémy mladí Mostečané po-

važují za naléhavé a analyzovat, jak se liší jejich výpovědi v závislosti na sociodemogra-

fických charakteristikách a rodinném prostředí, ze kterého pocházejí. Za tímto účelem 

bylo provedeno kvantitativní šetření mezi zhruba 600 žáky a studenty mosteckých 

škol, které se zaměřilo na různé věkové kategorie, díky čemuž bylo možné rozpoznat i 

názorové trendy v percepci problémů a celkových životních podmínek na Mostecku.  

   Zvláštní pozornost je pak věnována doposud nepříliš diskutovanému fenoménu odli-

vu mosteckého obyvatelstva, který by do budoucna mohl všechny ostatní problémy 

ještě prohloubit. Zajímal jsem se o to, zda se město chystají opustit i oslovení respon-

denti (zejména starší studenti, u nichž už lze předpokládat validní odpovědi) a zda lze 

v následujících časových horizontech očekávat další populační úbytky. 

   Celkovým výstupem je tedy popis aktuální situace města a jeho problémů (kapitola 5), 

vnímání těchto problémů mladým obyvatelstvem (kapitola 6) a náčrt vize budoucího 

vývoje (kapitola 7). Konkrétně čtenář v následujících kapitolách dostane odpovědi na 

tyto výzkumné otázky: 

 Jakým objektivně definovaným problémům čelí město Most? 

 Jaké historické události k nim vedly? 

 Jak se mění v čase, jaká je jejich genealogie? 

 Jak objektivně definované problémy vnímají a hodnotí mladí Mostečané? 

 Které problémy vnímají jako vůbec nejpalčivější? 

 Jak hodnotí život a životní podmínky ve městě? 

 Co jim ve městě nejvíce vadí? 

 Jaký je jejich vztah k městu?  

 Chystají se v dospělosti opustit město? Z jakých důvodů? 

 Jak se liší odpovědi na tyto otázky v závislosti na sociodemografických charakte-

ristikách a rodinném zázemí? 
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2 Metodologie 
 
 

   Pro dosažení cílů práce a zodpovězení výzkumných otázek je v teoreticko-analytické 

části využita zejména obsahová analýza strategických a koncepčních dokumentů vytvá-

řených relevantními veřejně-politickými aktéry (povětšinou dostupných na internetu), 

studium odborné literatury a taktéž sekundární analýza statistických dat.  

   Jakožto sociologická studie se tato práce musí dále opírat o seriózní empirickou zá-

kladnu, kterou ji poskytuje vlastní (v rámci možností) rozsáhlý kvantitativní výzkum 

provedený na základních a středních školách v Mostě na celkovém vzorku 593 žáků a 

studentů. Tento postup byl i přes svou organizační a technickou náročnost zvolen pro-

to, že oproti kvalitativním technikám generuje jasnější a explicitnější data, s nimiž lze 

statisticky operovat, a to od jednoduchých výpočtů až po tvorbu komplexních matema-

tických modelů [Babbie 2004: 26]. To však neznamená, že by práce usilovala o to být 

ryze pozitivistická či zcela objektivní – jakožto výzkumník zabývající se aktuálním spo-

lečenských děním jsem pochopitelně ovlivněn i vlastní zkušeností a každodenním 

„laickým“ pozorováním, jež nutně vstupují do většiny analýz a interpretací. Tento hen-

dikep jsem se nicméně snažil mírnit maximální intelektuální poctivostí a využitím bo-

hatého spektra zdrojů poznání. Stále však platí, že hlavním analytickým nástrojem, 

s jehož využitím jsem se snažil zodpovědět většinu výzkumných otázek, je vlastní do-

tazníkové šetření, o jehož průběhu a technických parametrech se čtenář dozví více 

v úvodu analytické části práce na stranách 66-67 a taktéž v příloze1.  

   Sebraná data byla zpracována a vyhodnocena pomocí statistického programu SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Pokud jsou při analýzách využívány složi-

tější statistické procedury (tedy nejen relativní četnosti nebo aritmetické průměry), 

jsou v práci stručně popsány na místě, kde byly poprvé použity. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 V elektronické verzi práce tvoří příloha samostatnou část.  
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 3 Teoretické zázemí 

 
 

3.1 Strukturální vize města 
 
   Jednu z dominantních perspektiv při uvažování o společnosti představuje v sociolo-

gickém diskursu tzv. strukturalismus. Ten se zaměřuje na odhalování latentních struk-

tur, jež uspořádávají společenský život, a tyto struktury se pak snaží popsat a vysvětlit. 

Za teoretické zdroje strukturální analýzy lze kromě novověkých klasiků filosofie pova-

žovat především Durkheimovu sociologickou školu a moderní lingvistiku, jež je spjata 

s dílem švýcarského jazykovědce Ferdinanda de Saussura. Ten rozpracoval ideje       

Durkheimovy školy a zásadně ovlivnil zřejmě nejvýznamnějšího představitele struktu-

ralismu (nebo lépe řečeno strukturální antropologie) Clauda Lévi-Strausse [Soukup 

2004: 455-459]. 

   Podle Lévi-Strausse směřují metody strukturální analýzy k objevování neměnných 

vlastností pod zdánlivou jedinečností a rozmanitostí pozorovaných jevů. Domnívá se, 

že veškerý život společnosti je závislý na skrytých univerzálních strukturách, které 

usměrňují, koordinují a regulují lidskou činnost. Důležité přitom je, že každá taková 

struktura má povahu jakéhosi systému, který sestává z mnoha prvků. Tyto prvky jsou 

na sobě závislé tím způsobem, že jakákoli změna jednoho z nich s sebou nese změnu 

všech ostatních. Strukturalismus usiluje o tvorbu teoretických modelů, které by byly 

použitelné na vazby mezi takto definovanými prvky systému – jeho prvořadým cílem je 

tedy objevovat principy, které uspořádávají a podmiňují kulturní společnost [Lévi-

Strauss 2006: 239-241]. 

   Strukturalistické postupy lze aplikovat na mnoho oblastí včetně vztahů lidí k jejich 

životnímu prostředí a kultuře. Použijeme-li výše zmíněné předpoklady, pak kultura i 

životní prostředí mají obě charakter systémů, jež se skládají z určitých prvků. Město, 

které tyto dva systémy spojuje, tak lze strukturalistickou terminologií nazvat sociokul-

turním systémem. Ten je tvořen lidskými, přírodními a architektonickými prvky. Mezi 

nimi se vytváří spletitá změť vztahů, která je daleko důležitější, než jejich prostá exis-

tence nebo pozice [Rak 2009: 28-29].  

   Město Most, kterému je věnována tato práce, představuje názorný příklad toho, jak 

násilné přetrhání vazeb mezi prvky negativně ovlivňuje systém jako celek. Od svého 

vzniku si město prošlo přirozeným vývojem – postupně se rozvíjelo a rozšiřovalo, vy-



 
 

23 

střídalo se zde mnoho generací obyvatel, měnila se okolní krajina a vytvořil se zde ja-

kýsi genius loci. Lidem bylo umožněno přirozeně splynout s prostředím, adaptovat se 

na místní podmínky a vytvořit si pozitivní vztah k domovu. Vazby se ovšem nevytváře-

ly pouze mezi lidmi a okolním prostředím, ale i mezi nimi navzájem. Ať už budeme 

hovořit o vztazích přátelských, sousedských nebo pracovních, vždy byly vázány na 

sdílené místo, tedy starý Most. Jeho nucená demolice veškeré tyto vazby zpřetrhala. 

Lidé museli opustit své domovy, byli nuceni narychlo změnit prostředí a přestěhovat se 

do nově budovaného města. Domy, náměstí i celé čtvrti, tedy prvky, skrze něž byli 

obyvatelé svázáni s městem, náhle zmizely. Panelová sídliště a moderní městská in-

frastruktura sice vytvořily nové prvky, nenahradily však (a ani nahradit nemohly) vaz-

by mezi nimi, které jsou daleko podstatnější. Jak navíc upozorňuje [Ortová 1999: 122], 

umělé prostředí vytvořené pod tlakem industrializace a s minimálními ohledy na lidské 

i přírodní zájmy přispívá ke zhoršení kvality sociálních kontaktů a k atomizaci společ-

nosti.  

   Demolice starého Mostu však nebyla jedinou událostí, která negativně ovlivnila soci-

okulturní systém města. Jak už bylo řečeno, prvky systému, jež byly zničeny nuceným 

přemístěním obyvatel, byly částečně nahrazeny prvky novými. Za jeden z těchto prvků 

lze považovat práci v důlní činnosti a navazujícím chemickém průmyslu. Podíváme-li 

se na konkrétní čísla, pak v roce 1960 pracovalo v průmyslu celkem 24 546 lidí, což 

z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel představuje 89 %, a i v roce 1982, 

kdy byla se zemí srovnána poslední budova starého Mostu, to bylo stále 50 % [Kolektiv 

autorů 1963: 264; FSÚ 1982]. Lidé sice přišli o své domovy, mohli se však alespoň reali-

zovat v práci a uchovat si poslední zbytky vazeb. I ty ale byly po politických a makroe-

konomických změnách v devadesátých letech zpřetrhány. Hornická činnost začala na 

Mostecku pomalu ustupovat, a obyvatelé tak přišli i o náhradní prvek, který vyplňoval 

mezeru v celkovém systému.  

   Všechny tyto události znatelně narušily sociokulturní systém města, který se tak ocitl 

ve stavu anomie, jež nelze ani dnes považovat za překonaný. Mostečané nemají vztah 

k historickému ani životnímu prostředí a i mezilidské vazby byly významně narušeny 

jednak zničením původního fyzického prostoru a poté i výstavbou anonymních sídlišť, 

která neslučují, nýbrž odcizují a izolují. Obecně lze tedy říci, že město Most, jakožto 

systém složený z prvků jeho obyvatelstva, životního prostředí a kultury, nelze považo-

vat za dostatečně funkční [Rak 2009: 30].  
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3.2 Důsledky nedostatečné funkčnosti městského systému 
 
   Funkčnost lze měřit na základě mnoha konkrétních indikátorů, jako je nezaměstna-

nost, kriminalita, spokojenost obyvatel nebo prosperita města jako celku. Těmto prv-

kům se budeme podrobně věnovat později. Nyní bude pozornost věnována obecným 

důsledkům nedostatečné funkčnosti systému města (nebo jinak definovaného územní-

ho celku), kterými jsou v obecné teoretické rovině nízká sociální koheze (soudržnost, 

solidarita), sociální či sociálně-prostorová odloučenost a abnormálně vysoká migrace 

obyvatelstva. Zejména o prvně zmíněné (vzájemně dosti provázané) pojmy vzrostl 

v posledních dvaceti letech zájem nejen v oblasti společenských věd, ale také mezi 

tvůrci a analytiky veřejné a sociální politiky. V následujících kapitolách je ve stručnosti 

představena konceptualizace a taktéž snaha o operacionalizaci sociální soudržnosti a s 

ní spojeného sociálního vyloučení v současném diskursu sociologie, a to ve snaze vy-

tvořit teoretické zázemí pro následné analytické zkoumání sociokulturního systému 

města Mostu.  

 
3.2.1 Sociální soudržnost 
 
   Bez určité míry sociální soudržnosti nemůže žádné společenství existovat a jistá míra 

sociální soudržnosti je také podmínkou pro veškeré formy společenského rozvoje, včet-

ně rozvoje ekonomického. Jedním ze zdrojů potíží spojených s teoretickým popisem a 

praktickým posilováním sociální soudržnosti je skutečnost, že není tak úplně jasné, co 

se pod tímto pojmem vlastně rozumí. Ještě větší zmatek pak nastává, trváme-li na rozli-

šování sociální soudržnosti od jiných podobných konceptů, jako je sociální koheze, in-

tegrita nebo solidarita. Drobné nuance odlišující všechny tyto termíny však nepovažuji 

za dostatečně významné, a proto budu nadále s pojmy pracovat jako se synonymy.         

I přes toto ujasnění je ovšem třeba zdůraznit, že pojem soudržnosti lze nahlížet 

z mnoha různých úhlů, což společně se zmíněnou vágností pojmu vede k množství čas-

to vzájemně neslučitelných teorií, které se sociální soudržnost snaží podchytit [Crow 

2002: 4-5; Musil et al. 2004: 7]. 

 
3.2.1.1 Sociální soudržnost v sociologii 

 
   Otázku sociální koheze řeší sociologie prakticky už chvíle, kdy se etablovala. První 

ucelenou koncepci vytvořil na konci devatenáctého století Émile Durkheim, který soci-
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ální integraci chápal jako míru sdílení kolektivních prvků, jako jsou normy, hodnoty, 

názory a obecné mínění. Spojoval ji s demografickou situací (tzv. fyzickou hustotou) a 

charakterem kooperace ve společnosti, která vytváří buďto mechanické (u primordiál-

ních pospolitostí) anebo organické (u moderních společností) vazby mezi jednotlivými 

členy skupiny. Durkheim jako jeden z prvních upozornil na problémy vznikající při 

nedostatečné společenské kohezi a anomické stavy, které za takových podmínek nastá-

vají [Durkheim 2004]. 

   Z moderních autorů rozvinul vlivnou koncepci Talcott Parsons, který do určité míry 

navazuje právě na Durkheima. V rámci svého strukturního funkcionalismu chápe inte-

graci jako jeden z nezbytných funkcionálních imperativů každého společenského sys-

tému, který musí při adaptaci na vnější prostředí a dosahování svých cílů regulovat 

vztahy mezi jednotlivými členy a udržovat jak jejich motivaci, tak kulturní vzorce, na 

nichž je tato motivace postavena. Parsons se soustředil především na integraci pro-

střednictvím kulturního systému – stěžejní je zde proces socializace a kolektivizace 

hodnot, potřeb a vzorců chování. Je-li integrace dostatečná, aktéři tím, že usilují o do-

sažení svých vlastních zájmů, zároveň podporují i zájmy celku. Z funkcionalistické per-

spektivy je tedy integrace v podstatě synonymem pro asimilaci a nedostatečná integrace 

naopak hrozbou pro sociální stabilitu společnosti jako celku [Mareš, Rákoczyová a Siro-

vátka et al. 2006: 9-10]. 

   Strukturální přístup k problému společenské koheze rozpracoval taktéž britský socio-

log David Lockwood, který ovšem na rozdíl od Parsonse není jednostranně zaměřen na 

systémovou složku a konceptualizaci obohatil o akcent na roli aktéra. Lockwood chápe 

společnost jako souhrn mnoha různých systémů – morálně-normativního, tržního, po-

litického atd. Všechny tyto systémy musejí být ve stavu vzájemné kongruence a je-li 

tomu tak, můžeme hovořit o systémové integritě. Ani sebelepší systém ovšem nemůže 

být nikdy zcela bezrozporný, neboť je na to až příliš komplexní. Navzdory tomu ovšem 

stále drží pohromadě, neboť v jeho rámci existují konkrétní lidé, kteří sice rámcově 

dodržují předepsané vzorce chování, ale kteří nejednají zcela automaticky a svým tvo-

řivým jednáním dokáží řešit drobné systémové rozpory. Tím je systémová integrita 

doplněna ještě o integritu sociální, což vysvětluje jak uspořádané nebo naopak kon-

fliktní vztahy mezi aktéry, tak uspořádané nebo naopak konfliktní vztahy mezi jednot-

livými částmi systému [Lockwood 1964; Archer 1996]. 

   V současné době jsou za zdroje sociální koheze považovány především nejrůznější 

mechanismy inkluze, které zabraňují vyloučení aktérů z plného politického a sociální-
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ho občanství. Institut občanství je z morálního i legislativního hlediska branou k nej-

různějším druhům oprávnění a o inkluzi můžeme hovořit tehdy, je-li aktér členem po-

litické, ekonomické a občanské dimenze, s nimiž korespondují stát, trh práce a občan-

ská společnost. Sociální soudržnost se z tohoto pohledu zvyšuje jak posilováním aktér-

ské složky (Lockwoodova sociální rovina), tak institucionálními reformami (Lockwoo-

dova systémová rovina). Souhrnně lze tedy integritu soudobé společnosti vymezit jako 

míru občanské integrace, která se vyznačuje úrovní zabezpečení rovných příležitostí, 

rozsahem sociálního vyloučení a začleněním obyvatel do klíčových aktivit společnosti 

(trh práce, bydlení, zdravotní péče atd.). Vedle objektivních parametrů je ovšem neo-

pomenutelná taktéž subjektivní rovina inkluze, tedy míra, do jaké je lidem umožněno 

cítit se jako plnoprávní členové vymezeného společenství nebo obecně řečeno míra 

jejich začlenění a pocitu sounáležitosti [Mareš, Rákoczyová a Sirovátka et al. 2006: 11-

12; Tuček et al. 2008: 23]. 

 
3.2.1.2 Konceptualizace sociální soudržnosti 

 
   Jestliže jsme si definovali pojem sociální soudržnosti v současném sociologickém a 

veřejně-politickém diskursu, můžeme nyní přistoupit k detailnější konceptualizaci a 

bližšímu popisu definičních charakteristik. Vycházet budu zejména z modelu Libora 

Prudkého, který navrhuje členění na obsah, procesy, nástroje a funkce sociální soudrž-

nosti v životě společnosti. 

 
Diagram 1 – Konceptuální schéma sociální soudržnosti podle Libora Prudkého 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: [Prudký 2004: 51] 
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   Obsahem sociální soudržnosti je obecně řečeno dimenze interakcí, vzájemného 

ovlivňování a komunikace. Tyto prvky umožňují skupinovou existenci a výstup aktérů 

z ryze individuálně orientované a výhradně vlastními zájmy určené existence. Tím, že 

lidé komunikují, vzniká mezilidská důvěra a z ní je pak posilována solidarita celku. Vy-

tváří se zde systém sdílených hodnot, norem chování a věr, což tvoří vlastní obsah soci-

ální soudržnosti. Neopomenutelná je i dimenze institucí, které podporují, upevňují a 

střeží tuto soudržnost.  

   Postupy (procesy), kterými se vytváří obsah sociální soudržnosti, jsou především kaž-

dodenní interakce, aktivity a soužití, které v sobě zároveň nesou učení se hodnotám, 

normám a stereotypům. Nutné je vytváření podmínek pro rozvoj osobností jako své-

bytných a sebevědomých bytostí, růst vzdělanosti jako zdroj dovedností a znalostí a 

podpora respektu vůči odlišnostem a pluralitě. Nejde však pouze o mikrorovinu             

– neméně důležitá je i podpora soudržnosti „shora“, tedy vytváření legislativních a kul-

turních podmínek pro podporu nástrojů, jež jsou ověřeně zdroji sociální soudržnosti 

(viz dále). Konečně jde také o posilování tradic a historických kořenů pro možnost uče-

ní se sociální soudržnosti, pro způsoby sdílení historické zkušenosti a přináležitosti 

k sociálním celkům v minulosti i současnosti.  

   Třetí složku modelu představují nástroje vzniku, vývoje a změn sociální soudržnosti. 

V první řadě jde o instituce, které jsou zastoupeny např. rodinou, školami, komunitní-

mi institucemi, občanskými iniciativami, regionálními a státními institucemi, profes-

ními institucemi, policií, institucemi pečujícími o zdraví nebo institucemi zabezpečují-

cími spotřebu a strukturu konzumu. Další skupina nástrojů vychází především 

z neinstitucionálních zdrojů – jedná se o pospolitostní instrumenty, jako je sousedství, 

přátelské struktury nebo nejrůznější zájmové skupiny. Významnou úlohu hrají taktéž 

hmotné nástroje, které ovlivňují sociální soudržnost v rovině zabezpečení hmotných 

podmínek života. Patří sem zajištění práce, obživy, bydlení a obvyklých standardů spo-

lečnosti pokud jde o materiální vybavení. Mezi hmotné nástroje lze zařadit také pří-

rodní a surovinové součásti životních podmínek včetně ekologických souvislostí a pří-

padných ohrožení. Poslední skupinu pak tvoří nástroje duchovní, mezi něž lze zařadit 

tradice, historickou reflexi, konkrétní vlivy v oblasti věr, hodnot a norem a také poli-

tickou kulturu. 

   Poslední neopomenutelnou složkou sociální soudržnosti jsou její důsledky (funkce). 

Mezi nejvýznamnější dopady patří růst kvality života jednotlivců i celých skupin, snaz-

ší a efektivnější dosahování stanovených cílů, menší výskyt vnitřních konfliktů a soci-
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álních deviací, růst ekonomické prosperity, podpora zdravotního stavu obyvatel, zmen-

šování (různě definované) marginalizace a naopak zvyšování ochrany vůči exkluzi 

[Prudký 2004: 50-57]. 

   Souhrnně lze tedy říci, že sociální soudržnost představuje multidimenzionální jev, 

který zahrnuje komplexní systém souvislostí, příčin a následků a který nelze empiricky 

zkoumat jako jednoduchý konstrukt. Podstatné jsou vedle popisu jednotlivých indiká-

torů i vzájemné vazby. Prolínají se zde jak makrosociální problémy, tak mikrorovina 

sociálních vztahů v konkrétních sociálních jednotkách [Tuček et al. 2008: 29]. 

 
3.2.1.3 Sociální soudržnost a sociální problémy 

 
   Model Libora Prudkého je velmi propracovaný, jeho pozornost je však upřena pouze 

na faktory, které sociální kohezi ovlivňují pozitivně, tedy ji posilují. Proti nim ovšem 

působí celá řada faktorů negativních, jež jednotlivé složky společenské soudržnosti de-

finované výše naopak nabourávají. A protože právě negativní faktory jsou předmětem 

zájmu této práce, je nezbytné, abychom si je blíže definovali a dále rozvinuli prozatím-

ní konceptuální schéma.  

   Pro pojmenování negativních aspektů narušujících společenskou kohezi můžeme po-

užít obecné označení problém. Definic slova problém existuje ve vědeckém i laickém 

diskursu mnoho a navzájem se od sebe větší či menší měrou odlišují. Klasické definice 

ve společenských vědách vymezují problém jako „odchylku od očekávaného standardu 

fungování“ nebo „rozpor mezi současným a požadovaným stavem, tedy mezi tím, kde 

jsme a kde bychom chtěli být“ [Veselý a Nekola 2007: 193]. Ve vztahu ke společenské 

kohezi nás ovšem pochopitelně nebudou zajímat všechny takto definované problémy, 

nýbrž pouze takové, které mají individuální přesah a které jsou tedy pociťovány větší 

relevantní skupinou lidí. Takové problémy obecně označujeme jako sociální. Adjekti-

vum sociální je přitom v této práci používáno v jeho širším významu zahrnujícím veš-

keré oblasti života společnosti, včetně např. ekonomické nebo environmentální. 

   Sociální problémy představují faktory, které v určitém smyslu narušují všechny čtyři 

komponenty společenské koheze, tedy obsah, postupy, nástroje i funkce. V případě 

postupů (způsobů) a nástrojů je přitom působení přímé, u zbylých dvou složek pak 

v zásadě nepřímé. Vezměme si např. velmi ilustrativní problém masové nezaměstna-

nosti. V případě ztráty zaměstnání jsou v přímém ohrožení hmotné nástroje posilující 

společenskou kohezi, tedy zajištění obživy, důstojného bydlení a v dané společnosti 
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obvyklého materiálního standardu. Přímo se pak nezaměstnanost podepisuje taktéž na 

způsobech, jakými se koheze vytváří – oslabuje se kvantita i kvalita každodenních in-

terakcí, ubývá kolektivních aktivit a lidé přestávají participovat na „společném odka-

zu“. To vše se pak musí nutně projevit i u zbývajících komponent, tedy obsahu a funk-

cí. Narušovány jsou sdílené hodnoty, normy chování a víry a zmenšuje se pocit souná-

ležitosti k celku. V konečném důsledku dochází k oslabování funkcí společenské kohe-

ze, kterými jsou, jak už bylo řečeno, růst kvality života, eliminace konfliktů a ochrana 

vůči exkluzi. 

   Je vcelku jasné, že každý společenský problém působí na sociální kohezi trochu odliš-

ným způsobem. Obecně však můžeme vyjít z výše vymíněných premis a rozvinout mo-

del sociální soudržnosti do konečné podoby.  

 
Diagram 2 – Komplexní schéma sociální soudržnosti  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: autor s použitím [Prudký 2004: 51]  

 

   Při diskusích o sociálních (společenských) problémech bývá největším svárem spor o 

to, do jaké míry je problém objektivně definovatelný a do jaké je pouze subjektivně 

vnímaný. Objektivní pojetí pokládá za sociální problém takové stavy nebo druhy cho-

vání, které komplikují dosahování společenských cílů, poškozují plynulé fungování 

společnosti a narušují sociální rovnováhu. Subjektivní pojetí naproti tomu chápe soci-

ální problém jako to, co je takto pojmenováno (označeno) samotnými aktéry. Má se za 
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to, že problémovou situaci nelze považovat za společenský problém, pokud není takto 

definována samotnými účastníky [Maříková, Petrusek a Vodáková 1996: 847].  

   Pro dosažení výzkumných cílů není potřeba tento spor nijak řešit, neboť budou uži-

tečné obě koncepce. Prvá se bude vztahovat k problémům, o nichž se ve vztahu 

k Mostu „běžně mluví“, kterým se věnují média, politické strany atp., druhá potom 

k percepci těchto „problémů“ mladými obyvateli Mostu.  

 
3.2.2 Sociální exkluze 
 
   Jak už bylo řečeno, společenská soudržnost představuje v současném diskursu sociolo-

gie a sociální politiky de facto synonymum pro sociální inkluzi. Ta byla až do 80. let 

minulého století spojována především s distribucí materiálního zabezpečení, tedy 

s bohatstvím na jedné straně a chudobou na straně druhé. Používání těchto konceptů se 

ale poté ukázalo být neefektivní, neboť postupně narostlo přesvědčení, že vedle tradič-

ních problémů vertikálních nerovností se dnes ve společnosti čím dál naléhavěji obje-

vují taktéž problémy horizontálního charakteru, které narušují společenskou kohezi 

možná ještě více, než vertikální (třídní) nerovnosti. Giddens vystihuje změnu diskursu 

tvrzením, že koncept „exkluze není o zvyšování nerovností, ale o mechanismech, které 

vyřazují [určité] skupiny lidí z hlavního společenského proudu“ [Giddens 2001: 91]. 

V případě sociální exkluze tedy z tohoto pohledu nejde ani tak o rozdělení „nahoře“ a 

„dole“, jako spíš o rozdělení „uvnitř“ a „vně“. Nahradíme-li tak pojem chudoby pojmem 

exkluze, nedopouštíme se pouhé změny pojmosloví, nýbrž tím zaměňujeme celý před-

mět zkoumání. Tím již nadále není pouze distribuce bohatství ve společnosti, ale pře-

devším problém vazeb, které propojují její jednotlivé segmenty, a vazeb, jež poutají 

jedince k celku (tedy problém společenské koheze tak, jak jsme ho definovali výše). 

Současně to také znamená přesun pozornosti od otázek (ne)rovnosti k otázkám 

(ne)spravedlnosti. 

   Nový model sociální exkluze má tedy souhrnně řečeno integrativní, nikoli redistribu-

tivní povahu. Praktickým požadavkem již není absolutní distributivní rovnost, ale pou-

ze to, aby každý člen společenství měl přístup ke kolektivním statkům, což je podmí-

něno uspokojováním základních potřeb a rovných příležitostí. Za cestu k eliminaci so-

ciální exkluze se v praktické rovině považuje především politika zaměstnanosti a zvy-

šování zaměstnatelnosti exkluzí ohrožených osob [Mareš, Rákoczyová a Sirovátka et al. 

2006: 5-6]. 
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   Trh práce je skutečně vnímán jako instituce, která dominantním způsobem ovlivňuje 

inkluzivní (exkluzivní) procesy, potažmo celkovou sociální kohezi. Placená práce totiž 

funguje jako integrující prvek společnosti, jejíž členové jsou chápáni především jako 

pracující občané – skrze placenou práci se stávají plnoprávnými členy společenství a od 

placené práce je také odvozena řada práv, jimž se v něm mohou těšit. Někteří autoři 

s touto jednoduchou kauzalitou nesouhlasí a snaží se vytvořit ucelenější koncepci. Jed-

ním z nich je Ruth [Levitas 2000], podle kterého může být sociální exkluze způsobena 

nejenom neúčastí na trhu práce (nezaměstnaností), ale také chudobou a sociálně pato-

logických chováním. Tyto aspekty by ovšem dle mého názoru měly být nahlíženy pře-

devším jako důsledky sociální exkluze, a nikoli jako její zdroje (i když to pochopitelně 

neplatí stoprocentně).    

   Ačkoli tedy ekonomická dimenze hraje v procesu sociální exkluze prim, zdaleka není 

jedinou sférou, kterou lze analyticky identifikovat. Čeští autoři Petr Mareš a Tomáš 

Sirovátka upozorňují na multidimenzionalitu fenoménu a kromě vyloučení z ekono-

mické sféry hovoří ještě o sociálním vyloučení (které exkludovaným brání sdílet určité 

sociální statusy a participovat na sociálních, ekonomických, politických a kulturních 

systémech, jež podmiňují sociální integraci jedinců do společnosti), politickém vylou-

čení (na základě něhož jsou lidé vyloučeni z vlivu na společnost i vlastní osud) a kul-

turním vyloučení (které jedincům odepírá právo participovat na kultuře společnosti a 

sdílet její kulturní kapitál, vzdělanost a hodnoty). Stále ovšem platí, že stěžejní deter-

minantou je účast jedince či domácnosti na trhu práce, což už před mnoha lety dokázal 

např. Paul Lazarsfeld svým výzkumem „nezaměstnané vesnice“ (o něm bude řeč později). 

   Multidimenzionalita ovšem není jediným atributem, jímž se sociální exkluze 

v moderní společnosti vyznačuje. Má také svojí dynamiku (přetrvává v čase, přenáší se 

na další generace, může se buďto prohlubovat nebo ve vzácnějších případech tlumit), je 

vždy relativní (situace vyloučených je porovnávána se situací členů celku, z něhož jsou 

vyloučeni) a má strukturální povahu – povětšinou leží mimo kontrolu postižených 

osob, které tak nejsou schopni ovlivňovat podmínky vlastního života. Důležitým atri-

butem sociální exkluze, obzvláště ve vztahu k městu Most, je také její lokální charakter 

– mnozí jsou vyloučeni nikoli jako jedinci nebo členové určitých sociálních skupin, 

nýbrž jako obyvatelé určitého území nebo určité komunity. Příkladem může být vy-

loučení v důsledku špatné dopravní obslužnosti či dysfunkčního lokálního trhu práce a 

nedostatku pracovních příležitostí na něm [Mareš a Sirovátka 2004: 60-62]. 
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   Posledně zmíněný faktor, tedy sociálně-prostorový charakter exkluze, se do sociolo-

gického diskursu dostal teprve nedávno. Jak upozorňují [Musil a Müller 2006: 9-12], 

zpočátku sice byl integrální součástí sociologie, společně s ústupem chicagské školy 

z hlavního proudu ovšem začal být opomíjen a znovuobjeven byl teprve v období věc-

ného i metodologického pluralismu v sociologii na počátku sedmdesátých let. V této 

pluralistické situaci se začalo dařit i těm přístupům, které zdůrazňovaly existenci soci-

álního prostoru a skutečnost, že uspořádání prostoru úzce souvisí se „sociálním obsa-

hem“ a že poloha v prostoru může výrazně určovat kvalitu života lidí a jejich životní 

šance. Klíčový koncept v současnosti představuje zejména regionalizace a diferenciace 

jednotlivých regionů, která už i v České republice začíná být poměrně znatelná. Důraz 

je kladen jak na kauzální výklad vzniku rozdílů, tak i na jejich důsledky (povětšinou 

nechtěné). V této práci je pozornost věnována oběma aspektům, neboť sociální důsled-

ky vyvolávají reakci obyvatel (působí jako zpětná vazba), a stávají se tak příčinou další 

strukturace sociálního prostoru – jinými slovy se jedná o proces, ve kterém se důsledky 

mohou rychle měnit v příčiny.  

 
3.2.3 Migrace 
 
   Konečně posledním fenoménem, který má návaznost na zhoršenou funkčnost systé-

mu města Mostu a kterému zde bude věnována pozornost, je problematika úbytku po-

pulace, jinými slovy emigrace obyvatel. Přesuny obyvatelstva představují již dlouhodo-

bě významné téma v mnoha vědeckých disciplínách (zejména sociologii, ekonomii, 

antropologii, sociální geografii, demografii a psychologii), a proto není divu, že existuje 

celá řada konceptů a teorií, které se je podle různých hledisek snaží popsat a vysvětlit.  

   Smyslem této části práce není komplexní rozbor všech existujících koncepcí, už jen 

proto, že většina z nich popisuje mezinárodní migraci a takové teorie, jak upozorňují 

[Drbohlav a Uherek 2007: 127], nelze mechanicky aplikovat na přesuny obyvatelstva 

v rámci jednoho územního celku, v našem případě České republiky. Daleko užitečnější 

bude použití pouze jednoho obecného teoretického modelu, který je ovšem implicitně 

obsažený v podstatě ve všech ostatních. Řeč je konkrétně o tzv. push a pull faktorech.  

   Zevrubnější souhrn migračních teorií, na které zde není místo, může čtenář najít např. 

v přehledovém článku Reflexe migračních teorií [Drbohlav, Uherek 2007], popř. v an-

glických článcích Migration and Development: A Theoretical Perspective [Haas 2010] 

nebo Theories of International Migration: A Review and Appraisal [Massey et al. 1993]. 
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3.2.3.1 Koncept dobrovolné a vynucené migrace 

 
   Pojmout migraci jakožto komplexní celek se všemi jejími specifiky je v podstatě ne-

možné. Existují ovšem některé atributy, na jejichž základě se dají přesuny obyvatel ale-

spoň částečně systematizovat. Jedním z nich je vynucenost, resp. dobrovolnost rozhod-

nutí emigrovat. Z tohoto úhlu pohledu se na migraci dívá např. Andreas Demuth, který 

jednoduše třídí dobrovolnou migraci na pracovní, řetězovou (za účelem sloučení rodi-

ny), neimigrační (za účelem studia apod.) a vylepšující (za účelem zlepšení životních 

podmínek). Nucená migrace pak podle autora nastává za situací, které lidem neumož-

ňují setrvat ve svých domovských oblastech, ačkoli by si to přáli. Příkladem mohou být 

války, záplavy nebo politická perzekuce [Demuth 2000: 33-35]. Kritéria pro přesné od-

lišení jednotlivých druhů migrací jsou zde ale poněkud vágní, což je patrné zejména u 

ekonomické (pracovní) migrace. Z toho důvodu je vhodné na přesuny obyvatelstva 

nahlížet jako na komplexní jev, jejichž příčiny je nutné hledat jak v nadindividuální 

sféře, tak v oblasti svobodného rozhodnutí jednotlivce či domácnosti.  

 
3.2.3.2 Model „push“ a „pull“ faktorů 

 
   Běžně užívaným nástrojem při uvažování o migraci se zhruba od poloviny 20. století 

stal model tzv. push a pull faktorů. Podle tohoto přístupu se příčiny migrace nachází v 

množině negativních vypuzujících (push) faktorů ve zdrojové oblasti a naopak pozitiv-

ních přitahujících (pull) faktorů na straně cílového místa [Kolektiv autorů 2011: 18]. 

Z push-pull modelu lze vyvodit, že migrační pohyb nastává teprve za předpokladu, že 

faktory, jež jedince vytlačují z původního prostoru, a faktory, které ho naopak přitahují 

do prostoru cílového, dosáhnou určité intenzity. „Síla“ jednotlivých faktorů, která je 

potřebná k tomu, aby jedinec migroval, se přitom mění s různými okolnostmi a závisí 

na celé řadě subjektivních důvodů [Drbohlav a Uherek 2007: 130]. 

 
3.2.3.3 Sociální problém jakožto „push“ faktor 

 
   Na migraci lze nahlížet ze dvou základních směrů – z hlediska struktury, tedy speci-

fického kontextu umožňujícího a podporujícího, nebo naopak omezujícího, migraci 

(sem patří např. ekonomický, institucionální nebo kulturní rámec), a z hlediska jednání 

(agency), tedy pohnutek a schopností konkrétního člověka [Haas 2010: 241-242]. Mo-

del push-pull faktorů si vybírá spíše hledisko struktury, neboť běžně pracuje s prvky, 
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jako je životní úroveň, kvalita životního prostoru nebo množství ekonomických příleži-

tostí. Subjektivní mikrorovinu nechává tak trochu stranou, což je jistě překážka, která 

stojí v cestě komplexnímu pochopení fenoménu migrace, ovšem která nebrání dosažení 

stanovených cílů této práce. Těmi nejsou ani tak popis rozsahu migračních toků nebo 

detekce množin prvků, jež obyvatele Mostu vytlačují z regionu, jako spíš odpověď na 

otázku, zda sociální problémy (ať už ve své objektivní či subjektivní podobě), kterým 

město Most čelí, lze pokládat za dostatečně významné a silné na to, aby o nich mohlo 

být uvažováno jako o „push“ faktorech.   
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4 Marienthal 
 
 

   Ještě než se pustíme do hlavní analýzy a odpovědí na výzkumné otázky, rád bych 

čtenáře seznámil s jedním z velmi významných sociologických šetření, které před více 

jak osmdesáti lety provedl se svým týmem Paul Felix Lazarsfeld a které je pro zkoumání 

severočeského města Mostu velmi inspirativní. 

   Paul Lazarsfeld patří mezi zakladatele moderního empirického výzkumu v sociologii, 

jenž rozvíjel už ve dvacátých letech minulého století. Jeho významným počinem bylo 

založení vídeňského Výzkumného střediska pro hospodářskou psychologii (Wirtschafts-

psychologische Forschungsstelle), nezávislé výzkumné instituce, která sloužila 

k výchově studentů Vídeňské univerzity a která prováděla výzkumy trhu na zakázku 

pro rakouské a později i zahraniční obchodní a průmyslové společnosti. Nejslavnější 

prací výzkumného střediska se stal výzkum nezaměstnaných obyvatel průmyslové obce 

Marienthalu, na níž kromě Lazarsfelda pracovala (mimo jiné) jeho první manželka čes-

kého původu Marie Jahodová a statistik Hans Zeisel [Jeřábek 1997b: 11-12]. Studie Ne-

zaměstnaní z Marienthalu (Die Arbeitslosen von Marienthal) známá zkráceně jen jako 

Marienthal, je dnes klasickou četbou studentů sociologie a odvolávají se na ni jak speci-

alisté zabývající se problematikou nezaměstnanosti, tak obecně sociologičtí metodolo-

gové.  

   Marienthal (průmyslová obec v Dolním Rakousku) byla ve své době vesnicí se zhruba 

1 500 obyvateli, z nichž skoro všichni pracovali v místních velkých textilních továr-

nách. Ty ovšem byly postupně na přelomu dvacátých a třicátých let uzavřeny, což po-

stihlo v podstatě celou populaci Marienthalu. Výjimkou bylo asi osmdesát lidí, kteří 

byli zapojeni do likvidace průmyslových areálů nebo kteří našli práci jinde v okolí.   

 

4.1 Metodologie šetření 
 
   Výzkum nezaměstnané obce probíhal velmi komplexně a inovátorsky. Jak píše sám 

Lazarsfeld, „nedostatek sociografických zkušeností v Evropě nás nutil vymýšlet a testo-

vat nové metody sběru dat“ [Lazarsfeld 1932: 147]. Výzkumníci se řídili čtyřmi základ-

ními zásadami, kterých jsem se snažil držet i v této práci: 

1. pro každý studovaný jev je třeba získat objektivní pozorování, právě tak jako 

introspektivní zprávy; 
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2. případové studie by měly být vhodně kombinovány se statistickými daty;  

3. informace o současnosti by měly být doplněny informacemi o dřívějších fázích 

vývoje studovaného jevu; 

4. měla by být kombinována přirozená (tj. z dotazníků vyplývající) a experimen-

tální (získaná „nezasahujícími“ metodami) data. 

   Lazarsfeld a jeho tým ve výzkumu kombinovali kvantitativní metody s metodou vcí-

tění do situace. Z toho důvodu zvolili dlouhodobý pobyt v Marienthalu, aby kombinaci 

mnoha metod a postupů mohli realizovat. Nakonec bylo v šetření použito celkem jede-

náct odlišných metod [Jeřábek 2005: 20-21]: 

1. osobní data o všech rodinách obce Marienthal (celkem 478) obsahující údaje o 

bytových poměrech, rodinném životě a vedení domácnosti; 

2. životní historie 32 mužů a 30 žen; 

3. 80 časových snímků dne; 

4. zprávy průmyslové komise okresu za několik posledních let; 

5. slohové práce žáků základní školy na téma Co bych chtěl ze všeho nejvíce?, 

Čím bych chtěl být? a Co bych si přál k Vánocům?; 

6. soutěžní práce mladistvých na téma Jak vidím svou budoucnost?; 

7. 40 týdenních rodinných jídelníčků a záznamy o obědových balíčcích dětí 

v den před výplatou a den po výplatě podpory v nezaměstnanosti; 

8. záznamy o dárcích, které obdrželo 80 malých dětí k Vánocům; 

9. statistické údaje o výdajích obyvatel v restauracích, u řezníka, obuvníka, šva-

dleny atd.; 

10. statistická data o výpůjčkách z místní knihovny, předplatném různých novin, 

členství v klubech, výsledcích voleb, věkovém složení, narození, úmrtích a 

sňatcích obyvatel, údaje o migraci; 

11. statistiky domácností získané obchodní komorou od několika domácností. 

   Sběr dat probíhal od prosince 1931 do května 1932 a výzkumníci strávili v Mari-

enthalu více jak 120 výzkumných dní. 

 

4.2 Výsledky šetření 
 
   Sebraná data a dlouhodobá pozorování jednoznačně svědčila o tom, že ekonomický 

život a vlastně i životní procesy obecně byly v Marienthalu ovládány cyklem vyplácení 

podpor v nezaměstnanosti, který byl čtrnáctidenní. Bylo to patrné např. na obědových 
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statistikách dětí, ze kterých vyplynulo, že v průběhu prvních několika dní po výplatě 

příspěvku dávali rodiče svým dětem relativně velké množství jídla, zatímco během zby-

lých dní předcházejících další výplatě si děti do školy nosily pouze suchý chléb anebo 

byly zcela o hladu [Lazarsfeld 1932: 148].  

   Velmi znatelný byl celkový pokles životní úrovně obyvatel. Polovina domácností si 

nemohla dovolit do svého jídelníčku zařadit maso více jak jedenkrát týdně, 15 % ho 

pak nejedlo vůbec. Poklesla celková spotřeba cukru, masa a kávy a naopak se výrazně 

zvýšil zájem o levnější náhražky, jako je margarin nebo kakao. O novém oblečení ne-

mohla být v Marienthalu ani řeč, a pokud tak už byly boty nebo šaty natolik obnošené, 

že je nebylo možné dále spravovat, nebylo prostě v čem chodit [Jeřábek 1997a: 326-

327].  

   Šetření nezaměstnanosti v Marienthalu mělo především psychologické ambice – vý-

zkumníci se zajímali o to, jak obyvatelé reagují na deprivaci způsobenou nezaměstna-

ností a poklesem příjmů. Prvním a zároveň nejvzácnějším typem pozorované reakce 

byla nezlomnost – týkal se těch domácností a jedinců, kteří zůstávali optimističtí, snaži-

li se jakýmikoli možnými způsoby zlepšit své postavení a mysleli do budoucna. Opač-

nou a již podstatně hojnější reakcí byla zlomenost, jež se vyznačovala úplnou apatií 

jednotlivců, ztrátou jakéhokoli zájmu o dění kolem nich a ignorováním budoucího sta-

vu věcí. Tito jedinci byli nejvíce ohroženi marginalizací a dříve nebo později de facto 

přestali být součástí komunity. Vůbec nejčastěji ale obyvatelé reagovali tzv. rezignací, 

nebo možná lépe řečeno pasivní adaptací na nové podmínky. Výzkumníci zjistili, že 

navzdory mimořádně nízkým příjmům nezaměstnaných tito lidé nijak zásadně nezmě-

nili svůj přístup (nebo jak říká Lazarsfeld déroute – tedy „kurz“), nýbrž pouze ekono-

mickým omezením přizpůsobili psychologickou sféru „chtěného“, aby tak tlak vnějších 

podmínek nepociťovali v plné síle. Opět je to dobře vidět na dětech, které výzkumní-

kům poskytly seznamy přání k Vánocům. Zatímco hodnota věcí, jež si přály děti 

v okolních obcích, byla zhruba čtyři šilinky, u dětí z Marienthalu to byl jen jeden a půl 

šilinku [Lazarsfeld 1932: 150].   

   Lazarsfeld se svým týmem taktéž zjistili, že způsob reakce do značné míry souvisí 

s příjmem, přesněji řečeno s ním pozitivně koreluje. To ilustruje následující tabulka, 

která shrnuje celou typologii včetně procentuálního zastoupení jednotlivých typů reak-

ce a průměrného měsíčního příjmu. 
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Tabulka 1 – Typologie odpovědí na deprivaci obyvatel Marienthalu 
 

 procentuální zastoupení průměrný příjem 

nezlomní 14 % 34 šilinků 

rezignovaní 47 % 30 šilinků 

zlomení 39 % 23 šilinků 
 

Zdroj: [Lazarsfeld 1932: 151] 

 
    Prvek rezignace byl nedílnou součástí celkového obrazu komunity Marienthalu. Si-

tuaci bylo možné charakterizovat jako život v obci, která sice zajišťuje pořádek pro sou-

časnost, ale která ztratila vztah k budoucnosti. Všudypřítomným rysem společenského 

života byl převládající pesimismus, monotonie, únava a apatie – byla to unavená, omr-

zelá pospolitost. Lidé si zvykli méně vlastnit, méně pracovat a také méně očekávat. Ve 

vzpomínkách na dobu prosperity lidé zmiňují tance a zábavu, čas strávený v divadle, 

parcích a na politických schůzích, hodiny věnované četbě literatury. To vše nyní 

pozbylo svého smyslu. Času je sice dostatek, schází ovšem motivace. Navážeme-li na 

předchozí kapitoly věnující se sociální exkluzi, názorně vidíme, jak neúčast 

v ekonomické dimenzi podmiňuje neúčast i v ostatních sférách, jako je kultura či poli-

tika. Velmi důležité přitom je, že ovlivnění nemusí být přímé – lidem nebyl přístup do 

těchto sfér zamezen objektivními překážkami, nýbrž pouhou subjektivní nechutí. Do-

ložit to lze statistikami, podle kterých např. počet zapůjčených knih z místní knihovny 

klesl mezi lety 1930 a 1931 z 2,3 na 1,6 svazku na jednoho čtenáře. Předplatné Dělnic-

kých novin (zaměřených na politické otázky) kleslo o více jak polovinu, stejně jako 

předplatné zábavně orientovaného deníku Malý list, který zaznamenal pokles odběru o 

27 %. Politické strany, bez výjimky, ztratily velké množství svých členů, a to i přesto, 

že snížily povinné příspěvky na minimum nebo je přestaly vybírat úplně. Zájem o člen-

ství však ustupoval obecně ve všech zájmových skupinách, s výjimkou těch orientova-

ných na děti nebo těch, které přinášely svým členům nějaké výhody [Jeřábek 1997a: 

327-328]. 

   Studie tedy závěrem dochází k teoretickým poznatkům o vlivu dlouhodobé neza-

městnanosti a nedostatku příležitostí na konkrétní společenský organismus – obyvatel-

stvo Marienthalu. Těmi jsou obecně řečeno apatie, nedostatek plánů do budoucna, vlna 

migrací (která se týkala zejména mladých „nezlomných“ jedinců) a celkové oslabování 

společenské koheze. To bylo způsobeno menším množstvím času, který lidé trávili po-

spolu v práci, při zájmových aktivitách nebo společenských zábavách. Mělo i své kon-
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krétní projevy, např. zvýšené množství udání a institucionálně projednávaných kon-

fliktů, které si lidé dříve vyřizovali z očí do očí [Lazarsfeld 1932: 150]. Zároveň se však 

v jednání obyvatel projevoval zásadní prvek, a sice snaha o zachování šancí pro děti      

– výzkumná zpráva Lazarsfeldova týmu je plná z dnešního pohledu až dojemných vy-

právění o tom, jak maminky přešívaly ložní povlečení, aby děti měly vůbec co na sebe a 

po večerech spolu s ostatními dospělými členy domácnosti popíjely hořkou kávu, aby 

zbylo alespoň trochu cukru pro nejmenší. Vše bylo zkrátka podřizováno zájmům dětí, 

aby alespoň na ně v plné síle nedoléhala ekonomická krize a aby měly vhodné podmín-

ky pro plnohodnotný rozvoj a mohly se v budoucnu uplatnit lépe, než jejich rodiče. 

   Paralely mezi situací obyvatel Marienthalu a Mostecka na konci 20. století jsou po-

měrně zřetelné. Samozřejmě žijeme v úplně jiné době a město Most není zapadlou ves-

ničkou s několika stovkami obyvatel, nýbrž sedmdesátitisícovým průmyslovým středis-

kem. Obě obce ale spojuje velký společenský otřes, který významně narušil doposavad-

ní fungování systému a postavil obyvatele do zcela nové situace. Tato práce nemá zda-

leka takové ambice jako studie nezaměstnaných z Marienthalu, snaží se ovšem alespoň 

částečně navázat na Lazarsfeldovo poselství, aby jím vedené šetření poskytlo výchozí 

bod pro studium jiných komunit, kde vedle sebe žijí lidé nezaměstnaní v těsné kon-

frontaci se zaměstnanými, lidé šťastnější v blízkosti lidí méně šťastných. A protože mé 

možnosti a rozsah práce neumožňují komplexní rozbor problematiky, zaměřuji se na 

nejmladší část mostecké populace, která již vyrůstala v období relativního klidu a která 

si již mohla vytvořit pevné vazby ke svému fyzickému i sociálnímu okolí. 

   Inspirace Lazarsfeldovým výzkumem se v této práci projevuje jak v teoretické, tak v 

metodologické rovině. Snažil jsem se o využití většiny marienthalských výzkumných 

metod (byť v některých případech v poněkud pozměněné podobě), které měly potenciál 

přinést relevantní poznatky. Kladl jsem si taktéž podobné otázky jako před osmdesáti 

lety Lazarsfeldův výzkumný tým. Zajímala mě reakce obyvatelstva na zhoršené eko-

nomické a životní podmínky nebo lépe řečeno způsob, jakým se situace a zkušenosti 

rodičů promítají do jednání a uvažování dětí a mladých Mostečanů, kteří se již brzy 

budou muset naplno přizpůsobit daným podmínkám a rozhodnout o své budoucnosti.  
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5 Teoreticko-analytická část 
 
 

   Následující kapitoly jsou věnovány rozboru „objektivně“ definovaných problémů 

města Mostu, tedy těch, jež se tematicky objevují v agendě veřejně-politických aktérů 

působících na Mostecku. Pozornost je zaměřena nejen na aktuální stav problémů, ale i 

historický a společenský vývoj, který k nim vedl. Analýza poskytuje výchozí bod pro 

následné sociologické šetření a věnuje se nejpalčivějším problémům, jež byly definová-

ny třemi významnými aktéry – Magistrátem města Mostu, nejsilnější politickou stranou 

působící na komunální úrovni a Úřadem práce v Mostě. 

 

5.1 Historický vývoj města 
 
   Sociální problémy, kterým v současnosti čelí město Most, pochopitelně nevznikly ex 

nihilo, nýbrž přirozeně vyplynuly z celkového vývoje regionu zejména ve 20. století. 

Aktuální situace je o to paradoxnější, že Mostecko patřilo po dlouhá staletí 

k nejbohatším a nejrozvinutějším oblastem českých zemí a nebýt některých historic-

kých událostí a zejména unáhleného rozhodnutí o likvidaci starého města, mohl se ny-

ní Most nacházet ve zcela jiné pozici a mohl být skutečnou „výkladní skříní severních 

Čech“, přesně tak, jak si to představoval někdejší komunistický režim.  

   Mostecké území pod Krušnými horami náleželo díky dobrým klimatickým podmín-

kám, úrodné půdě a hojnosti nerostů již v pravěku k nejhustěji osídleným oblastem 

střední Evropy. Historie samotného Mostu se začíná psát zhruba v 10. století, kdy byla 

na vrchu, jenž se vypíná nad současným městem, postavena českými knížaty tvrz 

k ochraně zemských hranic a obchodní cesty, která tudy vedla přes Krušné hory do 

sousední Míšně. První zprávu o ní zaznamenal roku 1040 český kronikář Kosmas a na-

zval ji Pons Gnevin. Pons (Most) podle množství lávek vedoucích přes zdejší močálovi-

tou krajinu a Gnevin (Hněvín) podle držitele tvrze Hněvy. Přesné datum založení měs-

ta už dnes nezjistíme, neboť se nedochovala zakládací listina, z dobových dokumentů 

ovšem vyplývá, že statut města (a to dokonce královského) měl Most prokazatelně již 

v polovině 13. století [Kolektiv autorů 2000: 8, 94]. 

   Klidný rozvoj města byl, vyjma ve středověku vcelku běžných válečných událostí, 

narušován častými požáry. Ten vůbec nejničivější, který vypukl roku 1515, proměnil 

během dvou hodin celý Most ve spáleniště. Rychlost, s jakou do základů spálené město 
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zahojilo utržené rány, svědčí o bohatství tehdejší městské obce i jednotlivých měšťanů. 

Bylo to bohatství založené na hospodářských výsadách, obchodu a řemeslech, ale také 

na rozsáhlé držbě agrárního majetku, který město postupně nabylo [Fröhlichová 1975]. 

   Důležitým milníkem se stala třicetiletá válka, po jejímž skončení byl Most, ostatně 

jako celá země, obrazem bídy a zkázy. Obyvatelé uprchli nebo byli vyhnáni, domy po-

bořeny a spáleny, obchod, řemeslo i zemědělství prodělaly hluboký úpadek. Jestliže 

v Mostě před válkou žily tisíce lidí, v roce 1651 bylo obydlených pouze 36 domů. Měs-

tu už se poté nepodařilo nabýt svého původního obchodního a vojenského významu a 

až do 19. století si žilo poklidným životem venkovského malého města, jehož obyvatelé 

se živili řemesly a zemědělstvím [Pokorná 1991: 25].  

   Zemědělské městečko započalo novou éru ve druhé polovině 19. století, kdy se na 

jeho pozemcích začaly těžit obrovské zásoby hnědého uhlí. O těch se sice vědělo již 

dávno ve středověku (první zmínky pocházejí dokonce z roku 1403), jejich masivní 

dolování ale umožnilo až proniknutí parního stroje do průmyslu. Dosavadní malé, vět-

šinou ruční, šachty drobných podnikatelů postupně mizely a místo nich se tyčily cha-

rakteristické těžní věže [Kolektiv autorů 2000: 166]. Rozmach těžby pochopitelně vý-

razně poznamenal podobu města i počet a skladbu jeho obyvatel. Rychlý rozvoj dolů 

byl zpočátku umožněn získáváním pracovních sil z místních zdrojů, tedy především 

německého prostředí a horských obcí. Lokální pracovní rezervy však byly rychle vy-

čerpány, a lidé (povětšinou hnaní tíživou životní situací) tak na sever Čech začali prou-

dit ze všech koutů země. Cestu si sem našli nejen horníci, ale i deputátníci, řemeslníci a 

živnostníci všeho druhu, kteří v poměrně krátkém čase významně proměnili etnické a 

sociální složení obyvatelstva. Region byl po dlouhých staletích znovu počeštěn a silná 

koncentrace českého obyvatelstva zabránila asimilace a akulturaci Čechů v ger-

mánském prostředí [Pokorná 1991: 37]. 

   Prudké populační explozi se město muselo rychle přizpůsobit. Rozloha starého Mostu 

ani zdaleka nepostačovala, a bylo proto zapotřebí výrazně navýšit stavební činnost. 

Nejprve byla provedena výstavba nových obytných domů kolem výpadových silnic a 

na předměstích. Rozmohla se do takové míry, že poměrně rychle dosáhla hranic vlast-

ního města a srostla s ním v jeden celek. Smazal se tím venkovský kolorit mosteckých 

předměstí, která se se proměnila v dělnické čtvrti [Kolektiv autorů 2000: 166]. Na pře-

lomu 19. a 20. století už je Most k nepoznání. Směsice stavebních stylů od pseudorene-

sančního a secesního až po novohistorizující dává dohromady moderní průmyslové 

město se všemi jeho atributy. Necelých třicet let stačilo k tomu, aby prošlo první fází 
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industrializačního procesu a aby se vytvořily podmínky pro silnou koncentraci dělnic-

tva na relativně malém geografickém prostoru [Pokorná 1991: 40]. Do začátku první 

světové války byla podoba a rozloha novodobého Mostu (dnes „starého města“) 

v podstatě dokončena a dvacet let první republiky ani druhá světová válka už ho příliš 

nezměnila [Fröhlichová 1975]. 

   Komunistický puč z února 1948 umožnil znárodnění dolů a vytvořil podmínky pro 

další rozvoj uhelné pánve a jejího středu, tedy města Mostu. Znovu se opakuje bouřlivý 

rozvoj osmdesátých let 19. století, neboť progresivní důlní činnost musí zajistit dostatek 

uhlí pro budování chemického průmyslu a energetiky. Kromě těžních věží se součástí 

panoramatu stávají také gigantické velkostroje povrchových dolů a okolí města se začí-

ná měnit v „měsíční krajinu“, nad kterou ční komíny elektráren a chemického kolosu. 

Ruší a překládají se komunikace, mizí celé obce, vše ustupuje těžbě. To se pochopitelně 

odrazilo v životě města – počet jeho obyvatel rostl stejně překotně jako množství vyru-

baného uhlí, což opět vyvolalo rozsáhlou stavební aktivitu. První poválečná komplexní 

bytová výstavba probíhala ještě tradičním cihlovým způsobem, brzy však v duchu soci-

alistického realismu převládl způsob stavební výroby založený na velkorozměrových 

panelech [Kolektiv autorů 2000: 170-172].  

   Pro další vývoj města byl rozhodujícím mezníkem rok 1964, kdy vláda vydala závaz-

né rozhodnutí o likvidaci starého Mostu a dostavbě zcela nového města. Demolice sta-

rých a současná výstavba nových budov započala na konci 60. let a trvala až do roku 

1989. Je poměrně zajímavé sledovat, jak režim likvidaci malebného hornického města 

s více jak 700 letou tradicí legitimizoval. Hlavním argumentem byl nevyhovující byto-

vý fond, kdy pouze 15 % z celkového počtu 5065 bytů bylo větších než 2+1 a dvě třeti-

ny z nich neměly vlastní koupelnu. „Opodstatněná likvidace starého města [tak prý] 

vyplynula z rozboru situace, že rekonstrukce starého Mostu by byla nákladnější, než 

dokončení nové výstavby“ [Kolektiv autorů 1982: 143]. Oporou režimu byl překvapivě 

i rozsáhlý sociologický výzkum z roku 1967, na kterém se podílel i nedávno zesnulý 

profesor FSV UK Jiří Musil. Výsledky totiž ukázaly, že výrazný zájem bydlet 

v rodinných domcích mají jen lidé přicházející z vesnic a starší věkové skupiny. Mladé 

generace prý v té době jednoznačně preferovaly nejmodernější druh bytové výstavby, 

tedy paneláky [ibid.: 143]. Je potřeba říci, že takovéto výsledky průzkum mezi zhruba 

osmi sty mosteckými domácnostmi skutečně přinesl, agregovaná data už ovšem tak 

jednoznačná nejsou, neboť celkově by si bydlení v moderním panelovém sídlišti vybra-

lo v té době jen asi 20 % mužů a 25 % žen2 [Friš 1967: 70].  
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   Stavební ruch a všeobecný rozvoj nového Mostu utichl společně s rokem 1989. Z výše 

popsaného je vcelku patrné, že některým problémům čelili obyvatelé již v této době, 

zejména co se životního prostředí a ekologických otázek týče. Ostatní problémy, o 

nichž bude řeč dále, pak vyplynuly z celkových makroekonomických změn a postup-

ného omezování těžby v posledních dvaceti letech. Homogenní masa dělníků předsta-

vující většinu mosteckého obyvatelstva totiž přestala odpovídat požadavkům progre-

sivního trhu práce, a mostecký region tak postihla masová nezaměstnanost, která, jak 

už bylo řečeno v teoretické části práce, implikuje řadu dalších problémů.        2 

 

5.2 Problémy města v agendě veřejně-politických aktérů 
 
   Výchozím bodem pro konstrukci podstatné části dotazníku sloužícího jako hlavní 

analytický nástroj této práce je rozbor dokumentů některých veřejně-politických akté-

rů. Konkrétně se jedná o Integrovaný plán rozvoje města Mostu a Rozbor udržitelného 

území vypracované mosteckým Magistrátem3, Volební program v současnosti nejsilněj-

ší lokální politické strany Sdružení Mostečané Mostu a Zprávu o situaci na trhu práce, 

kterou každoročně vypracovává Úřad práce v Mostě. Pozornost je ve všech případech 

věnována jevům, které tyto instituce definují jako problémové.  

 
5.2.1 Magistrát města Mostu 
 
   Ve dvou analyzovaných dokumentech vytvořených mosteckým Magistrátem jsou 

problémy, ale i výhody a přednosti města, zpracovány formou SWOT analýzy4. Za pro-

blémové jsou zde označeny tyto jevy [MMM 2008: 81-86; MMM 2009: 28-29]: 

 vysoká nezaměstnanost, výrazný podíl dlouhodobě nezaměstnaných; 

 nedostatek pracovních příležitostí, vysoké saldo vyjížďky za prací; 

                                            
2 Respondentům byla při dotazu na preferenci bydlení předložena karta s pěti fotografiemi různých typů 
zástavby – starší bytové domy, modernější menší bytové domy obklopené zelení, rodinné domky, mo-
derní panelové sídliště a rušná ulice velkoměsta připomínající např. Václavské náměstí v Praze. Největší 
podíl respondentů (zhruba 45 %) v té době preferoval rodinné domy na venkově, na druhém místě skon-
čily menší cihlové bytové domy (zhruba 25 %) a teprve poté následovalo panelové sídliště (zhruba 23 %). 
Zbylé dva druhy městské zástavby volilo jen několik málo procent respondentů [Friš 1967: 59-78]. 
3 V případě Integrovaného plánu rozvoje města Mostu je zhotovitelem Odbor strategií a dotací Magistrátu 
města Mostu, dokument Rozbor udržitelného území pak byl vypracován na zakázku Odboru rozvoje a 
územního plánu mosteckého Magistrátu firmou T-Mapy, s.r.o. 
4 SWOT analýza je pohotovým a snadno použitelným nástrojem pro popis situace podniků, veřejných 
politik nebo jako v tomto případě celých měst či regionů. Podstatou metody je identifikace silných 
(strenghts) a slabých (weaknesses) stránek, příležitostí (opportunities) a ohrožení (threats). Obvykle 
bývá výchozím bodem pro tvorbu určitých strategií [Veselý a Nekola 2007: 220-221]. 
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 nízký podíl malého a středního podnikání; 

 nízká kupní síla obyvatelstva; 

 nepříznivá sociální struktura obyvatelstva, nízká vzdělanost; 

 nízká atraktivita města, přetrvávající image špatného životního prostředí; 

 klesající počet obyvatel; 

 vysoká koncentrace obyvatel v sídlištních komplexech; 

 špatný stav veřejného prostranství na sídlištích; 

 obytná území s vysokou koncentrací problémových skupin obyvatelstva (sociál-

ně vyloučené lokality), izolace a špatný stav lokality Chanov; 

 prakticky žádná výstavba nových bytů, nedostatečná obnova stávajícího byto-

vého fondu; 

 negativní postoj veřejnosti k romské menšině; 

 neorganizovaná mládež (zahálka jako příčina sociopatologického chování); 

 nedostatek parkovacích míst v centru města a na sídlištích; 

 poškození krajinného rázu těžbou, nízká ekologická stabilita krajiny; 

 znečištěné ovzduší; 

 hluková zátěž související s těžbou a průmyslovou výrobou; 

 špatný stav velkého množství silnic, obtížná dostupnost Prahy. 

 
5.2.2 Sdružení Mostečané Mostu 
 
   Sdružení Mostečané Mostu představuje v současnosti největší politickou sílu v Mostě, 

neboť v posledních volbách do obecních zastupitelstev v roce 2010 získalo celkem 

50,71 % hlasů voličů [ČSÚ 2010]. Ve svém volebním programu Mostečanům slibovalo 

řešení následujících problémů [SMM 2010]: 

 nepřizpůsobiví obyvatelé; 

 pouliční kriminalita; 

 nezaměstnanost; 

 nízký podíl malého a středního podnikání; 

 nízká kvalita sídlišť a veřejného prostranství; 

 stagnující výstavba nového a nedostatečná obnova stávajícího bytového fondu; 

 nedostatek příležitostí pro trávení volného času mladistvých i starších obyvatel;  

 špatná image města; 

 nedostatek parkovacích míst. 
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5.2.3 Úřad práce v Mostě 
 
   Mezi agendu mosteckého Úřadu práce patří mimo jiné každoroční zpracování sou-

hrnného dokumentu, jenž mapuje aktuální situaci hospodářské sféry a trhu práce na 

Mostecku. Součástí zprávy je vždy i popis celkového charakteru a vývoje regionu, včet-

ně analýzy jeho silných a slabých stránek. Ve Zprávě o situaci na trhu práce z února 

roku 2011 [ÚPM 2011: 6] byly za problémové označeny tyto jevy: 

 vysoká nezaměstnanost; 

 nízký podíl malého a středního podnikání, naopak silné zaměření ekonomiky 

na průmyslová odvětví s velkou materiálovou náročností; 

 nepříznivá struktura obyvatel; 

 nedostatečná integrace Romů do majoritní populace; 

 kriminalita, sociálně-patologické jevy; 

 špatný technický stav komunikací. 

 

Tabulka 2 – Problémy města v agendě vybraných aktérů 
 

 
Magistrát 

města 
Mostu 

Sdružení 
Mostečané 

Mostu 

Úřad práce 
v Mostě 

h
o

sp
o

d
ář

st
ví

 nezaměstnanost • • • 
nízký podíl malého a středního 

podnikání • • • 
nízké mzdy, nízká kupní síla 

obyvatelstva •   

o
b

yv
at

e
ls

tv
o

 

nízká vzdělanost obyvatel •  • 
nepříznivá sociální struktura, 

nepřizpůsobiví obyvatelé • • • 

sociálně vyloučené lokality •   
kriminalita  • • 
nedostatek příležitostí pro  

trávení volného času • •  

in
fr

as
tr

u
kt

u
ra

 špatný technický stav silnic •  • 
chybějící komunikace (zejména 

dálničního typu) •  • 

nedostatek parkovacích míst • •  
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ži
vo

tn
í p

ro
st

ře
d

í 

nízká úroveň panelových sídlišť • •  
omezená výstavba nových  

bytů, nedostatečná obnova 

stávajícího bytového fondu 
• •  

poškození krajiny •   
znečištěné ovzduší •   
hluková zátěž •   

 

Zdroj: autor 

 

5.3 Analýza sociálních problémů 
 
   Obsahem následujících kapitol je hlubší rozbor sociálních problémů, jež byly deteko-

vány vybranými veřejně-politickými aktéry na Mostecku a s nimiž tedy lze ab hinc 

pracovat jako s objektivně definovanými. Pozornost je věnována všem problémovým 

oblastem (viz tabulku č. 2), přičemž výběr konkrétních negativně hodnocených feno-

ménů nevyplývá ani tak z míry shody jednotlivých aktérů jako spíše z více méně sub-

jektivního pocitu akutnosti a míry, s jakou narušují celospolečenskou kohezi.  

 
5.3.1 Obyvatelstvo 
 
5.3.1.1 Struktura obyvatelstva  
 

   Jedním ze základních problémů, jemuž v současnosti čelí město Most, je celková 

struktura obyvatelstva, která je vlivem historických událostí (ať už z hlediska věkového, 

vzdělanostního či etnického) ve srovnání se zbytkem republiky poměrně atypická. No-

vý Most byl původně koncipován jako stotisícové město. Tohoto čísla nakonec nikdy 

nedosáhl, a to i přesto, že počet obyvatel v období socialismu strmě stoupal, především 

díky lidem vystěhovaným ze staré mostecké zástavby a okolních obcí, které musely 

ustoupit těžebním velkostrojům. O další demografický přírůstek se pak postarala děl-

nická pracovní síla, které bylo ve stále se rozšiřujících uhelných dolech potřeba víc a 

víc. Po revoluci navíc Most (resp. jeho velmi levné a na svou dobu komfortní byty) za-

čal lákat i davy lidí v tíživé ekonomické situaci, a počet obyvatel města tak kulminoval 

na konci roku 1990 na hodnotě 71 759 [ČSÚ 2012b]. Od té doby už jsou ovšem zazna-

menávány pouze populační úbytky, které rozhodně nejsou důsledkem pouhé přirozené 

měny, nýbrž daleko spíše negativním migračním saldem. O důvodech odchodu lidí 
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z regionu lze jen spekulovat, jako nejpravděpodobnější se ovšem jeví úbytek pracovních 

příležitostí po roce 1989 a celkově zhoršené životní podmínky ve srovnání s jinými 

oblastmi České republiky. 

 

Graf 1 – Vývoj počtu obyvatel města Mostu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [ČSÚ 2012b; Kolektiv autorů 1963: 264] 

 

   Je potřeba dodat, že populační propad se v roce 2011 zastavil a město po takřka dvace-

ti letech zaznamenalo výraznější pozitivní přírůstek. Za ten jsou zodpovědní především 

cizinci, kterých jen mezi lety 2001 a 2011 na území správního obvodu města přibylo 

více jak 1 500. Nejvíce je přitom zastoupena skupina Vietnamců, Němců, Slováků a 

Ukrajinců [ČSÚ 2012h: 29].     

 

Graf 2 – Změny počtu obyvatel Mostu přirozeným a migračním přírůstkem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: [ČSÚ 2012b], vlastní výpočty 
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   Jednou z mála výhod mosteckého obyvatelstva je jeho věková struktura, která se v 

pozitivním slova smyslu odchyluje od republikového průměru. Početně v populaci stále 

převažují děti do 15 let (14,53 %) nad seniory ve věkové kategorii 65+ let (14,17 %) a až 

donedávna byl zaznamenáván pozitivní přirozený přírůstek.     

 

Graf 3 – Věková struktura obyvatel Mostu (srovnání s ČR) 

 

GRAF 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: [ČSÚ 2005; ČSÚ 2012e: 12; ČSÚ 2012h: 44]  

 

   Naopak poměrně špatná je struktura populace dle vzdělání. Vzhledem k tomu, že je 

Most již od 19. století klasickým hornickým městem, není aktuální situace až tak pře-

kvapivá, neboť lokální trh práce nikdy nenabízel příliš mnoho příležitostí pro kvalifi-

kované pracovníky a město přitahovalo spíše méně vzdělanou dělnickou třídu, k níž se 

např. v roce 1960 hlásily více jak dvě třetiny obyvatel [Kolektiv autorů 1963: 264]. 

V regionu stále přetrvává výrazný podíl lidí s maximálně základním vzděláním a vyso-

koškoláků je zde naproti tomu o třetinu méně, než by odpovídalo republikovému prů-

měru. Situace se navíc zlepšuje jen velmi pozvolna. 

 

Tabulka 3 – Vzdělanostní struktura obyvatel Mostu (srovnání s ČR) 
 

 Most (2001) Most (20115) ČR (2011) 

maximálně základní 27,9 % 23,8 % 18,0 % 

střední bez maturity (vyučení) 38,1 % 33,5 % 33,0 % 

střední s maturitou, 
nástavbové a vyšší odborné 

26,3 % 27,0 % 31,2 % 

vysokoškolské 6,0 % 8,1 % 12,5 % 

nezjištěno 1,7 % 7,6 % 5,3 % 
 

Zdroj: [ČSÚ 2005; ČSÚ 2012e: 57; ČSÚ 2012h: 21] 

                                            
5 Data jsou platná pro správní území obce s rozšířenou působností Most. To zahrnuje kromě samotného 
města ještě dalších 14 obcí a celkový počet obyvatel se zde pohybuje okolo 75 000 [ČSÚ 2012h: 15]. 
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5.3.1.2 Romové  
 

   Pro Mostecko je již dlouhodobě typická taktéž vysoká koncentrace romského obyva-

telstva. České země měly s Romy až do konce druhé světové války jen minimálně zku-

šenosti – početnější romské osady, eventuálně jednotlivé usedlé rodiny, žily prakticky 

jen na jižní Moravě a soužití s majoritou tu bylo vcelku bezproblémové. K výraznějším 

změnám dochází až po druhé světové válce, kdy započaly poměrně masivní teritoriální 

přesuny, na nichž se podíleli i Romové. Významné bylo proudění slovenských Romů, 

kteří přicházeli s vidinou zaměstnání a lepších životních podmínek – obsazovali přede-

vším vylidněné oblasti doposud obývané Němci a napomáhali s obnovou země. Vyjma 

velkých měst, jako jsou Brno, Praha a Ostrava, zaznamenaly příliv Romů také okresy 

Kladno, Ústí nad Labem, Plzeň, Prostějov, Cheb, Rýmařov, Jihlava a vůbec nejvíce prá-

vě Most. Podle Soupisu Romského obyvatelstva z roku 1947 žilo na území města v té 

době 1792 Romů a vzhledem k nízké validitě dat to bylo pravděpodobně ještě mnohem 

více [Pavelčíková 2004: 23-30]. 

   Příliv Romů na Mostecko pokračoval i po roce 1948. Podle statistického šetření z ro-

ku 1968 žilo v okrese více než 3 000 romských obyvatel, z toho zhruba polovina přímo 

v Mostě. Třetina z nich (kolem 35 %) byla na počátku sedmdesátých let zařazena do 

tzv. III. skupiny6 sociálně nejméně přizpůsobivých – jednalo se o rodiny koncentrované 

v zanedbaných zdravotně a hygienicky nevyhovujících bytech ve staré části města. 

V souvislosti s její plánovanou likvidací samozřejmě vyvstala otázka, kam tyto, ale i 

ostatní romské obyvatele, přestěhovat. I. skupina Romů (zařazená mezi „integrované“) 

byla stěhována do nových panelových sídlišť společně s většinovou populací, neboť se 

předpokládalo, že jejich rozptyl mezi majoritu nezpůsobí žádný problém. Více otazníků 

ovšem vyvstalo v souvislosti s Romy, kteří podle mínění okresních funkcionářů spadali 

do II. a III. skupiny. První návrhy na vybudování experimentálních romských sídlišť 

v obci Sedlec nebo Obrnice narazily na vlnu odporu místních obyvatel, a tak byl po-

stupně vytvořen zcela nový plán, který počítal s výstavbou moderního sídliště s byty 

nejvyšší kategorie. Předpokládalo se, že méně integrované romské rodiny bude toto 

                                            
6 Od roku 1965 využívaly státní instituce oficiální typologii romského obyvatelstva, které bylo podle soci-
ální pozice a způsobu života děleno do tří kategorií [Pavelčíková 2004: 87-88]: 

I. kategorie – takřka asimilované rodiny, které si osvojily základní pracovní a hygienické návyky, posí-
lají své děti do školy a jsou v evidenci národních výborů 
II. kategorie – rodiny zachovávající základní hygienická pravidla a snažící se získat návyky typické pro 
majoritní způsob života, avšak s tendencí navracet se k „cikánským zvyklostem“ 
III. kategorie – rodiny žijící typickým „cikánským způsobem“, jejichž členové nedodržují základní pra-
vidla hygieny, nepracují a z nichž se rekrutují kriminálníci, příživníci a prostitutky  
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prostředí stimulovat k přejímání sociálních vzorů majority a že jejich přizpůsobování se 

stylu života většinové společnosti bude probíhat rychleji a méně konfliktně, než by 

tomu bylo v případě rovnoměrného rozptylu do nově budovaných mosteckých sídlišť 

nebo jakkoli atypického řešení bytové situace. Tento záměr byl navíc podpořen vskut-

ku „pozoruhodným“ sociologickým šetřením mezi romskými obyvateli starého Mostu, 

ze kterého vyplynulo, že Romové po ničem jiném vlastně ani netouží7. Mezi lety 1976-

1978 tak „na zelené louce“ na okraji města vyrostlo 12 nových obytných domů 

s veškerou nutnou sociální infrastrukturou, do kterých byla sestěhována více jak polo-

vina romské populace žijící na území tehdejšího Mostu [ibid. 2004: 115-122]. Osud to-

hoto sídliště, pro nějž se nesprávně používá pojmenování Chanov8 (nebo ještě nespráv-

něji Chánov), je všeobecně známý a ještě o něm bude řeč později v kapitole týkající se 

sociálně vyloučených lokalit.  

   Expanze romské minority na území Mostecka, včetně samotného města, se nezastavi-

la ani po roce 1989. Důvodem je především vysoká porodnost, charakteristická pro toto 

etnikum [Říčan 1998: 34], ale zanedbatelný není ani vliv nového druhu podnikání, kte-

rý se do České republiky dostal po revoluci z Francie. Ten na úplném počátku spočívá 

ve vytipování lokalit obývaných nepřizpůsobivými Romy, které si velké a kapitálově 

silné společnosti vyberou jako potenciálně ziskové. Důležité je, aby nemovitosti tvořily 

dostatečně rozsáhlý urbanistický celek a aby byla jejich cena velmi nízká (což u bloků 

obývaných problémovými neplatiči, kde vládne vysoká kriminalita, obvykle není pro-

blém). Příkladem takovéto lokality může být třeba pražský Karlín. Zde lze po vystěho-

vání romského obyvatelstva očekávat významný nárůst cen nemovitostí, a tak je pro 

společnosti výhodné byty odkoupit (včetně dluhů na nájemném) a nájemníkům najít 

náhradní bydlení. To je z pochopitelných důvodů vybíráno v oblastech s velmi levnými 

byty, tedy především v severních Čechách. Romové se nebrání, neboť se tak jednoduše 

zbaví dluhů a bez práce přijdou ke komfortnímu bydlení, které mají navíc od společ-

ností mnohdy na několik měsíců předplacené [Zima 2011]. Přesně takovýmto způso-

                                            
7 Šetření bylo uskutečněno mezi zhruba 170 romskými domácnostmi ze starého Mostu v listopadu 1972 a 
o jeho serióznosti lze z mnoha důvodů pochybovat. Podle historičky Pavelčíkové nebyly při výběru orga-
nizátorů brány v potaz ani tak odborné znalosti jako spíše věrnost marxisticko-leninské ideologii a sběr 
dat byl navíc proveden v rekordně krátkém čase (2 dny) minimálně kompetentními tazateli z řad učitelek 
ZDŠ, sociálních pracovnic a zdravotních sester. „Pod nánosem rádoby vědeckých úvah se [tak podle Pa-
velčíkové] neskrývalo nic jiného, než snaha potvrdit momentální záměr státní politiky při řešení výstavby 
romského sídliště“ [Pavelčíková 2004: 117-118]. 
8 Pojmenování Chanov (které se natolik vžilo, že je používáno i oficiálními institucemi) získalo sídliště 
podle nedaleké osady se zhruba stovkou obyvatel, která již neleží na území města Mostu, nýbrž spadá 
do katastrálního území obce Obrnice. Samotné sídliště s ní ovšem nemá nic společného a správně by se 
mělo hovořit o sídelním útvaru nacházejícím se v mosteckém městském obvodu Rudolice.  
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bem vzniklo např. romské ghetto v Janově u Litvínova a prokazatelně se dotklo (byť 

v ne tak masovém měřítku) i Mostu. 

   Počet Romů žijících v současnosti na území města není kvůli omezeným možnostem 

evidence známý, podle některých odhadů je to ale něco mezi 5 000 a 7 000 [ÚVČR 

2009: 9], což by odpovídalo zhruba 7-10 % z celkového počtu obyvatel. Na celém úze-

mí obce s rozšířenou působností Most je to pak asi ještě o 1 000 až 1 500 osob více. Sa-

motnou přítomnost Romů pochopitelně nelze a priori považovat za problém, obtížnou 

integraci velkého množství z nich a jejich koncentraci do sociálně vyloučených lokalit 

či dokonce ghett už ovšem ano. Situaci nepřidávají ani velmi napjaté vztahy s majoritní 

společností. 

 

5.3.1.3 Sociálně vyloučené lokality  
 

   Výše zmíněné sociálně vyloučené lokality představují významný problém nejen na 

Mostecku, ale v podstatě v celé České republice. Tým sociologa Ivana Gabala jich v roce 

2006 napočítal přes tři stovky a v současnosti by to mohlo být již okolo čtyř set [Martí-

nek 2011]. V drtivé většině případů se přitom jedná o území obývaná Romy, takže se 

mezi sociálně vyloučené a romské lokality de facto klade rovnítko. Takový přístup je do 

určité míry zjednodušující, v případě Mostu ovšem použitelný, neboť veškeré lokality 

na území města, jež jsou obecně považovány za exkludované, jsou skutečně z velké části 

obývané romským obyvatelstvem. To ovšem na druhé straně neznamená, že by se pro-

blematika nedotýkala i majoritní populace, neboť žádná z lokalit, snad s výjimkou síd-

liště v Rudolicích (Chanova), není čistě romská. 

   Před samotnou analýzou jednotlivých území bych rád poznamenal, že používání ter-

mínu sociální nebo dokonce sociálně-prostorové vyloučení mi ve vztahu 

k problémovým oblastem Mostecka nepřijde adekvátní. Definiční charakteristikou so-

ciálně vyloučené lokality je totiž, budu-li citovat docenta Luďka Sýkoru, „…omezený 

přístup k běžným zdrojům, příležitostem a pozicím nezbytným pro zapojení se do nor-

málního života společnosti“ [Sýkora 2010: 17]. V praxi to znamená např. nevhodné 

umístění zástavby (na kraji města nebo zcela za městem), nekvalitní bydlení, nedostup-

nost obchodů, lékařské péče a úřadů či neexistující dopravní obslužnost. Této definici 

ovšem, jak uvidíme dále, odpovídá pouze chanovské sídliště. Přesnějším pojmenováním 

problému by tak dle mého názoru byla např. rezidenční segregace nebo z pohledu ma-

jority nežádoucí koncentrace romského obyvatelstva na malém prostoru způsobující 

vznik větších či menších ghett. Podstatným rozdílem odlišujícím sociálně vyloučenou a 
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takto definovanou lokalitu je charakter exkluze, který není objektivní (ve smyslu chy-

bějící sociální infrastruktury), nýbrž daleko více symbolický.  

   Ať už budeme pro problémové lokality razit jakékoli pojmenování, faktem zůstává, že 

se jich na území města nachází hned několik. Přímo v Mostě je to kromě rudolického 

sídliště ještě část čtvrti na Podžatecké (tzv. „stovky“) a jedno ze satelitních panelových 

sídlišť (tzv. „sedmistovky“). Na území obce s rozšířenou působností Most bychom pak 

našli další dvě lokality – obec Bečov a Obrnice. 

 

5.3.1.3a Obytné domy na Podžatecké 
 

   Vůbec nejstarší romskou lokalitou na území města je část Podžatecké čtvrti, která 

zahrnuje šest cihlových bytovek z 60. až 70. let. Lokalita vznikla jako jedno z prvních 

sídlišť v rámci výstavby nového Mostu a původně sloužilo zaměstnancům továren a 

uhelných dolů. Ti však odtud, vzhledem k nízkému komfortu bytů, začali odcházet a 

do uvolněných prostor se postupně nastěhovali Romové. Po privatizaci bytového fondu 

si navíc mnoho bytů koupily pražské realitní kanceláře, které sem stěhují neplatiče a 

problémové občany [ÚVČR 2009: 14-15].   

   Budoucnost tzv. „stovek“, jak je lokalitě přezdíváno (jedná se totiž o bloky s čísly po-

pisnými 95-100), je poměrně otevřená, neboť se nachází v lukrativní části města bez-

prostředně sousedící s centrem a navíc je obklopena luxusními bytovými domy, které 

zde vznikly v průběhu posledních několika let rekonstrukcí zcela vybydlených bloků. 

Z toho důvodu lze do budoucna očekávat zvýšený tlak na vystěhování problémových 

nájemníků a zájem připravit byty pro majoritní obyvatelstvo, mezi kterým je o bydlení 

v cihlových bytovkách velký zájem (v Mostě jich je totiž velmi málo).  

 

Tabulka 4 – Charakteristika lokality Podžatecká 
 

typ zástavby starší cihlové domy 

stav domů solidní 

vznik lokality 
spontánní sestěhovávání,  
působení realitních kanceláří 

celkový počet obyvatel lokality 1600 

z toho Romů (odhad) 30 % 

míra prostorového vyloučení žádná 

dostupnost sociální infrastruktury bezproblémová (v dosahu 5 minut chůze) 

dopravní obslužnost standardní 

základní škola v blízkosti lokality ano 
 

Zdroj: autor s použitím [MPSV 2006] 
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5.3.1.3b Sídliště v Rudolicích (Chanov) 
 

   Chanovské sídliště bylo vybudováno na konci 70. let jako běžná panelová zástavba 

s veškerou nutnou i doplňkovou sociální infrastrukturou zahrnující kulturní dům, 

zdravotnické středisko, základní školu, samoobsluhu, kino nebo restauraci. Původně se 

jednalo o smíšené sídliště, kde vedle sebe žila romská komunita společně s lidmi vystě-

hovanými z rušených vesnic v okolí města. Nutno podotknout, že soužití obou skupin 

obyvatel bylo v té době ještě vcelku bezproblémové a ačkoli se to dnes může zdát neu-

věřitelné, sídliště patřilo ve své době k těm v Mostě vůbec nejlukrativnějším. Situace se 

však podle romských starousedlíků začala měnit s příchodem „cikánů z Komořan“ (jed-

na ze zaniklých obcí), kteří odstartovali vlnu ničení majetku a vystěhovávání příslušní-

ků majoritní populace [Janoušek 2007]. Z chanovského sídliště se i kvůli dalšímu příli-

vu přistěhovalců ze Slovenska postupně stala čistě romská lokalita a vydobyla si pověst 

nejhoršího a nejzdevastovanějšího ghetta v celé České republice.  

   Chanov se nachází asi 4 km od centra města a zhruba 1 km od jeho kraje. Od Mostu je 

oddělen frekventovanou čtyřproudou silnicí z jedné a železnicí z druhé strany. 

Z rozsáhlé sociální infrastruktury se do dnes zachovala jen základní škola, kterou se 

město snaží za každou cenu udržet, a kulturní dům, ve kterém sídlí Komunitní centrum 

Chanov a obecně prospěšná společnost Dům romské kultury poskytující služby 

v oblasti integrace Romů. Až na jeden panelový blok, který byl nedávno částečně zre-

konstruován a daří se ho udržovat, je celá zástavba v desolátním stavu, což se týká i 

veškerých rozvodů a elektroinstalace. Ve většině bloků nebyla od kolaudace na přelo-

mu 70. a 80. let provedena jediná oprava či výměna, v místě již více jak 15 let neteče 

teplá voda a většina obyvatel žije ve vlhkých místnostech bez topení a někde dokonce i 

bez oken [Tomčík, Vavroch a Nevyhoštěný 2008: 10-13]. 

   Počet obyvatel sídliště není přesně znám, vycházet však lze z informací Komunitního 

centra Chanov, podle kterého zde v roce 2005 žilo 1635 osob. Obydlených je přitom 

zhruba 250 bytů, což znamená, že na jednu bytovou jednotku připadá asi sedm lidí. 

Chanovské obyvatelstvo, jehož struktura je diametrálně odlišná od zbytku populace 

(více jak třetinu tvoří děti do 15 let věku, vyšší než základní vzdělání má maximálně 

10 % obyvatel a nezaměstnanost je zde odhadována na 75-90 %), početně spíše stagnu-

je. Do značné míry za to může vlastnická struktura bytů – celé sídliště totiž (naštěstí) 

patří městu, a tak zde nemohou operovat realitní kanceláře, které by sem stěhovaly 

další Romy [ibid.: 26-41].  
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Tabulka 5 – Charakteristika lokality Chanov 
 

typ zástavby panelové domy 

stav domů velmi špatný až desolátní  

vznik lokality řízené a spontánní sestěhovávání 

celkový počet obyvatel lokality 1600-1700 

z toho Romů (odhad) 99-100 % 

míra prostorového vyloučení vysoká  

dostupnost sociální infrastruktury 
problematická (v dosahu minimálně  
30 minut chůze) 

dopravní obslužnost omezená (jedna autobusová linka) 

základní škola v blízkosti lokality ano 
 

Zdroj: autor s použitím [Tomčík, Vavroch a Nevyhoštěný 2008] 

 

5.3.1.3c Sídliště na Liščím vrchu 
 

   Poslední ohroženou lokalitou nacházející se přímo na území města je sídliště na Liščím 

vrchu vystavěné v letech 1987-88 převážně pro lidi z vesnic, které musely ustoupit těž-

bě. Jedná se o 36 panelových bloků různé velikosti procházející postupnou renovací a 

procesem zateplování. Tzv. „sedmistovky“ (jak je sídlišti opět podle popisných čísel pře-

zdíváno) sice představují okrajovou zástavbu města, vzhledem k hustotě služeb a snad-

né dostupnosti centra je ovšem nelze považovat za prostorově, ani sociálně vyloučené. 

Důvodem zařazení lokality mezi ohrožené nebo potenciálně problémové jsou přede-

vším nepřizpůsobiví Romové, kteří se koncentrují v blocích 710-714, tedy v oblasti míst-

ními přezdívané „Bronx“. Celková koncentrace romské populace zde ovšem nepřekra-

čuje mostecký průměr, a tak je situace na sídlišti prozatím klidná [ÚVČR 2009: 18-20].  

 
Tabulka 6 – Charakteristika lokality Liščí vrch 
 

typ zástavby panelové domy 

stav domů velmi dobrý  

vznik lokality 
spontánní sestěhovávání,  
působení realitních kanceláří 

celkový počet obyvatel lokality 8200 

z toho Romů (odhad) 5-6 % 

míra prostorového vyloučení žádná  

dostupnost sociální infrastruktury 
bezproblémová 
(v dosahu 5-10 minut chůze) 

dopravní obslužnost standardní 

základní škola v blízkosti lokality ano 
 

Zdroj: autor s použitím [ÚVČR 2009: 18-20, 72-76; MMM 2013: 37] 
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5.3.1.3d Sídliště v Obrnicích 
 

   Pro dokreslení celkové situace je potřeba zmínit ještě další dvě oblasti se zvýšenou 

koncentrací romského obyvatelstva, které už ovšem neleží na území města. Důvodem 

je především silná provázanost těchto lokalit s romskými lokalitami v Mostě, která vy-

tváří jakési přirozené migrační pásmo. V prvním případě jde o obec Obrnice, resp. pa-

nelové sídliště, které zde bylo vybudováno na konci 70. let původně pro zaměstnance 

okolních závodů. To stihlo podobný osud jako mostecké „stovky“, tedy postupný od-

chod majoritní populace a naopak příliv mosteckých a také slovenských Romů. Sídliště 

se rozkládá na zhruba polovině území obce, zbytek tvoří původní zástavba rodinných 

domů obývaná majoritní populací. V obci se nachází standardní občanská vybavenost 

odpovídající velikosti sídla, a nejedná se tak o vyloučenou lokalitu v pravém slova 

smyslu [MPSV 2006]. 

 

Tabulka 7 – Charakteristika lokality Obrnice 
 

typ zástavby panelové a rodinné domy 

stav domů solidní  

vznik lokality spontánní sestěhovávání 

celkový počet obyvatel lokality 2346 (2011) 

z toho Romů (odhad) 35 % 

míra prostorového vyloučení minimální 

dostupnost sociální infrastruktury bezproblémová (v dosahu 5 minut chůze) 

dopravní obslužnost odpovídající poloze a velikosti sídla 

základní škola v blízkosti lokality ano 
 

Zdroj: autor s použitím [ČSÚ 2012h: 44; MPSV 2006] 

 

5.3.1.3e Bečov 
 

   Podobný charakter má i druhá lokalita ležící mimo Most – obec Bečov. První Romové 

sem začali přicházet v 70. a 80 letech za prací v uhelných dolech, největší příliv ale za-

počal až v letech 90., kdy si několik domů na místním panelovém sídlišti koupil teplic-

ký podnikatel, jenž sem začal sestehovávat romské rodiny z Prahy, Slaného, Karlových 

Varů aj. Jeho působením se tu romská populace rozrostla více než dvojnásobně a v její 

další kumulaci pak pokračovala i sama obec, které byly byty později zpětně odprodány.  

Problémová je zde především část panelového sídliště v centru obce, kterou obývají 

nepřizpůsobiví Romové. Zbytek romského obyvatelstva je rovnoměrně rozptýlen mezi 

majoritou. Sociální infrastruktura je zde na standardní úrovni [MPSV 2006]. 
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Tabulka 8 – Charakteristika lokality Bečov 
 

typ zástavby panelové domy 

stav domů solidní až mírně zhoršený 

vznik lokality 
spontánní sestěhovávání,  
působení podnikatelů 

celkový počet obyvatel lokality 1755 (2011) 

z toho Romů (odhad) 35 % 

míra prostorového vyloučení žádná 

dostupnost sociální infrastruktury bezproblémová (v dosahu 5 minut chůze) 

dopravní obslužnost odpovídající poloze a velikosti sídla 

základní škola v blízkosti lokality ano 
 

Zdroj: autor s použitím [ČSÚ 2012h: 43; MPSV 2006] 
 

   Ve všech sledovaných lokalitách mohou žít odhadem až dvě třetiny z celkového po-

čtu mosteckých Romů. Přesná data jsou však v podstatě nezjistitelná – jednak z důvodu 

nedokonalé evidence a taktéž kvůli časté migraci mezi jednotlivými lokalitami i mimo 

ně. Vůbec největší koncentrace romského obyvatelstva je zaznamenána v pásmu Obr-

nice – Chanov – Podžatecká, kde by mohlo žít i více jak 4 000 Romů.  

    Segregace romské minority představuje jeden z největších problémů města, neboť je 

spojena s různými patologickými jevy, jako je masová nezaměstnanost, kriminalita či 

drogová závislost. Mezi obyvateli segregovaných území se mohou objevovat pocity apa-

tie, odcizení a frustrace, které mohou v krajním případě vyústit v sociální nepokoje a 

násilné akce [Sýkora 2010: 52]. Na celou situaci lze ovšem paradoxně nahlížet i pozitiv-

ně – vzhledem k tomu, že je segregovaná skupina Romů svým způsobem života výrazně 

odlišná od majoritní populace, zabraňuje její menší či větší izolace vyostřování sociál-

ních konfliktů. Právě prostorová segregace problémových Romů je dle mého názoru 

jediným důvodem, proč v Mostě nedochází ke vzniku otevřených střetů (podobně jako 

je tomu např. v Litvínově nebo Šluknovském výběžku), a to i přesto, že je zde koncen-

trace Romů jedna z nevyšších v České republice. 

 
5.3.2 Kriminalita 
 
   Dalším problémem, kterému čelí Most společně s ostatními městy v severních Če-

chách, je zvýšená kriminalita obyvatel. Vysvětlující (a do určité míry provázané) pro-

měnné tohoto jevu se nabízejí v zásadě dvě – vysoká nezaměstnanost (a s ní spojená 

celkově vyšší míra chudoby a ohrožení chudobou) a vyšší koncentrace romského oby-

vatelstva. Pro obhajobu této hypotézy lze využít několik statistických údajů – podívá-
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me-li se na mapu trestné činnosti a odmyslíme-li si centra jednotlivých krajů (tedy vel-

ká města, která obecně „přitahují zločin“), lze identifikovat dvě oblasti se zvýšenou 

kriminalitou – severní Čechy a Moravskoslezský kraj [PČR 2012]. Obě tyto lokality 

spojuje jak vysoká nezaměstnanost, tak vyšší počet romských obyvatel. Tyto aspekty se 

přitom prokazatelně podepisují na celkové míře kriminality – nezaměstnanost předsta-

vuje jeden z rizikových faktorů, který způsobuje zejména tzv. „obtěžující kriminalitu“ 

(tedy drobné krádeže), a u Romů je ze všech skupin obyvatelstva největší pravděpo-

dobnost, že se stanou pachateli trestné činnosti9. Jako důkaz může posloužit opět statis-

tika – podíl Romů v populaci dospělých vězňů se v České republice odhaduje na 60 % 

[Říčan 1998: 58], což by z celkového počtu 20 385 v roce 2011 [VSČR 2012] odpovídalo 

12 230. Vzhledem k zastoupení romského obyvatelstva v celé populaci, které může být 

zhruba 3% [Navrátil et al. 2003: 12], se tedy do vězení dostane každý 25 Rom, zatímco 

ve zbytku populace je to každý 1251. Riziko, že se Rom stane pachatelem trestné čin-

nosti, je tedy více jak 50× větší, než je tomu u majority. 

   Ačkoli je kriminalita na Mostecku v porovnání se zbytkem republiky poměrně vyso-

ká, je potřeba říci, že ze všech oblastí v Podkrušnohoří je zde situace nejpříznivější. 

Počet trestných činů v přepočtu na obyvatele je asi o 15 % nižší než v okolí a Mostecko 

také jako jedna z mála lokalit v České republice v poslední době zaznamenává výrazný 

úbytek registrovaných trestných činů. Určitý podíl na tom může mít zvýšená prevence 

kriminality, na kterou se město zaměřuje a do které investuje miliony korun [Šoltysová 

2012], ačkoli samozřejmě může jít pouze o náhodný výkyv.      

 

Tabulka 9 – Kriminalita ve vybraných lokalitách (2011) 
 

 
počet 

obyvatel 
počet trestných 

činů 

počet trestných 
činů na 1000 

obyvatel 

změna 
oproti 

roku 2010 

objas-
něnost 

Mostecko 115 211 4 069 35,32 -4,34 % 46,91 % 

Ústecko 120 943 4 943 40,87 -0,40 % 46,81 % 

Teplicko 128 873 5 097 39,55 -0,68 % 44,18 % 

Chomutovsko 126 223 5 320 42,15 +7,30 % 46,61 % 

Ostravsko 332 433 18 242 54,87 -0,36 % 25,22 % 

území Prahy 1 272 690 74 122 58,24 +0,13 % 21,00 % 
 

Zdroj: [ČSÚ 2012e; 2012g: 15; 2012h: 15; PČR 2012a; PČR 2012b], vlastní výpočty 

                                            
9 Příslušnost k romskému etniku je přitom samozřejmě pouze falešnou nezávislou proměnnou. Mnohem 
podstatnější je bezpochyby vysoká nezaměstnanost implikující chudobu (či přinejmenším ohrožení chu-
dobou), jež je obojí mezi Romy významně rozšířeno [Říčan 1998: 35-37, 59]. 
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5.3.3 Hospodářství 
 
   Jednou z velmi důležitých oblastí života společnosti, která zásadním způsobem ovliv-

ňuje její kondici a charakter, je trh práce a pohyb lidí na něm. Je-li funkční, obyvate-

lům je umožněn přístup do většiny aktivit společnosti a předchází se tím řadě problémů 

a sociálně-patologických jevů. V případě severních Čech, a Mostecka obzvlášť, se 

ovšem o přílišné funkčnosti bohužel hovořit nedá. Kořeny problémů je potřeba hledat, 

tak jako u mnoha jiných fenoménů, v rozsáhlé těžbě uhlí ve druhé polovině 20. století.    

 

5.3.3.1 Trh práce a zaměstnanost  
 

   Dobývání uhlí a prudký rozvoj průmyslu v období socialismu vytvářel na Mostecku 

dostatek pracovních míst, a to především pro dělnické profese bez požadavků na kvali-

fikaci. Najít práci zde nebyl v podstatě žádný problém, takže Most lákal i pracovníky 

z jiných koutů republiky. Situace se ovšem změnila po roce 1989, kdy došlo 

k restrukturalizaci uhelného průmyslu a navazujících služeb, která odstartovala domi-

nový efekt a způsobila, že na trhu práce nastal ohromný přebytek pracovních sil. Jestli-

že se průměrná míra nezaměstnanosti v roce 1991 pohybovala okolo 2 %, v roce 2000 

to bylo již 21 %. Během deseti let tedy došlo k více jak desetinásobnému navýšení po-

čtu nezaměstnaných a ani na počátku 21. století se stav mosteckého trhu práce příliš 

nezlepšil. Naopak i nadále pokračoval nepříznivý trend zvyšování míry nezaměstnanos-

ti, která kulminovala v roce 2004 na hodnotě 24,3 %, resp. 22,8 % podle nové metodi-

ky, která byla v tomto roce poprvé použita [ČSÚ 2004; MPSV 2013]. Trh práce měl ta-

křka nulovou absorpční schopnost a nedokázal nijak reagovat na postupné propuštění 

zejména v hornictví.  

   Situace se změnila k lepšímu až v polovině uplynulé dekády, kdy se postupně začala 

projevovat opatření města, které konečně zahájilo komunikaci s investory. V rámci 

okresu byla vytipována řada rozvojových ploch, které začaly být nabízeny ke komerč-

nímu využití, a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Vyšší aktivita podnikatel-

ských subjektů vedla společně s dobrou ekonomickou situací země k postupnému sni-

žování nezaměstnanosti, a to až na úroveň zhruba 13 % v roce 2008, tedy na hodnotu, 

kterou měl okres naposledy na konci 90. let [MPSV 2012; ÚPM 2003-2008].   

   Mostecko si nicméně i přes řadu parciálních změn udržuje postavení regionu 

s vysokou koncentrací těžkých kapitálově náročných odvětví, která jen velmi pomalu 

dokáží reagovat na hospodářské změny. Více jak třetina obyvatel je stále zaměstnána 
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v oborech úzce spjatých s těžbou uhlí [ÚPM 2011: 9] a navíc se zde, i přes poměrně 

levnou pracovní sílu, příliš nedaří podnikatelům. V době sčítání lidu působilo na Mos-

tecku 22 442 ekonomických subjektů, což je v přepočtu na počet obyvatel zhruba o 

25 % méně než by odpovídalo republikovému průměru a v rámci Ústeckého kraje patří 

Mostu až předposlední příčka těsně před Chomutovem [ČSÚ 2011a].  

 

Graf 4 – Ekonomické subjekty v Ústeckém kraji (přepočet na 1000 obyvatel)10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [ČSÚ 2011a; ČSÚ 2012f], vlastní výpočty 

 

   Vzhledem k předchozím obdobím lze ovšem situaci na mosteckém trhu práce hodno-

tit veskrze pozitivně. V důsledku hospodářské krize sice v poslední době došlo 

k opětovnému nárůstu nezaměstnanosti, situace se však alespoň stabilizovala, a nedo-

chází tedy k takovým výkyvům, jako v minulosti. Aktuální míra nezaměstnanosti je na 

hodnotě 15,8 %, v samotném Mostě pak na necelých 14 %. 

 

Graf 5 – Vývoj nezaměstnanosti na Mostecku v letech 1990 až 2012 (srovnání s ČR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [ČSÚ 2004; MPSV: 2013] 
                                            
10 Data jsou platná k 31. 3. 2011, v případě Prahy a České republiky k 30. 9. 2012. 
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   Šance na zlepšení situace ale výrazně snižuje charakter pracovní síly, zejména pak té 

nezaměstnané. Uchazeči o zaměstnání totiž mají poměrně nízkou anebo nevyhovující 

kvalifikaci a takřka polovina z nich je v evidenci úřadu práce více jak jeden rok, což lze 

interpretovat jako neochotu k tomu být vůbec zaměstnán. Tuto domněnku podporuje 

skutečnost, že největší nabídka práce je v Mostě pro vyučené uchazeče, především zed-

níky, elektrikáře a nástrojáře, a přesto lidé vyučení právě v těchto oborech tvoří největ-

ší skupinu uchazečů o zaměstnání [ÚPM: 2011]. 

 

Tabulka 10 – Vzdělanostní struktura uchazečů o zaměstnání (k 31. 12. 2010) 
 

 podíl 

bez vzdělání 0,6 % 

základní 43,6 % 

střední bez maturity (vyučení) 37,5 % 

střední s maturitou 16,2 % 

vyšší odborné 0,2 % 

vysokoškolské 1,9 % 
 

Zdroj: [ÚPM 2011: 11] 

 

Tabulka 11 – Délka evidence nezaměstnaných (k 31. 12. 2010) 
 

 podíl 

do 3 měsíců 23,9 % 

3-6 měsíců 15,8 % 

6-12 měsíců 17,5 % 

12-24 měsíců 19,1 % 

více jak 24 měsíců 23,7 % 
 

Zdroj: [ÚPM 2011: 12] 

 

5.3.3.2 Kupní síla obyvatelstva   

 
   Z celkové hospodářské situace vyplývá také poměrně nízká kupní síla mosteckého 

obyvatelstva zmiňovaná některými veřejně-politickými aktéry výše. Na úvod je potřeba 

říci, že index kupní síly není standardizovaným ukazatelem, takže neexistují žádné 

obecně uznávané metody pro jeho výpočet. Z toho také vyplývá, že není sledován sta-

tistickým úřadem ani jinou státní institucí.  

   Smyslem ukazatele je popis disponibilního příjmu obyvatel určité oblasti (v českých 

podmínkách nejčastěji okresu či kraje) nebo laicky řečeno kolik si toho lidé mohou do-

volit v dané oblasti koupit. Základním indikátorem, který se pro výpočet kupní síly 
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obyvatelstva nabízí, je průměrný čistý příjem, do tohoto jednoduchého vztahu ovšem 

vstupují životní náklady, které jsou v oblastech s vysokou kupní silou obvykle vyšší. 

Ačkoli je tedy určení kupní síly problematické a nelze ji chápat jako přesný odraz eko-

nomické situace obyvatel, je jedním z důležitých indikátorů, kterými se řídí obchodní-

ci, výrobci a poskytovatelé služeb při plánování svých obchodních aktivit, takže regio-

ny s obecně vyšší kupní silou mají nezanedbatelnou výhodu.  

   Výpočtu kupní síly se v České republice věnují pouze soukromé společnosti, které si 

své informace cení na desítky tisíc korun. Z toho důvodu je potřeba vyjít z dostupných 

dat, které se však bohužel vztahují k vyšším územním celkům, tedy krajům. Jedním 

z využitelných indikátorů je průměrná hodinová mzda, která má v Ústeckém kraji 

v podnikatelské (mzdové) sféře hodnotu 136 Kč hrubého, což je asi o 12 korun méně, 

než ve zbytku republiky [MPSV 2012a; 2012b]. Vycházet lze taktéž z celkového dispo-

nibilního důchodu domácností, který v roce 2011 v přepočtu na jednoho obyvatele či-

nil 171 738 Kč v Ústeckém kraji a 191 305 Kč v celé republice [ČSÚ 2012a]. Obojí by 

zhruba odpovídalo celkové kupní síle obyvatel severozápadních Čech, jež je zmíněnými 

společnostmi udávána na úrovni 90 % republikového průměru11. Situace v Mostě bude 

s největší pravděpodobností obdobná nebo o něco málo horší z důvodu velmi vysokého 

počtu obyvatel pobírajících sociální dávky. Na těch byl totiž např. v roce 2011 závislý 

zhruba každý dvanáctý Mostečan, což je nejvíce v celé republice [Janoušek 2012].  

 

Graf 6 – Výše a rozložení mezd v České republice a Ústeckém kraji (v Kč/hod.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: [MPSV 2012a; MPSV 2012b] 

                                            
11 Zdroj: [http://www.regiograph.cz/cs/Data-a-mapy/Kupni-sila/]  
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5.3.4 Životní prostředí 
 
   Rozsáhlá těžba hnědého uhlí zanechala svou stopu v podstatě všude, vůbec nejvíce ale 

pochopitelně zasáhla životní prostředí, a to nejen ve smyslu zdevastované přírody. 

V průběhu 20. století bylo v oblasti od Kadaně až po Ústí nad Labem vytěženo území o 

rozloze několika stovek km2, přičemž nejvíce uhelných lomů se koncentrovalo v okolí 

starého Mostu, jenž se nakonec sám v jeden takový proměnil. To, jak významně velko-

objemová těžba narušuje celkové životní prostředí, asi není potřeba detailněji rozvádět. 

Namátkou lze zmínit hektary zničených lesů, narušenou hydrosféru a pedosféru, desít-

ky zlikvidovaných měst a obcí či znečištěné ovzduší.  

   Mostecko bylo po dlouhá léta nejznečištěnějším a nejzdevastovanějším regionem 

v České republice a v myslích mnoha Čechů takové zůstává dodnes. Pravdou ale je, že 

jestliže udělalo v některém směru významný krok kupředu, pak je to právě životní pro-

středí. Město Most už zdaleka není „panelovým ostrovem v moři zbytkových uhelných 

jam“ a situace se tu v posledních dvaceti letech až neuvěřitelně zlepšila. Významně se o 

to zasloužily a dodnes zasluhují miliardy korun z privatizačních výnosů státu, které 

byly na obnovu zničené podkrušnohorské krajiny vyčleněny Vládou České republiky 

v roce 2002 [Štýs 2012: 32-33]. V okolí města už dnes nenajdeme jedinou nezrekultivo-

vanou plochu, a pohled na Mosteckou krajinu tak již není zdaleka tak depresivní jako 

v období socialismu. Uhelné jámy a výsypky se postupně proměnily ve vinice, jezera, 

rekreační oblasti a městské atrakce typu významného závodního okruhu, hipodromu 

nebo golfového hřiště, a do oblastí zničených těžbou se tak postupně navrací život. 

   Těžba uhlí ovšem z mosteckého regionu i okolí zcela nevymizela, takže svou stopu na 

životním prostředí zanechává i nadále. Týká se to zejména ovzduší, které je nadměrně 

zatěžováno emisemi znečišťujících látek a prachem. Celou situaci komplikuje poloha 

města v podkrušnohorské kotlině, kde je menší spád dešťové vody a kde dochází 

k častým inverzím a menší cirkulaci vzduchu [Kolektiv autorů 1973: 15-24]. Přesto je 

stav ovzduší na Mostecku oproti minulosti nesrovnatelně lepší a zdaleka již nepřestavu-

je tak velký problém. Např. v porovnání s jiným uhelným revírem na Ostravsku jsou 

zde koncentrace škodlivin ve vzduchu pouze zlomkové a situace se navíc rok od roku 

zlepšuje (viz tabulku č. 12). S těžkým průmyslem souvisí taktéž vyšší hluková zátěž, 

uhelné doly i průmyslové areály se ovšem nacházejí daleko za hranicemi města, takže 

mnohem více se na celkové hladině hluku podílí automobilová a železniční doprava.  
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Tabulka 12 – Emise základních znečišťujících látek na Mostecku (tuny/km2) 
 

 2004 2007 2010 Ø ČR (2010) 

tuhé emise 1,0 1,0 0,9 0,4 

oxid siřičitý (SO2) 38,9 41,2 28,8 2,2 

oxidy dusíku (NOx) 23,1 16,1 15,7 1,7 

oxid uhelnatý (CO) 3,7 3,8 3,7 3,0 
 

Zdroj: [CSÚ 2011b] 

 

Graf 7 – Emise základních znečišťujících látek ve vybraných lokalitách (2010) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [ČSÚ 2011b] 

 

   Životní prostředí je jednou ze základních determinant určující celkové zdraví obyva-

tel. Mohlo by se tedy zdát, že zhoršené podmínky na Mostecku se musí projevit na 

zdravotním stavu Mostečanů. Pravdou ale je, že vyjma vyšší úmrtnosti a celkově nižší 

naděje dožití (které jsou ovšem dány celou řadou aspektů, nejen životním prostředím) 

jsou zde veškeré ukazatele, podle kterých je vyhodnocován zdravotní stav obyvatelstva, 

na úrovni celostátních průměrů nebo dokonce pod nimi [ÚZISČR 2011].  

 

Tabulka 13 – Přehled vybraných ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva (2010) 
 

 

živě naroze-
ní s vadou na 

10 000 živě 
narozených 

podíl spon-
tánních potra-
tů na celkové 
potratovosti 

 

novotvary na 
100 000 obyvatel 

    

 

standardizovaná 
úmrtnost 

 

muži ženy muži ženy 

Most 335,82 34,7 % 678,7 736,3 1092,3 671,5 

Ústecký kraj 359,44 36,5 % 690,4 709,3 1097,3 664,6 

ČR 393,16 37,9 % 768,6 719,3 940,8 557,1 
 

Zdroj: [ÚZISČR 2011: 22, 86-87], vlastní výpočty 
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   Ačkoli je sousloví životní prostředí asociováno zejména s přírodou, zdaleka nejde 

pouze o ni, neboť skutečným prostorem, ve kterém žije moderní člověk, je spíše město 

či jinak definovaný urbanistický celek. Právě urbanismus je další oblastí, kterou se 

Most, bohužel v negativním smyslu slova, odlišuje od ostatních českých sídel. 

   Jak už bylo v práci na několika místech řečeno, město si prošlo bezprecedentní zku-

šeností bezohledného vládního výnosu o totální demolici, který sice umožnil natočení 

mnoha válečných filmů a zásobování průmyslu hnědým uhlím, ale který si zároveň 

vynutil výstavbu zcela nové průmyslové metropole, jež měla nahradit zničené domovy 

Mostečanů a obyvatel desítek okolních vesnic. To, jak by měl nový Most vypadat, bylo 

na přelomu 60. a 70. let naprosto jasné – tuny železobetonu a prefabrikovaných panelů 

poskládané v uniformní šedé budovy – přesně taková byla představa komunistické stra-

ny o ideálním městě, ve kterém budou lidé spokojeně žít a pracovat. Myslím, že není 

potřeba podnikat hloubkový exkurz do kulturní ekologie, aby si člověk uvědomil, jak 

destruktivní účinky ve skutečnosti mělo toto rozhodnutí na prostorovou organizaci 

sociokulturního života, obývatelnost prostředí a estetiku města.  

   Socialistická architektura a panelová sídliště obzvlášť samozřejmě nejsou něčím, co by 

trápilo pouze Most. Snad v žádném jiném městě České republiky ale není jejich rozsah 

takový, jako právě zde. Zaměříme-li pozornost na bytový fond, pak z celkového počtu 

4 947 obydlených budov na Mostecku tvoří 2 969 rodinné a 1 827 bytové domy12    

[ČSÚ 2012c]. V praxi to znamená, že životu v tradičním rodinném domě se těší pou-

hých 12 % obyvatel, zatímco zbytek populace žije v bytech situovaných buďto 

v panelácích (60 %) anebo cihlových domech (40 %)13. Přesné údaje o počtu obyvatel 

připadajících na ten který typ bydlení úřady nevedou, pokud bychom však předpokláda-

li, že je velikost bytových domů stejná, pak by zhruba 38 000 lidí bydlelo v panelových 

a 25 000 v cihlových domech. Ve většině případů jsou ale cihlové bytovky v Mostě asi o 

polovinu menší, takže skutečný poměr bude pravděpodobně ještě mnohem výraznější. 

Situace se navíc v čase takřka nemění, neboť je zde poměrně slabá výstavba nových 

obytných domů. Od počátku 90. let jich na Mostecku přibylo pouhých 986, což je dva-

krát méně než např. v co do počtu obyvatel srovnatelném Děčíně a okolí [ČSÚ 2012d].  

   Někteří zmiňovaní veřejně-političtí aktéři poukazují na nízkou úroveň panelových 

sídlišť, jež zabírají zhruba dvě třetiny zastavěného území Mostu. Objektivní zhodnoce-

                                            
12 Tento údaj se však vztahuje na celé území obce s rozšířenou působností Most, tedy i na okolní vesnice. 
Poměr domů v samotném městě by tak vyzníval ještě výrazněji pro paneláky a ostatní bytové domy. 
13 Pro srovnání – v Ústí nad Labem je poměr mezi lidmi žijícími v rodinných a bytových domech asi 27:73 % 
a v Roudnici nad Labem, kterou socialistická výstavba v Ústeckém kraji zasáhla nejméně, dokonce 69:31 %. 
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ní je v tomto směru poměrně obtížné, obecně lze ale říci, že vývoj mosteckých sídlišť je 

ambivalentní. Na jedné straně sice dochází k masovému zateplování paneláků, které 

kromě svého primárního účelu výrazným způsobem vylepšuje celkové estetické vze-

zření města, na straně druhé zde však řídne občanská vybavenost, a to v podstatě ve 

všech jejích podobách. Ze sídlišť postupně mizí drobní obchodníci, bývalé nákupní zó-

ny zejí prázdnotou, rušena jsou nevyhovující socialistická dětská hřiště a otevřená pís-

koviště, za která je však pouze raritně budována náhrada a na údržbu a provoz ozdob-

ných prvků, jako jsou kašny, květinové záhony, okrasné bazény atp., město ve většině 

případů rezignovalo. Původní integrované prostředí se tak mění v monofunkční zónu, 

což sociologové, kulturní ekologové i urbanisté obvykle nepovažují za příliš pozitivní. 

Zároveň je ale potřeba říci, že se mostecká sídliště nijak zásadně neodlišují od panelo-

vých sídlišť jinde v republice. 

 
5.3.5 Dopravní infrastruktura 
 
   Posledním významnějším problémem města, kterému zde bude věnována pozornost, 

je zhoršený stav dopravní (zejména silniční) infrastruktury. Tento problém by se mohl 

prima facie zdát pouze marginální, je si ale potřeba uvědomit, že silnice a dálnice ne-

slouží jen jednotlivým občanům, ale také firmám, pro které má dopravní spojení strate-

gický význam. Most po celá staletí těžil ze své výhodné polohy mezi Prahou a Saskem, 

v současnosti je mu ovšem k ničemu, neboť významné dopravní tepny vedou do všech 

okolních měst (Teplic, Lovosic, Loun, Chomutova, Ústí nad Labem), jen ne do Mostu, a 

to i přesto, že je druhým největším sídlem v Ústeckém kraji a čtrnáctým největším měs-

tem České republiky. Spojení s Německem má podobu horských okrsek a dostupnost 

Prahy je omezena špatnou návazností na hlavní tahy z Loun a Lovosic. 

   Do budoucna se toho v tomto ohledu asi jen velmi málo změní, faktem ovšem zůstá-

vá, že oživení Mostecka by výrazně pomohla, když ne výstavba zcela nových tahů (ať 

už na Německo nebo do vnitrozemí), tak alespoň dokončení dálnice D8 a zejména 

rychlostní silnice R7 na Chomutov. Významně by se tím zvýšila atraktivita regionu pro 

podnikatele, neboť je zde dostupná a levná pracovní síla, takže by pro ně podnikání na 

Mostecku mohlo být potenciálně výhodné.  
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6 Analytická část 
 
 

   Teoreticko-analytická část poskytla základní představu o sociálních problémech, se 

kterými se „objektivně“ potýká město Most, alespoň dle názoru vybraných veřejně-

politických aktérů, tedy vedení města, úřadu práce a nejsilnějšího politického sdružení 

v Mostě. To, co nás ale v této práci zajímá mnohem více, je percepce takto definova-

ných problémů (mladými) Mostečany, což je téma, které bude podrobněji rozebráno 

v následujících kapitolách.   

   Subjektivní pojetí (tedy názory a pocity) mladých obyvatel Mostu bylo zjišťováno 

pomocí dotazníkového šetření (viz dále), jež nám dává odpovědi na zbývající výzkum-

né otázky, které doposud nebyly zodpovězeny v teoreticko-analytické části. V kapitole 

6.3 je pozornost věnována sociálním problémům, resp. tomu, zda oslovení respondenti 

skutečně vnímají jako problémové ty aspekty a fenomény, o nichž byla řeč výše. Kapi-

tola 6.4 se dále zabývá vztahem žáků a studentů k jejich rodnému městu a hodnocením 

kvality života v Mostě. Obsahem kapitoly 6.5 je téma migrace, konkrétně to, zda re-

spondenti uvažují o odchodu z města a jaké důvody by je k takovému rozhodnutí vedly. 

V poslední subkapitole analytické části (kapitola 6.6) se pak vrátíme k Lazarsfeldovu 

výzkumu nezaměstnaných z Marienthalu a budeme hledat paralely mezi situací této 

vesničky na přelomu 20. a 30. let a průmyslového Mostu o takřka století později.  

 

6.1 Průběh výzkumu 
 
   Dotazníkové šetření, jež tvoří hlavní empirickou oporu analytické části práce, pro-

běhlo v době od 8. 3. do 9. 4. 2013 na různých typech mosteckých škol14. Celkově se ho 

zúčastnilo 593 respondentů, z toho 299 žáků základních škol, 94 učňů a 200 studentů 

středních odborných škol a gymnázia. Žáci a studenti samostatně vyplňovali standardi-

zované dotazníky (Self-Assessment Questionnaire, SAQ), a to za účasti výzkumníka 

nebo instruovaného pedagoga (vzor dotazníku lze nalézt v příloze). Odpovědi byly ná-

sledně zakódovány a převedeny do datového souboru, jenž je součástí elektronické pří-

lohy. Pokud empirická informace v následujícím textu pochází právě z tohoto souboru 

dat, je označena jednotně jako [Data 2013]. 

 

                                            
14 Pilotáž k tomuto šetření byla provedena dne 25. 2. 2013 na 11. základní škole v Mostě. Zprávu o jejím 
průběhu čtenář nalezne v příloze. 
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Tabulka 14 – Rozložení respondentů dle zúčastněných škol 
 

škola třídy v jednotlivých ročnících celkem respondentů 

7. ZŠ 
8.A 

 

19 
 

299 

593 

9.A, 9.B 
 

34 
 

11. ZŠ 
8.A, 8.B 

 

46 
 

9.A, 9.B 
 

31 
 

14. ZŠ 
8.A, 8.B, 8.C 

 

65 
 

9.A, 9.C, 9.D 
 

61 
 

Podkrušnohorské 
gymnázium 

O3 
 

20 
 

O4 
 

23 
 

3.C, O7 
 

45 
 

200 

4.B, 4.C, O8 
 

56 
 

Střední odborná 
škola podnikatelská 

P3 
 

7 
 

P4.A, P4.B 
 

25 
 

Střední průmyslová 
škola 

S3.B 
 

5 
 

E4.D, L4.A, S4.B 
 

19 
 

Střední škola 
technická 

MEP3 
 

11 
 

MSM4, PS4 
 

32 
 

AM3, ES3, IJ3, MS3, OK3, SM3, TZ3 
 

94 
 

94 
 

 
 

základní školy 
 

 
 

střední školy 
 

 
 

učňovské obory 
 

 

 

6.2 Základní informace o souboru respondentů 
 
   Výběrový soubor mladší části mosteckého obyvatelstva je, jak už bylo řečeno, 

v konečném tvaru roven 593 dotázaným, z nichž 460 (77,6 %) uvedlo trvalé bydliště 

v Mostě, zbylí respondenti pak pouze navštěvují některou z vybraných mosteckých 

škol, avšak trvale bydlí mimo město. Struktura respondentů dle pohlaví je lehce vychý-

lena ve prospěch chlapců (56,2 % při ignorování chybějících odpovědí), což je dáno 

zejména jejich převahou na učebních oborech nabízených Střední školou technickou v 

Mostě. Ve většině případů je však v následujících analýzách operováno pouze s jedinci, 

kteří trvale žijí v Mostě a v rámci této skupiny je již poměr chlapců a dívek blízký ide-

álnímu (očekávanému) rozložení, které u mladých kohort v České republice odpovídá 

zhruba 52 % chlapců a 48 % dívek [ČSÚ 2009]. Věk dotazovaných žáků a studentů se 

pohybuje v rozmezí od 12 do 23 let, přičemž největší množství z nich je v závislosti na 

vybraných ročnících (8. a 9. třídy na základních školách a 3. a 4. ročníky na učilištích a 

středních školách) koncentrováno ve skupině 14-15letých a 18-19letých. 
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Graf 8 – Struktura respondentů dle typu navštěvované školy 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [Data 2013] 

 
Graf 9 – Struktura respondentů dle trvalého bydliště 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [Data 2013] 

 
Graf 10 – Struktura respondentů dle pohlaví  

 

celý výběrový soubor 

 

 

 

 
 

respondenti s trvalým bydlištěm v Mostě 

 

 

 

 

 

Zdroj: [Data 2013] 
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Graf 11 – Věková struktura respondentů 

 

 

   

 

 

 

 
 

Zdroj: [Data 2013] 

 

6.3 Problémy a přednosti města Mostu 
 
6.3.1 Základní analýza 
 
   První část dotazníku zjišťovala názory žáků a studentů na problémy a naopak výhody 

či přednosti města. Na úvod měli rozhodnout, zda Most dle jejich mínění čelí závažněj-

ším problémům, než jiné české obce (otázka A5). Takřka tři čtvrtiny odpověděly klad-

ně, tedy variantou odpovědi „určitě ano“ či „spíše ano“, 20 % naopak záporně a v 5 % 

případů zůstala otázka nezodpovězena. Rozložení odpovědí je stejné u obou pohlaví a 

výraznější roli nesehrál ani věk. Pouze u chlapců byl zaznamenán vyšší podíl těch, kteří 

odpověděli variantou „určitě ano“ (oproti dívkám tedy odpovídali kategoričtěji).  

 

Graf 12 – „Myslíš si, že město Most čelí závažnějším problémům, než jiná česká města?“ 

 

 

 

 

 

 

N=593 Zdroj: [Data 2013] 
 

   Další dvě otázky (A6 a A7) zjišťovaly, co respondentům ve městě nejvíce vadí a co 

naopak považují za jeho největší výhodu či přednost. V obou případech nebyly nabíd-

nuty žádné varianty odpovědi, takže se žáci a studenti mohli vyjádřit vlastními slovy.  

   Jako největší výhodu vyhodnotili 1) obchodní centra a zóny, 2) množství hřišť a spor-

tovišť (dobré možnosti sportovního vyžití), 3) tzv. „dromy“ (tedy dostihové závodiště   

29,7% 45,2% 19,4% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne bez odpovědi
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– hipodrom, městský aquapark – aquadrom a závodní okruh – autodrom), 4) symbol 

města Mostu – hrad Hněvín a 5) dobré možnosti (kulturního) vyžití či množství příleži-

tostí pro trávení volného času. Ostatní odpovědi včetně jejich podílu (vyloučeni byli 

respondenti, kteří u dané otázky neuvedli žádnou odpověď) jsou uvedeny v tabulce č. 15.  

 

Tabulka 15 – „Jaká je podle Tebe největší přednost (výhoda) města Mostu?“ 
 

 zastoupení odpovědi 

množství obchodů, obchodní centrum Central 23,2 % 

množství hřišť a sportovišť, dobré sportovní vyžití 12,1 % 

autodrom, hipodrom, aquadrom 11,7 % 

hrad Hněvín 9,6 % 

dobré (kulturní) vyžití, množství příležitostí pro trávení 
volného času 

9,1 % 

výhodná poloha města (blízkost Německa, Prahy a hor) 7,2 % 

kvalitní městská hromadná doprava  6,6 % 

funkčnost města, snadná dostupnost služeb 6,0 % 

přesunutý Kostel Nanebevzetí Panny Marie 5,5 % 

kvalita, nabídka škol 5,5 % 

rekreační zóny (Benedikt, Matylda, jezero Most) 5,1 % 

množství parků a zeleně ve městě 3,4 % 

ideální velikost města 3,2 % 

městské divadlo 3,2 % 

těžba uhlí 2,6 % 

bezproblémová automobilová doprava 2,3 % 

Most žádnou výhodu nemá 21,3 % 

ostatní odpovědi 15,6 % 
 

N=470; průměrný respondent uvedl 1,53 odpovědi Zdroj: [Data 2013] 
 

   Struktura odpovědí se nijak zvlášť neliší u chlapců a dívek, ani v rámci věkových ka-

tegorií (do 16 let věku a od 17 let výše). Výraznější rozdíly jsou pouze u nejčetnějších 

odpovědí, tedy obchodních zón (ty mnohem více uváděly mladší dívky) a sportovního 

vyžití (to zase naopak častěji zmiňovali starší chlapci). Dívky taktéž v hojnějším počtu 

považují za přednost města jeho pamětihodnosti a kulturní zařízení. Bez zajímavosti 

jistě není také fakt, že více jak pětina respondentů nevidí výhodu vůbec žádnou a další 

pětina otázku ponechala bez odpovědi. To společně s rozložením odpovědí na úvodní 

otázku naznačuje, že situaci v Mostě respondenti nehodnotí příliš kladně, což konec-

konců dokládá hned další ze dvou otevřených otázek, která se žáků a studentů tázala na 

to, co jim ve městě nejvíc vadí. Zatímco s hledáním výhod měli značné obtíže a podíl 

chybějících odpovědí se vyšplhal až na 21 %, u druhé z otázek již byli o poznání sdílnější.  
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   Vůbec nejčastější odpovědí na otázku Co Ti v Mostě nejvíc vadí? byli Romové (jejich 

počet, chování, kriminalita, způsob života apod.), případně romská ghetta. Na této od-

povědi se shodlo více jak 65 % dotázaných. Na druhém místě se se značným odstupem 

umístila vysoká nezaměstnanost následovaná problematikou drog a alkoholu. Vysoké-

mu podílu respondentů taktéž vadí špatný stav životního prostředí, kriminalita a nepo-

řádek v ulicích města. Ostatní odpovědi včetně procentuálního zastoupení jsou stejně 

jako u předešlé otázky uvedeny v tabulce č. 16.  

 

Tabulka 16 – „Co Ti v Mostě nejvíc vadí?“ 
 

 zastoupení odpovědi 

Romové, romská ghetta 65,5 % 

nezaměstnanost, nízké mzdy, špatná ekonomická  
situace obyvatel 

18,6 % 

narkomani, alkoholici 15,7 % 

nepořádek, špína ve městě 14,3 % 

špatný stav životního prostředí (zejména ovzduší) 12,3 % 

vysoká kriminalita 11,9 % 

bezdomovci 8,9 % 

velké množství panelových domů, socialistická  
architektura, celková estetika města 

8,0 % 

zdejší lidé (jejich struktura, mentalita, chování) 7,1 % 

nebezpečná, neosvětlená místa ve městě 6,3 % 

problémoví či agresivní lidé, devianti 6,0 % 

omezené možnosti vyžití, málo příležitostí pro trávení 
volného času 

4,9 % 

opuštěné, nevyužívané, chátrající budovy 2,7 % 

vandalismus, ničení města 2,5 % 

špatný stav infrastruktury (chodníků, silnic) 2,2 % 

nic 3,4 % 

ostatní odpovědi 23,4 % 
 

N=553; průměrný respondent uvedl 2,14 odpovědi Zdroj: [Data 2013] 
 

   Z hlediska věkových skupin se největší rozdíly objevily u problematiky Romů a ne-

zaměstnanosti. V obou případech byli častějšími „stěžovateli“ starší respondenti, jejichž 

podíl na těchto odpovědích je asi o 10 % vyšší, než u mladší kategorie. Té zase daleko více 

vadí různým způsobem marginalizovaní, deviantní či problémoví lidé (narkomani, al-

koholici, nebezpeční lidé, bezdomovci atp.) a nebezpečná či neosvětlená místa ve měs-

tě. Tato odpověď se také (celkem pochopitelně) častěji objevovala u děvčat. Těm dále 

oproti chlapcům více vadí stav životního prostředí, nepořádek v ulicích a vandalismus.  
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   Po úvodních otevřených otázkách následovala baterie stimulů (A8a až A8n), která 

zjišťovala názory žáků a studentů na problémové jevy ve městě. Její konstrukce byla do 

značné míry založena na analýze problémů, tak jak je rozebírána v teoreticko-

analytické části práce, přičemž k hlavním negativním aspektům detekovaným vybra-

nými veřejně-politickými aktéry byly pro kontrolu přidány ještě další položky. Koneč-

ná verze baterie vstupující do dotazníku sestávala ze čtrnácti stimulů: 

a) nízká vzdělanost obyvatel; 

b) existence romských lokalit či „ghett“; 

c) nezaměstnanost, málo pracovních příležitostí; 

d) nízké mzdy; 

e) nízká úroveň panelových sídlišť; 

f) nepřizpůsobiví a problémoví obyvatelé; 

g) kriminalita; 

h) negativní působení cizinců; 

i) špatný stav životního prostředí; 

j) nízká kvalita škol; 

k) málo příležitostí pro trávení volného času; 

l) nízká kvalita zdravotní péče; 

m) špatný stav silniční infrastruktury (rozbité silnice, chybějící spojení s jinými 

městy, nedostatek parkovacích míst atp.); 

n) nedostupnost veřejné dopravy (městská hromadná doprava, autobusové a vlako-

vé spojení s jinými městy). 

   Respondenti měli u všech položek rozhodnout, zda se jedná o problémový jev či ni-

koli, a v případě, že daný jev vyhodnotili jako problémový určit, o jak závažný problém 

se na čtyřstupňové škále jedná15. Jak lze vyčíst z grafu č. 13, za nejzávažnější problémy 

žáci a studenti považují vysokou nezaměstnanost a existenci romských lokalit (ghett). 

Tyto jevy vyhodnotilo jako velmi nebo poměrně závažné celých 89, resp. 86 % respon-

dentů. S odstupem zhruba 10 % se umístily nízké mzdy, kriminalita a nepřizpůsobiví či 

problémoví obyvatelé. Nad 50% hranici se pak v součtu odpovědí „velmi závažný“ a 

„poměrně závažný“ dostalo ještě životní prostředí, nízká vzdělanost obyvatel, stav sil-

niční infrastruktury a nízká kvalita zdravotní péče. Naopak jako bezproblémové (či 

                                            
15 Znění stimulu: Nyní Ti bude představena sada určitých jevů – u každého, prosím, zaškrtni, zda ho pova-
žuješ v Mostě za problém. Instrukce: U každého řádku vyber, prosím, pouze jednu variantu odpovědi. 
Pokud kterýkoli jev vyhodnotíš jako problémový, zaškrtni jednu z odpovědí 1 až 4, kdy 1 = velmi závažný 
problém; 2 = poměrně závažný problém; 3 = poměrně okrajový problém; 4 = velmi okrajový problém.   
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méně závažné) respondenti vnímají úroveň panelových sídlišť, působení cizinců, kvali-

tu škol, nabídku příležitostí pro trávení volného času a dostupnost městské hromadné 

dopravy. Obecně lze tedy říci, že výsledky poměrně přesně korespondují s odpověďmi 

na předchozí otevřené otázky. 

 

Graf 13 – Rozložení odpovědí na baterii otázek A8 (problémy města) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N=593 Zdroj: [Data 2013] 
 

   Vzhledem k tomu, že jednotlivé stimuly v baterii představují samostatné ordinální 

proměnné, můžeme pro jejich podrobnější analýzu využít komplexnější statistické tes-

ty. Podobně jako u předešlých otázek nás budou zajímat rozdíly v odpovědích mezi 

chlapci a děvčaty a mezi věkovými kategoriemi. 
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   To, zda se odpovědi (resp. jejich průměry) na jednotlivé otázky nějakým způsobem 

odlišují u chlapců a dívek, nám ukáže neparametrický (konkrétně Mann-Whitneyův) 

test pro dva nezávislé výběry. Nulová hypotéza ve všech případech tvrdí, že mezi obě-

ma skupinami respondentů žádné rozdíly nejsou. Pokud by tomu tak bylo, signifikance 

testu by neměla klesnout pod hodnotu 0,05. V opačném případě bychom tento předpo-

klad museli zamítnout a přijmout alternativní hypotézu o tom, že se průměry liší.    

 

Tabulka 17 – Mann-Whitneyův test pro baterii otázek A8 (dle pohlaví) 
 

 signifikance testu 
 

a) nízká vzdělanost obyvatel 
 

,822 
 

b) existence romských lokalit či „ghett“ 
 

,652 
 

c) nezaměstnanost, málo pracovních příležitostí 
 

,004 
 

d) nízké mzdy 
 

,670 
 

e) nízká úroveň panelových sídlišť 
 

,173 
 

f) nepřizpůsobiví a problémoví obyvatelé 
 

,383 
 

g) kriminalita 
 

,899 
 

h) negativní působení cizinců 
 

,058 
 

i) špatný stav životního prostředí 
 

,313 
 

j) nízká kvalita škol 
 

,196 
 

k) málo příležitostí pro trávení volného času 
 

,043 
 

l) nízká kvalita zdravotní péče 
 

,004 
 

m) špatný stav silniční infrastruktury 
 

,177 
 

n) nedostupnost veřejné dopravy 
 

,272 
 

 Zdroj: [Data 2013] 
 

   Jak je možno vidět v tabulce č. 17, signifikance nepřekročila hranici 0,05 hned u tří 

položek – nezaměstnanosti, příležitostí pro trávení volného času a zdravotní péče. 

V rámci těchto proměnných se tedy odpovědi chlapců a dívek výrazněji odlišují. Na to, 

jaký charakter tato odlišnost má, nám jednoduše odpoví popisná statistika, resp. průmě-

ry odpovědí u obou pohlaví. Ty jsou, jak ukazuje tabulka č. 18, u všech tří položek nižší 

ve skupině dívek – jinými slovy, děvčata považují nezaměstnanost, omezené možnosti 

vyžití a kvalitu zdravotní péče za závažnější problémy, než chlapci. 

   Věcná interpretace takovýchto výsledků je nabíledni – ženy mají větší problémy při 

hledání zaměstnání a jejich pohyb na trhu práce je obecně složitější (zvláště ve stále 

ještě průmyslovém Mostě). Právě to by mohlo být vysvětlením nižšího skóru dívek 

v našem výběrovém souboru. Ani u zdravotní péče nejsou výsledky příliš překvapivé, 
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neboť ženy obvykle dbají o svůj zdravotní stav daleko více, než muži, a proto se dá 

předpokládat i jejich větší citlivost na kvalitu poskytované péče. V případě (kulturního) 

vyžití ve městě je již hledání důvodů složitější, avšak jako možné vysvětlení se, alespoň 

dle mého názoru jakožto Mostečana, nabízí skutečnost, že město poskytuje široké mož-

nosti sportovního vyžití a taktéž množství barů a diskoték (tedy formy vyžití atraktivní 

především pro chlapce), avšak v případě kulturních akcí či jiných forem trávení volné-

ho času je nabídka v Mostě přeci jenom omezenější.  

 

Tabulka 18 – Průměry odpovědí na vybrané položky dle pohlaví 
 

 chlapci dívky 

nezaměstnanost 1,58 1,39 

nízká kvalita zdravotní péče 2,42 2,05 

málo příležitostí pro trávení 
 volného času 

3,41 3,18 

 

Problematičnost byla hodnocena na pětibodové škále. Zdroj: [Data 2013] 
 

   Druhou charakteristikou, která nás ve vztahu k odpovědím na dané otázky zajímá, je 

věk respondentů. Vzhledem k tomu, že má tento znak kardinální charakter (a na rozdíl 

od pohlaví tak již není zapotřebí pouze porovnávat dvě skupiny), využijeme pro otesto-

vání jeho vlivu na proměnné v baterii Spearmanův koeficient pořadové korelace (rs) a 

Kendallův test (τB)16. Výsledky procedur jsou přehledně shrnuty v následující tabulce. 

 

Tabulka 19 – Korelační koeficienty u baterie otázek A8 (závislost na věku) 
 

 sig. rs sig. τB 
 

a) nízká vzdělanost obyvatel 
 

,092 -,057 ,094 -,070 
 

b) existence romských lokalit či „ghett“ 
 

,000 -,184* ,000 -,219* 
 

c) nezaměstnanost 
 

,004 -,103* ,004 -,122* 
 

d) nízké mzdy 
 

,442 -,027 ,450 -,032 
 

e) nízká úroveň panelových sídlišť 
 

,064 -,062 ,061 -,079 
 

f) nepřizpůsobiví a problémoví obyvatelé 
 

,000 -,132* ,000 -,160* 
 

g) kriminalita 
 

,492 -,023 ,487 -,029 
 

h) negativní působení cizinců 
 

,234 -,034 ,238 -,049 

                                            
16 Korelační koeficienty obecně měří „sílu vztahu“ dvou proměnných. Ačkoli každý z nich využívá zcela 
odlišné způsoby měření, v případě Spearmanova a Kendallova testu bývají výstupy (tedy korelační koefi-
cienty) obvykle stejné nebo velmi podobné (což je koneckonců patrné při pohledu na tabulku 
s výsledky). Kromě těchto testů se ještě často využívá tzv. Pearsonův korelační koeficient [blíže např. 
Hendl 2006: 243-247], který si však žádá proměnné kardinálního charakteru, což je podmínka, která 
v případě odpovědí na otázky v baterii není splněna (zde jsou proměnné pouze ordinální).  
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i) špatný stav životního prostředí 
 

,001 ,116* ,001 ,143* 
 

j) nízká kvalita škol 
 

,004 -,094* ,004 -,119* 
 

k) málo příležitostí pro trávení volného času 
 

,189 ,043 ,186 ,055 
 

l) nízká kvalita zdravotní péče 
 

,565 -,019 ,550 -,025 
 

m) špatný stav silniční infrastruktury 
 

,308 -,019 ,317 -,025 
 

n) nedostupnost veřejné dopravy 
 

,354 ,031 ,347 ,034 
  

* koeficienty významné na 1% hladině Zdroj: [Data 2013] 
 

   Jak Spearmanův, tak Kendallův korelační koeficient mohou nabýt hodnoty od -1 do 1, 

což by v obou případech znamenalo maximální (dokonalou) závislost. Těmto číslům se 

sice ani zdaleka nepřibližujeme, avšak u některých proměnných můžeme pozorovat 

statisticky významné hodnoty (označeno hvězdičkami). Konkrétně se jedná o neza-

městnanost, romské lokality, nepřizpůsobivé či problémové obyvatele, kvalitu škol a 

stav životního prostředí. Kromě posledně zmíněného jsou u všech položek koeficienty 

záporné, což vzhledem k natočení škály znamená, že se vnímání těchto problémů ja-

kožto závažných stupňuje společně s věkem. V případě nezaměstnanosti je to vcelku 

pochopitelné – starší respondenti se již nachází ve věku, kdy pro ně bude hledání za-

městnání brzy aktuální, a proto mohou mít větší obavu z nepříliš dobré situace na mos-

teckém trhu práce. Co se týče kvality školství, zde se jako možné vysvětlení nabízí zku-

šenosti s větším množstvím škol a taktéž větší důraz starších studentů na kvalitu výuky 

vzhledem k budoucímu uplatnění, ať už v práci nebo na vysoké škole. Naproti tomu 

poměrně překvapivé mohou být vysoké korelační koeficienty (v rámci sledovaných 

stimulů vůbec nejvyšší) u romských ghett a nepřizpůsobivých obyvatel. Je samozřejmě 

možné, že mladí Mostečané vnímají pojem „nepřizpůsobiví obyvatelé“ jen jako eufe-

mismus pro Romy – pokud by tomu tak skutečně bylo, vysvětlovalo by to podobnou 

strukturu odpovědí právě u těchto dvou proměnných. Serióznější vysvětlení rozdílů 

mezi mladšími a staršími respondenty by si však žádalo doplňující informace (např. 

v podobě kvalitativního šetření).  

   Jedinou proměnnou, u níž můžeme pozorovat výraznější pozitivní závislost na věku 

respondenta (tedy čím mladší respondent, tím nižší průměrná odpověď na otázku), je 

stav životního prostředí. Zde se, alespoň dle mého názoru, projevuje stereotyp spjatý 

s Mosteckem, který ho automaticky asociuje se zničenou přírodou, „měsíční krajinou“ 

uhelných dolů a znečištěným vzduchem. Takový obraz (jak jsme mohli vidět v kapitole 

5.3.4 v teoreticko-analytické části práce) však již současné realitě tak úplně neodpovídá. 

Mladší respondenti přesto možná stále podléhají tomuto předsudku a podvědomě vní-
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mají stav životního prostředí jako závažný, ačkoli tomu tak dnes již nemusí být. Je-li 

tato interpretace správná, pak zároveň můžeme říci, že společně s věkem se vliv stereo-

typu tlumí.  

 
6.3.2 Faktorová analýza baterie otázek A8 
 
   V této kapitole se pokusíme problémy města v závislosti na jejich hodnocení mladými 

Mostečany nějak systematizovat. K tomuto účelu nám poslouží faktorová analýza          

– velmi účinný statistický nástroj, pomocí něhož lze vyhledávat nové proměnné (tzv. 

faktory), jež mohou nahradit větší množství původních znaků17 (v našem případě bate-

rii otázek A8a až A8n). Tato procedura jinými slovy roztřídí jednotlivé problémy do 

logických kategorií.  

 

Tabulka 20 – Faktorová analýza baterie otázek A8 (rotované řešení) 
 

 faktor 1* faktor 2* faktor 3* 
 

f) nepřizpůsobiví a problémoví obyvatelé 
 

,776   
 

b) existence romských lokalit či „ghett“ 
 

,707   
 

g) kriminalita 
 

,706   
 

e) nízká úroveň panelových sídlišť 
 

,495   
 

a) nízká vzdělanost obyvatel 
 

,489   
 

n) nedostupnost veřejné dopravy 
 

 ,709  
 

j) nízká kvalita škol 
 

 ,641  
 

k) málo příležitostí pro trávení volného času 
 

 ,631  
 

m) špatný stav silniční infrastruktury 
 

 ,577  
 

l) nízká kvalita zdravotní péče 
 

 ,491  
 

d) nízké mzdy 
 

  ,821 
 

c) nezaměstnanost 
 

  ,789 
  

metoda extrakce: PCA (eigenvalues > 1)  
metoda rotace: varimax 
* zobrazeny jsou pouze hodnoty vyšší než 0,45 

Zdroj: [Data 2013] 

 

   Jak je vidět v tabulce č. 20, jež zobrazuje výsledky rotovaného řešení, faktorová ana-

lýza vytvořila tři velmi zřetelné skupiny problémů (faktory). Takovýto snadno čitelný 

výsledek ovšem vznikl pouze při ignorování (vyloučení) těch proměnných, které 

                                            
17 Všechny formy faktorové analýzy vytvářejí nové proměnné (faktory) jakožto vážené součty původních 
znaků. Nejpoužívanější technikou je tzv. metoda hlavních komponent (Principal Components Analyze, 
PCA), jež je použita i v tomto případě. Detailnější popis podstaty analýzy lze nalézt např. v [Hendl 2006: 
423; 468-485] nebo [Field 2009: 627-629]. 
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v modelu příliš „nefungují“. Konkrétně se jedná o stav životní prostředí a působení ci-

zinců. Tyto proměnné tedy můžeme považovat za samostatné faktory, jež nemají blízký 

vztah k žádným jiným.  

   Logická spojitost ostatních položek v jednotlivých faktorech už je ale zřejmá – v prv-

ním případě se jedná o problémy spjaté s obyvatelstvem a jejich bydlením, druhý faktor 

obsahuje problémy, které by se daly zahrnout pod služby a sociální infrastrukturu a ve 

třetím faktoru vykrystalizovaly problémy ekonomického charakteru. Následující tabul-

ka, ve které jsou vyneseny průměry odpovědí u všech faktorů, pak dává odpověď na 

otázku, které skupiny problémů žáci a studenti vnímají jako více a které jako méně zá-

važné.  

 

Tabulka 21 – Průměry odpovědí v jednotlivých faktorech 
 

faktor 3 faktor 1 
životní 

prostředí 
faktor 2 

působení  
cizinců 

1,75 2,18 2,21 3,00 3,21 
 

Problematičnost byla hodnocena na pětibodové škále. Zdroj: [Data 2013] 

 
   Průměry odpovědí u vytvořených faktorů a dvou problémů, které zůstaly osamoceny, 

naznačují, že za vůbec nejpalčivější respondenti považují problémy spojené s trhem 

práce a celkovou ekonomickou situací (vysoká nezaměstnanost, omezená nabídka pra-

covních míst a nízké mzdy). Jako poměrně závažné hodnotí taktéž problémy sociálního 

charakteru (tedy ty spjaté s obyvatelstvem, jejich strukturou, chováním a bydlením) a 

stav životního prostředí. Naopak za méně závažné či bezproblémové lze označit nabíd-

ku služeb ve městě (či obecněji řečeno stav sociální infrastruktury) stejně jako působení 

cizinců. 

 
6.3.3 Zhodnocení 
 
   Statistickou analýzou jsme se tedy dopracovali k jasnému a přehlednému výstupu, 

jenž shrnuje percepci problémů města Mostu jeho mladým obyvatelstvem. Schéma je 

ovšem potřeba brát s velkou rezervou, protože nutně zjednodušuje. Jednotlivé jevy (ať 

už je v návaznosti na výsledky analýz označíme jako „problémy“ či nikoli), které vytvá-

ří obsah faktorů, totiž žáci a studenti hodnotí velmi rozdílně, což asi nejnázorněji uka-

zuje graf č. 13 na straně 73. Vytvořený model je tak skutečně pouze orientační. 
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   Na závěr této subkapitoly bych se vrátil k obsahu teoreticko-analytické části práce a 

zhodnotil míru shody „objektivně“ definovaných problémů se subjektivním pojetím 

mladých Mostečanů. Obecně lze říci, že ty aspekty, které ve svých koncepcích zmiňují 

vybraní veřejně-političtí aktéři, respondenti skutečně vnímají jako problémové. Za vů-

bec nejnaléhavější přitom považují jevy zařazené do kategorií „obyvatelstvo“ a „hospo-

dářství“ (viz tabulku č. 2 na stranách 45-46). Jedinou výjimku tvoří sportovní a kulturní 

vyžití, resp. množství příležitostí pro trávení volného času, které je podle žáků a stu-

dentů ve městě dostatečné a naopak představuje, alespoň dle odpovědí na otázku A7, 

spíše jeho přednost. Za příliš velký problém dále nepovažují ani kvalitu služeb či soci-

ální infrastruktury (tj. např. škol nebo městské hromadné dopravy), tedy aspektů, které 

byly do dotazníku přidány víceméně pro kontrolu. Výjimkou je v tomto směru kvalita 

zdravotní péče, která se sice neobjevuje v agendě žádného z vybraných aktérů, ale která 

je respondenty hodnocena jako poměrně závažný problém. To pravděpodobně souvisí 

se stavem mostecké nemocnice, zejména odchodem množství lékařů z řad majoritní 

populace, které postupně nahrazují lékaři-cizinci.        

 

6.4 Životní podmínky v Mostě 
 
   Druhá část dotazníku se zaměřila na vztah mladých Mostečanů k jejich rodnému 

městu a hodnocení života v něm. Vzhledem k charakteru otázek je nadále operováno 

pouze s respondenty, kteří trvale žijí v Mostě, neboť odpovědi žáků a studentů pochá-

zejících z jiných obcí by byly v lepším případě irelevantní, v tom horším by pak mohly 

zkreslovat výsledky statistických procedur.  

 
6.4.1 Vztah k městu  
 
   Úvodní otázky (A10 a A11) se dotazovaly na obecný vztah respondentů k městu. Prvá 

z nich konkrétně zjišťovala, zda jsou žáci a studenti hrdí na to, že pochází z Mostu. 

Vzhledem k tomu, že v dotazníku nebylo upřesněno, zda „pocházet“ znamená „narodit 

se“ anebo „trvale bydlet“, byli bráni v potaz pouze ti respondenti, kteří splnili obě pod-

mínky (což v absolutních číslech znamená 384). Jak ukazuje graf č. 14, kladně na tuto 

otázku odpověděla zhruba třetina žáků a studentů (34,1 %), zbylé dvě třetiny pak na 

svůj původ příliš hrdé nejsou.  
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Graf 14 – „Jsi hrdý(á) na to, že pocházíš z Mostu?“ 

 

 

 

 

 

 

N=384 Zdroj: [Data 2013] 
 

   Podobně jako u první části dotazníku nás i v rámci tohoto a dalších stimulů bude za-

jímat závislost odpovědí na nejrůznějších sociodemografických charakteristikách. Kro-

mě obligátního věku a pohlaví to bude v případě otázky A10 i to, zda rodiče responden-

ta taktéž pocházejí z Mostu a jaká je celková ekonomická situace domácnosti (položky 

A4 a B9 v dotazníku). Pro vytvoření modelu, který bude brát v potaz všechny čtyři 

charakteristiky, využijeme vícenásobnou regresní analýzu18.  

 

Tabulka 22 – Vícenásobná regresní analýza otázky A10 
 

 
nestandardizovaný  

koeficient (B) 
standardizovaný  

koeficient (β) 

konstanta 2,357  

dívky ,419 ,232 

starší věková kategorie ,167 ,092 

pouze jeden rodič z Mostu ,144 ,079 

ani jeden rodič z Mostu ,396 ,163 

ekonomicky slabší domácnost ,215 ,108 
 

Hrdost byla hodnocena na čtyřbodové škále. 
R-kvadrát = 0,089 

Zdroj: [Data 2013] 

 

   Základní údaj, který nás v tabulce s výsledky regresní analýzy zajímá, je tzv. konstan-

ta, což je jinak řečeno průměr odpovědí u referenční skupiny respondentů, kterou 

v tomto případě tvoří mladší chlapci (do 16 let věku), kteří žijí v bohatších rodinách a 

jejichž oba rodiče pocházejí z Mostu. Vzhledem k tomu, že u všech ostatních sledova-

ných charakteristik se průměr navyšuje, můžeme říci, že právě tato skupina je na svůj 

původ nejvíce hrdá, nebo jinak, že míra hrdosti na rodné město klesá společně s věkem, 

                                            
18 Regresní analýza je vedle korelačních koeficientů dalším statistickým nástrojem, kterým lze analyzovat 
vztahy mezi dvěma či více proměnnými. Její výhodou je možnost zkoumat vliv většího množství nezávis-
lých proměnných naráz, a vytvářet tak komplexnější modely (v takovém případě hovoříme o vícenásob-
né regresi). Více o proceduře např. v [Hendl 2006: 237-238; 422-423] nebo [Field 2009: 197-214]. 
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ekonomickou situací domácnosti, u dívek a taktéž u těch respondentů, jejichž jeden 

nebo oba rodiče nepocházejí z Mostu. Vůbec největší vliv je zaznamenán u pohlaví, což 

znamená, že mostecké dívky jsou na svůj původ mnohem méně hrdé, než je tomu u 

chlapců (koeficient β se vyšplhal dokonce až na hodnotu 0,232). Ani vliv ostatních cha-

rakteristik však není zanedbatelný – zvláště překvapivý může být výrazný vliv původu 

rodičů a ekonomické situace rodiny. Celkově zvolené charakteristiky vysvětlují závis-

lou proměnnou asi z 9 % (hodnota R-kvadrátu vynásobená stem), což sice není mnoho, 

ale v sociologii se již jedná o relevantní údaj.  

   Proč se odpovědi dívek na otázku A10 tak výrazně odlišují od chlapců? Jako možné 

vysvětlení by se nabízela skutečnost, že děvčata považují Most za mnohem horší adre-

su, než je tomu v případě chlapců. Porovnáme-li však průměry odpovědí na otázku 

A14, která zjišťovala, jakou pověst (image) má podle respondentů město Most19 (a ke 

které se ještě později znovu dostaneme), nezjistíme žádné statisticky významné rozdíly. 

Dívky jsou tak pravděpodobně pouze citlivější na svou celkovou image, kterou (jak uvi-

díme dále) dle názoru mladých obyvatel původ z Mostu příliš nezdobí. 

   Na tuto otázku dále navazovala sedmistupňová škála, na níž se měli žáci a studenti 

zařadit podle toho, zda mají město Most rádi, či nikoli20. V tomto případě již byli bráni 

v úvahu všichni respondenti, kteří uvedli jako místo svého trvalého bydliště Most (cel-

kem 460). Rozložení odpovědí zobrazuje následující graf. 

 
Graf 15 – Zařazení respondentů na škále stimulu A11 

 

 

   

 

 

 

 
 

N=460 Zdroj: [Data 2013] 
 

   Největší množství žáků a studentů (28,1 %) zvolilo středovou variantu, tedy jakýsi 

neutrální vztah k městu. Spíše rádo má Most 42,2 %, spíše nerado pak 29,6 % oslove-

                                            
19 Znění otázky: Jakou má podle Tebe město Most pověst (image) jinde v České republice? Nabízené 
varianty odpovědi: 1) hodně dobrou, 2) spíše dobrou, 3) spíše špatnou, 4) hodně špatnou.  
20 Znění otázky: Jaký je Tvůj vztah k městu Most? Instrukce o otázce: Umísti se, prosím, na škále (1 = mám 
to tu velmi rád(a); 7 = nemám to tu vůbec rád(a)). 



 
 

82 

ných respondentů. I v tomto případě regresní analýzou ověříme, zda mají na odpovědi 

vliv nějaké sociodemografické charakteristiky. 

 

Tabulka 23 – Vícenásobná regresní analýza stimulu A11 
 

 
nestandardizovaný  

koeficient (B) 
standardizovaný  

koeficient (β) 

konstanta 3,125  

dívky ,245 ,093 

starší věková kategorie ,423 ,143 

narození mimo Most ,300 ,075 

pouze jeden rodič z Mostu ,313 ,105 

ani jeden rodič z Mostu ,363 ,104 

ekonomicky slabší domácnost ,092 ,029 

bydlení v rodinném domě -,166 -,042 
 

Vztah byl hodnocen na sedmibodové škále. 
R-kvadrát = 0,052 

Zdroj: [Data 2013] 

 

   Oproti otázce A10 bylo do analýzy zahrnuto ještě místo narození a také typ bydlení 

respondenta (položka B7 v dotazníku). Výsledky jsou velmi podobné předchozí otázce, 

s výjimkou pohlaví, které se již neukazuje zdaleka tak významné. Poměrně nevýznam-

né jsou také dodatečně přidané proměnné, tedy místo narození respondenta (koeficient 

β = 0,075) a typ bydlení. Žáci a studenti bydlící v rodinných domech sice mají oproti 

respondentům ze sídlišť Most o něco radši, rozdíly však nejsou věcně příliš významné. 

Jako zcela irelevantní se pak ukázala ekonomická situace domácnosti (koeficient β pou-

hých 0,029). Obecně klesla i hodnota R-kvadrátu, takže vliv vybraných sociodemogra-

fických charakteristik na vztah mladých Mostečanů k městu je spíše malý. 

 
6.4.2 Hodnocení života ve městě 
 
   V této subkapitole bude pozornost věnována části dotazníku, která zjišťovala názory 

respondentů na celkovou situaci města a životní podmínky v něm. Konkrétně se jedná 

o otázky A12, A13, A14, A18 a A19 v následujícím znění: 

 A12: Myslíš si, že je město Most dobrým místem k životu? 

 A13: Jak bys popsal(a) současný vývoj města Mostu? 

 A14: Jakou má podle Tebe město Most pověst (image) jinde v České republice? 

 A18: Myslíš si, že se k sobě Mostečané chovají ohleduplně? 

 A19: Je podle Tebe na ulicích v Mostě bezpečno? 
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   Pro analýzu této sady otázek na úvod využijeme jednoduchou popisnou statistiku. 

Následující graf zobrazuje průměry odpovědí na jednotlivé otázky, které mohly u všech 

stimulů nabýt hodnoty od 1 do 421. Jedná se vlastně o jakýsi improvizovaný sémantický 

diferenciál22, ačkoli pro tento účel nebyly položky v dotazníku konstruovány.  

 

Graf 16 – Průměry odpovědí na otázky A12, A13, A14, A18 a A19 
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Položky byly hodnoceny na čtyřbodové škále. Zdroj: [Data 2013] 
 

   Průměry u jednotlivých položek byly kromě celého výběrového souboru vypočítány 

také pro kategorie mladších a starších respondentů. Důvod výběru právě této charakte-

ristiky je prostý – jako u jediné zde existují statisticky významné rozdíly. Jak je možné 

vyčíst z grafu, veškeré průměry jsou o něco vyšší u starší části oslovených respondentů, 

jejichž hodnocení města je tedy obecně negativnější. Vzhledem k tomu, že vliv ostat-

ních socioekonomických a sociodemografických charakteristik, se kterými se v sociolo-

                                            
21 U otázek A12, A18 a A19 respondenti vybírali z variant odpovědi 1) určitě ano, 2) spíše ano, 3) spíše ne, 
4) určitě ne. Vývoj města (A13) hodnotili na škále 1) hodně se to tu zlepšuje, 2) spíše se to tu zlepšuje,     
3) spíše se to tu zhoršuje, 4) hodně se to tu zhoršuje. Na otázku „Jakou má podle Tebe město Most po-
věst (image) jinde v České republice?“ (A14) pak žáci a studenti mohli odpovědět variantami 1) hodně 
dobrou, 2) spíše dobrou, 3) spíše špatnou nebo 4) hodně špatnou.  
22 Sémantický diferenciál je metoda měření intenzity postojů jedince k určitému fenoménu (jako je třeba 
právě město), kterou v padesátých letech minulého století vyvinul společně s kolegy americký psycholog 
Charles Egerton Osgood. Je založen na hodnocení stimulu v několika dimenzích s tím, že tyto dimenze 
jsou dopředu dané, stejně jako stupnice, na níž je stimul hodnocen [Babbie 2004: 170]. V našem případě 
se však o pravý sémantický diferenciál nejedná, neboť stimuly byly hodnoceny na různých (byť stejně 
rozsáhlých) škálách. Společná je mu zde pouze forma zobrazení výsledků, která byla zvolena proto, že je 
velmi intuitivní a snadno čitelná.   
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celý výběrový soubor
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gii běžně pracuje, je zanedbatelný, nebudou brány v následujících statistických analý-

zách a věcných interpretacích do úvahy.   

   Co se týče první otázky (A12), která se žáků a studentů dotazovala na to, zda považují 

město Most za dobré místo k životu, obecně můžeme říci, že nikoli. Variantou „určitě 

ano“ či „spíše ano“ totiž odpovědělo pouhých 21 % respondentů, oproti zbylým čtyřem 

pětinám, které v dotazníku vybraly odpověď „spíše ne“ nebo „určitě ne“.  

 

Graf 17 – „Myslíš si, že je město Most dobrým místem k životu?“ 

 

 

 

 

 

 

N=460 Zdroj: [Data 2013 
 

   Následující stimul (A13) zkoumal současný vývoj města Mostu, resp. to, zda ho žáci a 

studenti hodnotí pozitivně či negativně (tedy jako vývoj k lepšímu či k horšímu). 

V tomto případě měli za úkol nejenom zaškrtnout variantu odpovědi, která nejlépe od-

povídá jejich názoru, ale také napsat, v čem konkrétně vidí zlepšení, resp. zhoršení23. 

Rozložení odpovědí na první část otázky shrnuje graf č. 18. 

 

Graf 18 – „Jak bys popsal(a) současný vývoj města Mostu?“ 

 

 

 

 

 

 

N=460 Zdroj: [Data 2013] 
 

   V tomto případě jsou již výsledky o něco optimističtější – vývoj směrem k lepšímu 

vidí v Mostě zhruba 40 % respondentů, zbylé tři pětiny se naopak domnívají, že se situ-

                                            
23 Znění stimulu: Jak bys popsal(a) současný vývoj města Mostu? Instrukce: Vyber, prosím, pouze jednu 
variantu odpovědi. Pokud zvolíš variantu HODNĚ SE TO TU ZLEPŠUJE nebo SPÍŠE SE TO TU ZLEPŠUJE, 
napiš, v čem konkrétně vidíš zlepšení, pokud zvolíš variantu SPÍŠE SE TO TU ZHORŠUJE nebo HODNĚ SE 
TO TU ZHORŠUJE, napiš, v čem konkrétně vidíš zhoršení.  
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ace ve městě více či méně zhoršuje. Konkrétní odpovědi na otevřenou část otázky jsou, 

včetně procentuálního zastoupení, uvedeny v tabulkách č. 24 a 25.  

 

Tabulka 24 – „V čem se situace ve městě zlepšuje?“ 
 

 zastoupení odpovědi 

modernizace města, zateplování panelových domů 52,7 % 

vznik nových obchodních zón 17,8 % 

opravy silnic a chodníků 17,1 % 

vzhled, estetika města 12,4 % 

rekultivace, vznik nových rekreačních zón 11,6 % 

prevence, snižování kriminality, práce policie 10,1 % 

vznik nových míst a příležitostí pro trávení volného času 7,0 % 

úprava městských parků 6,2 % 

snaha o celkové zlepšení ze strany vedení města 6,2 % 

výstavba nových hřišť a sportovišť 6,2 % 

snaha o řešení problému Romů, romských ghett 5,4 % 

městská hromadná doprava 3,9 % 

stav životního prostředí 3,1 % 

čistota města 3,1 % 

ve všem 4,7 % 

ostatní odpovědi 17,2 % 
 

N=129; průměrný respondent uvedl 1,85 odpovědi Zdroj: [Data 2013] 
 

   Pokud bychom odpovědi žáků a studentů, kteří vidí vývoj Mostu spíše pozitivně, roz-

třídili do logických kategorií, můžeme říci, že největší zlepšení spočívá v modernizaci a 

opravách města, dále ve vzniku nových obchodních, sportovních a relaxačních zón a 

taktéž v postupné nápravě stavu životního prostředí, a to jak ve smyslu environmentál-

ním, tak urbanistickém. 

 

Tabulka 25 – „V čem se situace ve městě zhoršuje?“ 
 

 zastoupení odpovědi 

Romové a problémy s nimi spojené 43,9 % 

zvyšující se nezaměstnanost, úbytek pracovních míst 37,0 % 

nárůst kriminality 23,9 % 

stav životního prostředí 9,1 % 

negativní změny sociální struktury, odchod vzdělaných 
obyvatel z města 

8,3 % 

chování zdejších lidí (neohleduplnost, vulgarita, drzost) 7,0 % 

kvalita zdravotní péče 6,5 % 

narkomané, alkoholici, bezdomovci, devianti 6,5 % 

nepořádek ve městě 5,7 % 
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nárůst počtu cizinců 4,3 % 

vandalismus, ničení města 3,9 % 

neřeší se problémy města, příp. se řeší ty nepodstatné 3,0 % 

korupce, hospodaření města 3,0 % 

ve všem 5,2 % 

jiná odpověď 27,3 % 
 

N=230; průměrný respondent uvedl 1,95 odpovědi Zdroj: [Data 2013] 
 

   Naopak k největšímu zhoršení dochází podle mladých Mostečanů v sociální a ekono-

mické oblasti. Vůbec nejčastěji se v odpovědích objevovali Romové (zejména jejich při-

bývání a stěhování do majoritních sídlišť), problémy spjaté s trhem práce a kriminalita.  

   Podíváme-li se na jednotlivé odpovědi detailněji, můžeme konstatovat, že responden-

ti vidí zhoršení i v těch oblastech, ve kterých k němu (jak ukazuje rozbor v teoreticko-

analytické části práce) prokazatelně nedochází. To se týká zejména stavu životního pro-

středí, nezaměstnanosti a kriminality. Vysvětlení se nabízí v zásadě dvojí – buďto žáci a 

studenti ve větší míře podléhají stereotypům spjatým s Mosteckem a ty pak reflektují 

anebo se ve svých odpovědích neřídili ani tak vývojem daného fenoménu, jako spíš tím, 

že ho považují za problematický. Vzhledem k tomu, že se podobně jako u položek A6 a 

A7 jedná o tzv. multiple response, tedy otázku, u které mohli respondenti napsat libo-

volné množství odpovědí, nelze tyto hypotézy z metodologických důvodů seriózně 

ověřit. Patrně zde však budou působit oba faktory. 

   Další z otázek, o níž už byla částečně řeč, zjišťovala názor žáků a studentů na to, jakou 

má Most pověst (či image) jinde v České republice. Vzhledem k doposavadním výsled-

kům asi nebude příliš velkým překvapením, že město podle respondentů příliš dobrou 

pověst nemá.   

 

Graf 19 – „Jakou má podle Tebe město Most pověst (image) jinde v ČR?“ 

 

 

 

 

 

 

N=460 Zdroj: [Data 2013] 
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   Poslední dvě otázky z pětice stimulů, o nichž pojednává tato subkapitola, se žáků a 

studentů dotazovala na to, zda se k sobě Mostečané chovají ohleduplně a zda je 

v ulicích města bezpečno. Rozložení odpovědí ukazují grafy č. 20 a 21.  

 

Graf 20 – „Myslíš si, že se k sobě Mostečané chovají ohleduplně?“ 

 

 

 

 

 

 

N=460 Zdroj: [Data 2013] 
 

Graf 21 – „Je podle Tebe na ulicích v Mostě bezpečno?“ 

 

 

 

 

 

 

N=460 Zdroj: [Data 2013] 
 

   Zajímat nás, vzhledem k dalším analýzám, bude především otázka týkající se bezpeč-

nosti v ulicích města. Na toto téma totiž naváže následující kapitola pojednávající o so-

ciálně-patologických a jiných společensky nežádoucích jevech (6.4.3).  

   Ještě před tím bych ale rád zhodnotil dosavadní poznatky. Jak naznačují odpovědi 

(resp. jejich rozložení) na analyzované otázky, mladí Mostečané nevnímají život ve 

městě a Most jako takový příliš pozitivně. Je poměrně obtížné říci, zda je pesimistické 

vyznění celého průzkumu pouhou manifestací negativistického přístupu teenagerů „ke 

všemu“ anebo zda je odrazem jejich skutečného prožívání a pocitů. Proti první z hypo-

téz hovoří skutečnost, že vztah k Mostu a hodnocení životních podmínek v něm znač-

ně „ochabují“ společně s přibývajícím věkem. Zároveň je však velmi nepravděpodobné, 

že by se na názorech žáků a studentů nepodepsala všeobecná démonizace Mostu, ke 

které se ještě dostaneme v pozdějších úvahách. Interpretace výsledků tak v tomto smě-

ru zůstává otevřená a nechám na každém ze čtenářů, aby si vytvořil vlastní názor.  
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6.4.3 Sociálně-patologické jevy ve městě 
 
   Jak je možné vyčíst z grafu č. 21, více než 70 % mladých obyvatel Mostu nepovažuje 

ulice města za příliš bezpečné. Zajímavé ovšem je, že zhruba dvě třetiny respondentů se 

cítí bezpečně v místě svého bydliště (otázka A16).  

 

Graf 22 – „Cítíš se v místě svého bydliště bezpečně?“ 

 

 

 

 

 

 

N=460 Zdroj: [Data 2013] 
 

   V tomto směru se nabízí otázka, které části Mostu žáci a studenti považují za více a 

které za méně bezpečné. Vzhledem k tomu, že je město poměrně zřetelně rozparcelo-

váno podle typu zástavby, můžeme výběrový soubor na základě otázky A2 (viz vzor 

dotazníku v příloze) rozdělit na skupinu respondentů, kteří bydlí v zástavbě rodinných 

domů, skupinu obývající starší čtvrti vystavěné ještě tradičním cihlovým způsobem a 

skupinu žijící na panelových sídlištích. Rozdíly v odpovědích shrnuje tabulka č. 26.  

 

Tabulka 26 – „Cítíš se v místě svého bydliště bezpečně?“ 
 

 určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 

rodinné domy 21,1 % 47,4 % 24,2 % 7,4 % 

cihlové bytové domy 22,2 % 39,7 % 28,6 % 9,5 % 

panelová sídliště 14,7 % 41,3 % 34,1 % 9,9 % 
 

N=460 Zdroj: [Data 2013] 
 

   Jak se ukazuje, nejbezpečněji se v místě svého bydliště cítí jedinci, kteří žijí v zástavbě 

rodinných domů, o něco méně pak obyvatelé čtvrtí vzniklých v první fázi výstavby 

nového Mostu a vůbec nejohroženěji se cítí žáci a studenti ze socialistických panelo-

vých sídlišť. Takové výsledky jsou ovšem pouze obecné, a proto se v dalším rozboru 

podíváme na jednotlivé mostecké čtvrti (resp. topografické celky, které byly pro potře-

by výzkumu vytvořeny) a model zpřesníme. 
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Diagram 3 – Průměr odpovědí na otázku A16 dle místa bydliště 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

1,4,19,20 zástavba rodinných domů 

2,3 povětšinou rodinné domy 

7,8 cihlové bytové domy 

6,10,12,13,15,16,18 panelové domy 

5,9,14,17 (části města jsou zvýrazněny 
šedě z důvodu příliš malého vzorku) 

povětšinou rodinné domy  

11 neobydlené centrum města 
 

 Zdroj: autor s využitím [Google Maps a Data 2013] 
 

   Digram č. 3 zobrazuje mapu města a jeho jednotlivých částí společně s průměry odpo-

vědí na analyzovanou otázku. Ty mohly nabýt hodnoty od 1 do 4, přičemž čím nižší 

průměr je, tím bezpečněji se respondenti v místě svého bydliště cítí. Čtenáři neznalému 

města toho mapka pravděpodobně mnoho neřekne, obecně však lze potvrdit, že se žáci 

a studenti bydlící na sídlištích necítí tak bezpečně, jako je tomu u zbytku výběrového 

souboru. Typ bydlení ovšem není jedinou vysvětlující proměnnou – jak je možné vidět 
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na mapce, vůbec nejohroženěji se cítí respondenti bydlící v okolí sociálně vyloučených 

(a v případě Mostu můžeme zároveň říci romských) lokalit a je vcelku jedno, zda se 

jedná o zástavbu rodinných, starších cihlových nebo panelových domů. Působení obou 

faktorů tak zřejmě bude společné, což by potvrzovalo množství odpovědí na otevřenou 

část otázky A13, ve které respondenti často zmiňovali stěhování Romů do panelových 

sídlišť. 

   Pocit bezpečí ve městě se obvykle odvíjí od intenzity výskytu sociálně-patologických 

jevů, zejména různých forem kriminality. Další část dotazníku (konkrétně baterie otá-

zek A20) se proto zaměřila právě na toto téma. Žáci a studenti zde určovali, jak často se 

setkávají s následujícími jevy: 

a) děti a mladiství bezúčelně se potulující po ulicích; 

b) nepořádek na ulicích; 

c) vandalismus; 

d) bezdomovci; 

e) rušení nočního klidu; 

f) pití alkoholu na veřejných prostranstvích; 

g) veřejné užívání nebo prodej drog; 

h) krádeže; 

i) násilí; 

j) prostituce. 

   Rozložení odpovědí na jednotlivé stimuly ukazuje graf č. 23. Vůbec nejčastěji (denně 

anebo alespoň několikrát týdně) se respondenti setkávají s dětmi a mladistvými, kteří se 

bez účelu potulují po městě a taktéž s nepořádkem v ulicích. Poměrně často dále nará-

žejí na bezdomovce, veřejné popíjení alkoholu a vandalismus. Setkávání se s ostatními 

jevy, které baterie otázek brala v potaz, už je mnohem raritnější – v těchto případech se 

však (snad s výjimkou rušení nočního klidu) jedná o mnohem závažnější a navíc latent-

nější fenomény, takže je s ostatními jevy nelze jednoduše srovnávat.  

   Jakákoli další interpretace výskytu a struktury sociální patologie v Mostě už je ovšem 

obtížná, neboť výsledky není s čím komparovat. Bylo by jistě zajímavé srovnat odpově-

di mladých Mostečanů např. s Pražany nebo obyvateli jiných měst v severních Če-

chách, žádný srovnatelný kvantitativní výzkum, který by se této problematice věnoval, 

jsem však bohužel neobjevil.   
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Graf 23 – Rozložení odpovědí na baterii otázek A20 (sociální patologie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=460 Zdroj: [Data 2013] 
 

   Jedno srovnání se ale přeci jenom nabízí, a to s otázkou A16 – setkávají se responden-

ti, kteří bydlí v oblastech, jež jsou dle jejich názoru méně bezpečné, se sociálně-

patologickými jevy častěji? A pokud ano, s jakými? Na tyto otázky nám stejně jako u 

baterie A8 odpoví neparametrický test pro dva nezávislé výběry, které budou v tomto 

případě tvořit žáci a studenti bydlící v „bezpečnějších“ oblastech (průměr odpovědí na 

otázku A16 do 2,3) a naopak v oblastech „méně bezpečných“ (průměr vyšší než 2,3).  

 

Tabulka 27 – Mann-Whitneyův test pro baterii otázek A20 (dle bydliště) 
 

 signifikance testu 
 

a) děti a mladiství bezúčelně se potulující po ulicích 
 

,396 
 

b) nepořádek na ulicích 
 

,109 
 

c) vandalismus 
 

,729 
 

d) bezdomovci 
 

,552 
 

e) rušení nočního klidu 
 

,036 
 

f) pití alkoholu na veřejných prostranstvích 
 

,354 
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g) veřejné užívání nebo prodej drog 
 

,026 
 

h) krádeže 
 

,196 
 

i) násilí 
 

,241 
 

j) prostituce 
 

,765 
 

 Zdroj: [Data 2013] 
 

   V tabulce nás opět zajímají signifikance. Ty jsou menší než 0,05 pouze u dvou feno-

ménů – drog a rušení nočního klidu. V rámci těchto jevů tedy existují nějaké statisticky 

významné rozdíly. Tabulka č. 28 ukazuje jaké. 

 

Tabulka 28 – Průměry odpovědí na vybrané položky dle bydliště  
 

 „bezpečnější“ oblasti 
„méně bezpečné“ 

oblasti 

rušení nočního klidu 3,19 2,94 

veřejné užívání nebo prodej drog 3,44 3,12 
 

Intenzita setkávání se s jevy byla hodnocena na pětibodové škále. Zdroj: [Data 2013] 
 

   Průměry jsou u obou položek nižší u respondentů, kteří bydlí v „méně bezpečných“ 

částech města. To vzhledem k natočení škály znamená, že se s jevy setkávají o něco 

častěji. Rozdíly ovšem nejsou nijak dramatické a navíc byly detekovány jen u těchto 

dvou fenoménů. Obecně tedy můžeme říci, že místo bydliště respondenta nemá na jeho 

setkávání se se sociálně-patologickými jevy příliš velký vliv. To může být způsobeno 

buďto tím, že je výskyt sociální patologie v Mostě rovnoměrně rozložen anebo, a to 

spíše, že baterie A20 byla na rozdíl od otázky A16 položena obecně a nevztahovala se 

tedy přímo na okolí bydliště respondenta. Jinak řečeno, pokud žák či student do dotaz-

níku uvedl, že se s určitým jevem setkává řekněme několikrát do týdne, neznamená to 

ještě, že tomu tak je zrovna v místě jeho bydliště.  

 

6.5 Fenomén migrace 
 
   Za hlavní téma práce byl, vedle sociálních problémů, určen také výrazný úbytek oby-

vatel města, jenž je v poslední době způsoben hlavně emigrací Mostečanů. V teoreticko-

analytické části na stranách 46-47 bylo poznamenáno, že o důvodech masového odcho-

du obyvatel lze jen spekulovat. V následujících odstavcích se toto „bílé místo“ pokusím 

částečně vyplnit, a to na základě další části dotazníku, která se zabývala právě tématem 

migrace. 
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   Úvodní otázka byla položena velmi obecně a respondentů se dotazovala na to, zda 

někdy přemýšleli o tom, že by v dospělosti opustili město Most. Rozložení odpovědí, 

tak jako u většiny předešlých otázek, ukazuje graf. 

    
Graf 24 – „Přemýšlel(a) jsi někdy o tom, že bys v dospělosti opustil(a) město Most?“ 

 

 

 

 

 

 

N=460 Zdroj: [Data 2013] 
 

   Vzhledem k rozebíranému tématu je celkem jasné, že i v této subkapitole budeme 

pracovat pouze s žáky a studenty žijícími v Mostě. Jak lze vyčíst z grafu, myšlenka na 

budoucí emigraci se alespoň párkrát objevila v podstatě u všech oslovených responden-

tů. Testování vlivu sociodemografických charakteristik by v tomto případě (vzhledem 

k rozložení odpovědí) nemělo příliš velký smysl, a proto rovnou přejdeme k otázce 

A25, která zjišťovala, zda by se žáci a studenti chtěli v dospělosti odstěhovat z města, 

pakliže by se jim k tomu naskytla příležitost.  

    
Graf 25 – „Kdybys měl(a) možnost, odstěhoval(a) by ses natrvalo z Mostu?“ 

 

 

 

 

 

 

N=460 Zdroj: [Data 2013] 
 

   Zde už je rozložení odpovědí o něco rovnoměrnější, přesto lze pozorovat výraznou 

převahu respondentů, kteří na otázku odpověděli kladně, tedy variantou odpovědi „ur-

čitě ano“ či „spíše ano“. Při interpretaci výsledků zde však musíme být, více než kde 

jinde, velmi opatrní, neboť je otázka položena podmínečně – rozhodně nelze jednoduše 

vyvozovat, že Most v budoucnu čekají 80% populační úbytky. Jednak se ne všem re-
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spondentům možnost jednoduchého odchodu z města naskytne, mnoho z nich (zvláště 

těch mladších) si tento důležitý životní krok může ještě z různých důvodů rozmyslet a 

navíc se nabízí otázka, zda se ve všech případech jedná o autentický postoj anebo zda je 

to pouze další manifestace negativního přístupu žáků a studentů k městu. Při posuzo-

vání budoucích demografických změn je taktéž potřeba brát do úvahy opačný trend, 

tedy imigraci. Zvláště pak u Mostu, pro který je již dlouhodobě charakteristická vysoká 

fluktuace obyvatel. To mimochodem ilustruje skutečnost, že zhruba 16 % oslovených 

respondentů se nenarodilo v Mostě (přičemž se v dotaznících jako místo narození obje-

vilo celkem 36 měst z různých koutů republiky i mimo ni) a jen necelá třetina z nich 

má oba rodiče původem z Mostu.  

   U této otázky nás samozřejmě bude dále zajímat vliv sociodemografických charakte-

ristik. Výběrový soubor bychom mohli rozdělit na skupinu respondentů, kteří deklarují 

záměr odstěhovat se z města a skupinu těch, kteří tento záměr alespoň prozatím nemají, 

a ty pak podle vybraných znaků porovnat. Vzhledem ke struktuře odpovědí však bude 

lepší, pokud na proměnnou (resp. nabízené varianty odpovědi) budeme nahlížet jako na 

ordinální škálu a podrobíme ji komplexnějším testům. V prvé řadě to bude opět regres-

ní analýza, do níž se pokusíme promítnout vliv pohlaví, věku a místa narození respon-

denta, ekonomické situace rodiny a oproti předešlým otázkám ještě záměru studovat 

vysokou školu (otázka B11 v dotazníku).  

 

Tabulka 29 – Vícenásobná regresní analýza stimulu A25 
 

 
nestandardizovaný  

koeficient (B) 
standardizovaný  

koeficient (β) 

konstanta 2,107  

dívky -,176 -,112 

starší věková kategorie -,296 -,186 

narození mimo Most -,150 -,070 

ekonomicky slabší domácnost ,073 ,043 

záměr studovat na vysoké škole -,160 -,084 
 

Zájem odstěhovat se byl hodnocen na čtyřbodové škále. 
R-kvadrát = 0,054 

Zdroj: [Data 2013] 

 

   Jako vůbec nejdůležitější se v modelu ukazuje věk – průměr odpovědí je o něco nižší 

u starších respondentů, což znamená, že by oproti mladší kategorii (do 16 let věku) ve 

větší míře využili eventuální příležitosti a z Mostu se odstěhovali. Takovýto výsledek 

jistě nelze považovat za zvlášť překvapivý, neboť starší studenti již pravděpodobně 
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mnohem intenzivněji přemýšlí o své budoucnosti a tedy i o případném odstěhování se. 

Stejně tak deklarují větší zájem o odchod z města děvčata, skupina respondentů nena-

rozená v Mostě a žáci a studenti, kteří by v budoucnu chtěli studovat vysokou školu. 

Naopak jako v zásadě nevýznamná se ukázala být ekonomická situace domácnosti (koe-

ficient β pouhých 0,043). 

   Ve vztahu k otázce je ovšem zajímavá ještě jedna proměnná, a sice typ studované ško-

ly. Využili by možnosti k odchodu z města spíše učni, studenti středních odborných 

škol nebo gymnazisté? Vzhledem k tomu, že nás u této charakteristiky zajímá pouze 

polovina výběrového souboru, nebyla zařazena do regresní analýzy a namísto ní nám 

otázku zodpoví jednoduchá křížová tabulka. 

 

Tabulka 30 – „Kdybys měl(a) možnost, odstěhoval(a) by ses natrvalo z Mostu?“ 
 

 určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne 

učni 45,3% 43,4% 11,3% - 

studenti středních 
odborných škol 

48,0% 38,0% 10,0% 4,0% 

gymnazisté 48,3% 44,9% 5,6% 1,1% 
 

N=192 Zdroj: [Data 2013] 
 

   Podle té by dané možnosti v největší míře využili gymnazisté následovaní učni a te-

prve za nimi studenti středních odborných škol. Rozdíly v odpovědích jsou ovšem tak 

malé, že typ studované školy rozhodně nelze považovat za významnou vysvětlující 

proměnnou. To se v zásadě týká i všech ostatních charakteristik (R-kvadrát regresní 

analýzy pouze 0,054), takže závěrem můžeme říci, že k odchodu z Mostu výrazně nein-

klinuje žádná konkrétní skupina mladých obyvatel města.  

   Daleko více, než rozsah eventuálních migračních vln, nás ovšem vzhledem k hlavní-

mu tématu práce, tedy sociálním problémům, budou zajímat důvody, které by respon-

denty k rozhodnutí migrovat vedly, resp. to, zda lze problémy města (tedy strukturální 

prvky) považovat za hlavní „push“ faktory. Odpovědi na otevřenou otázku, která se 

tomuto tématu věnovala (A26), shrnuje tabulka č. 31. 

   Takřka polovina všech respondentů, jež u otázky A25 vyjádřila zájem v budoucnu 

opustit město, uvedla jako důvod vysokou nezaměstnanost, resp. lepší uplatnění a mož-

nosti jinde v České republice nebo zahraničí. Druhým nejčastějším důvodem jsou Ro-

mové následování obecnými odpověďmi „nelíbí se mi tu“ a „celkově špatné životní 

podmínky ve městě“.   
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Tabulka 31 – „Proč by ses chtěl(a) odstěhovat z Mostu?“ 
 

 zastoupení odpovědi 

za prací, lepším uplatněním, většími možnostmi 46,5 % 

Romové 20,8 % 

nelíbí se mi tu, nemám k městu vztah 18,1 % 

celkově zhoršené životní podmínky ve srovnání s jinými 
městy v ČR nebo zahraničím 

15,5 % 

kriminalita, necítím se tu bezpečně 11,8 % 

za studiem 8,5 % 

špatný stav životního prostředí 8,2 % 

za větším (kulturním) vyžitím, v Mostě je nuda 7,9 % 

nehezké prostředí, estetika města 7,0 % 

zdejší lidé (jejich struktura, chování, mentalita) 6,8 % 

nepořádek, špína ve městě 4,5 % 

touha poznat nová místa, lidi, věci 4,2 % 

nechci založit rodinu (aby mé děti vyrůstaly) v Mostě 3,7 % 

narkomani, alkoholici, bezdomovci, devianti 3,4 % 

nejde ani tak o Most, špatné je to v celé ČR 3,4 % 

chci do většího města (Prahy) 2,5 % 

chci na klidnější místo, na venkov 2,3 % 

jiný důvod 14,6 % 
 

N=355; průměrný respondent uvedl 1,9 odpovědi Zdroj: [Data 2013] 
 

   V dotaznících se u tohoto stimulu objevilo více než 30 různých odpovědí, a jejich sys-

tematizace proto nepředstavuje úplně jednoduchý úkol. Přesto bych se o to rád pokusil 

a současně navázal na teoretickou část práce, ve které byla v kapitole 3.2.3.1 zmíněna 

typologie migrací Andrease Demutha. Ten, jak už bylo řečeno, třídí dobrovolnou mi-

graci na pracovní, řetězovou (za účelem sloučení rodiny), neimigrační (za účelem stu-

dia apod.) a vylepšující (za účelem zlepšení životních podmínek). Pokud bychom De-

muthovu typologii aplikovali na náš výběrový soubor, poměr mezi důvody migrace by 

byl následující: 

 

Tabulka 32 – Důvody migrace mladých Mostečanů podle typologie A. Demutha 
 

pracovní řetězová neimigrační vylepšující 

24,5 % 1 % 4,5 % 70 % 
 

 Zdroj: [Data 2013] 
    

   Největší zastoupení můžeme zaznamenat u vylepšující (kam byly zařazeny veškeré 

odpovědi vyjadřující touhu respondenta zlepšit své životní podmínky nebo změnit pro-
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středí) a pracovní migrace. Zbylé dvě kategorie na sebe navázaly pouze minimum od-

povědí. Typologie Andrease Demutha nám tak umožňuje vytvořit si hrubou představu 

ohledně důvodů mladých Mostečanů k potenciální migraci; je nicméně velmi jednodu-

chá, a proto se odpovědi žáků a studentů pokusíme systematizovat ještě jinak, konkrét-

ně za pomocí výsledků faktorové analýzy problémů popsaných v subkapitole 6.3.2. 

 

Tabulka 33 – Důvody migrace mladých Mostečanů podle vybraných faktorů 
 

 faktory nejčastěji uváděné důvody poměr 

st
ru

k
tu

rá
ln

í 

trh práce 

 vysoká nezaměstnanost 

 málo pracovních příležitostí 

 nízké mzdy 

 omezené možnosti 

27 % 

obyvatelstvo,  
sociální patologie 

 Romové 

 kriminalita 

 zdejší lidé (struktura, chování, mentalita) 

 problémoví obyvatelé 

 chování dětí a mládeže 

26 % 

životní prostředí 

 znečištěný vzduch 

 poničená příroda 

 estetika města 

 nepořádek v ulicích 

15 % 

služby ve městě 

 omezená nabídka vysokých škol 

 nekvalitní zdravotní péče 

 malé množství obchodů 

 omezené možnosti (kulturního) vyžití 

10 % 

in
d

iv
id

u
ál

n
í 

osobní důvody  
a přání 

 chci bydlet ve větším městě 

 chci bydlet v přírodě, na venkově 

 chci do zahraničí 

 rodinné záležitosti 

 touha poznat nová místa, lidi, věci 

 v Mostě se mi nelíbí 

 chci založit rodinu na jiném místě 

22 % 

 

 Zdroj: [Data 2013] 
 

   Jak ukazuje tabulka č. 33, důvody, které by respondenty vedly k eventuálnímu od-

chodu z města, poměrně přesně korespondují s výsledky faktorové analýzy. Ta za nej-

závažnější okruhy problémů vyhodnotila hospodářskou a sociální sféru, jejichž zastou-

pení v odpovědích na otázku A26 je více jak poloviční. Naopak skupiny problémů spja-

tých se šířeji pojatým životním prostředím a sociální infrastrukturou se jak ve výsled-

cích faktorové analýzy, tak zde, ukazují jako méně zásadní. Podíl všech čtyř faktorů na 
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celku je pak asi tříčtvrteční. Zbylé důvody, které nemůžeme subsumovat pod struktu-

rální faktory, mají zhruba 22% zastoupení. Z tohoto pohledu tedy lze konstatovat, že 

sociální problémy v Mostě se na zamýšlené migraci jeho mladého obyvatelstva podílí 

asi ze 75 % a že strukturálně podmíněné prvky jsou zde velmi silnými „push“ faktory. 

   Pro celkové dokreslení je ještě potřeba vyhodnotit poslední dvě otázky – A27, která 

se respondentů dotazovala na to, kam by se chtěli odstěhovat, a A28 zjišťující, kdy 

přesně se tento krok chystají učinit.  

 

Graf 26 – „Kam by ses chtěl(a) odstěhovat?“ 

 

 

 

 

 

 

N=378 Zdroj: [Data 2013] 
 

Graf 27 – „Kdy by ses chtěl(a) odstěhovat?“ 

 

 

 

 

 

 

 
N=378 Zdroj: [Data 2013] 
 

   Podstatné je především rozložení odpovědí na druhou z otázek, ve které se do určité 

míry odráží odhodlání respondentů k trvalému opuštění města. Zatímco zhruba dvě 

třetiny z nich deklarují záměr emigrovat co nejdříve nebo nejpozději po dokončení 

studií (a tyto respondenty tak můžeme považovat za poměrně odhodlané), zbylá třetina 

by toto rozhodnutí odložila na později anebo ho ještě nemá dostatečně promyšlené.     

U této skupiny už se tedy pravděpodobnost migrace o něco snižuje, neboť 

s postupujícím věkem je jedinec, vzhledem k zaměstnání, rodině apod., daleko pevněji 

42,4% 31,3% 19,9% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

zahraničí Praha Ústí nad Labem jinam nevím, bez odpovědi

14,8% 50,5% 16,9% 14,6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

při nejbližší příležitosti po dokončení studia

později v dospělosti nevím přesně kdy, ale někdy určitě

bez odpovědi
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svázán s určitým místem. Tyto, i všechny ostatní výsledky týkající se migrace, je však 

třeba pojímat jen orientačně, neboť zaškrtnout políčko v dotazníku je přeci jenom o 

něco jednodušší, než poté skutečně natrvalo opustit známá místa a začít nový život ně-

kde jinde, zvláště pak v zahraničí, kam by se chtělo, alespoň dle odpovědí na otázku 

A25, odstěhovat přes 40 % oslovených žáků a studentů. Výsledky nicméně potvrzují, že 

mladí Mostečané nemají příliš silný vztah k městu a že určité úbytky obyvatelstva lze 

očekávat i do budoucna.  

 

6.6 Vliv nezaměstnanosti na hodnocení života v Mostě 
 
   Poslední kapitolu analytické části věnujeme Lazarsfeldovu výzkumu nezaměstnaných 

z Marienthalu a pokusíme se zjistit, zda i v současnosti platí pravidla a mechanismy, 

které jeho tým před více jak osmdesáti lety odhalil a definoval. Ve všech případech se 

zaměříme na rozdíly mezi žáky a studenty, jejichž oba rodiče mají práci, a tedy i stabil-

ní finanční příjmy, a těmi, jejichž domácnost je plně nebo alespoň částečně zasažena 

nezaměstnaností. Podobně jako Lazarsfelda nás budou zajímat reakce respondentů na 

zhoršené ekonomické podmínky a jejich vliv na trávení volného času, hodnocení života 

v obci a plány do budoucna.  

 
6.6.1 Vánoční dárky 
 
   Jedním z indikátorů, který výzkumníci v Marienthalu využili pro měření reakce oby-

vatel na zhoršené ekonomické podmínky, byly seznamy vánočních dárků marienthal-

ských dětí. Hodnota věcí, které si přály, byla na rozdíl od dětí z okolních obcí mnohem 

nižší, což jednoznačně dokazovalo, že si uvědomují omezené možnosti svých rodičů a 

že této situaci přizpůsobily objem „chtěného“.  

   Tento jednoduchý indikátor byl v podobě otázek B5 a B624 aplikován i do dotazníku a 

výsledky ukazují, že se v tomto směru za posledních osmdesát let nic výrazného ne-

změnilo. Následující tabulka shrnuje odpovědi několika skupin respondentů podle za-

městnanosti, resp. nezaměstnanosti rodičů a podle celkového příjmu domácnosti. Prů-

měry a mediány jsou vypočítány z kódů jednotlivých variant odpovědi u otázky B5 (viz 

poznámku pod čarou), čili čím vyšší průměr nebo medián, tím vyšší hodnota dárků.  

                                            
24 Znění otázky B5: Jaká byla hodnota dárků, které sis přál(a) k Vánocům? Nabízené varianty odpovědi:    
1) do 1000 Kč, 2) 1001-2000 Kč, 3) 2001-5000 Kč, 4) 5001 – 10000 Kč, 5) víc jak 10000 Kč. 
Znění otázky B6: Dostal(a) jsi vše, co sis přál(a)? Nabízené varianty odpovědi: 1) ano, dokonce toho bylo 
víc, 2) ano, 3) ne, bylo toho méně. 
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Tabulka 34 – Hodnota vánočních dárků dle zaměstnanosti a příjmu rodičů 
 

 
alespoň jeden rodič  

nezaměstnaný 
oba rodiče zaměstnaní 

medián 3 3 

průměr 2,71 3,39 

rozložení odpovědí 
na otázku B6 (v %) 

23/50/27 40/46/14 
  

 < 10t. 10-19t. 20-29t. 30-49t. 50-69t. > 70t. 

medián 1 2 3 3 4 5 

průměr 1,90 2,51 2,94 3,34 3,79 4,33 

rozložení odpovědí 
na otázku B6 (v %) 

30/10/60 21/53/26 30/50/20 45/40/15 45/41/14 52/45/3 

 

 Zdroj: [Data 2013] 

    
6.6.2 Trávení volného času 
 
   Zásadním zjištěním, které vyplynulo z pozorování života v Marienthalu, byla určitá 

apatie obyvatel, která se objevila společně s masovou nezaměstnaností. Ačkoli měli lidé 

najednou mnohem více času, nedokázali ho smysluplně využít a postupně se přestali 

věnovat většině volnočasových aktivit, které byly dříve v obci naprosto běžné. Lazar-

sfeld tento fenomén zkoumal pomocí řady rozličných postupů (viz kapitolu 4.1 v teore-

tické části práce), z nichž většina je v případě mnohem většího a lidnatějšího Mostu 

v podstatě nereplikovatelná (to se týká např. měření rychlosti chůze obyvatel nebo ana-

lýzy předplatného časopisů). Několik metod jsem se nicméně pokusil napodobit. 

   Konkrétně byla do dotazníku zařazena otázka na členství žáků a studentů v zájmo-

vých organizacích (sportovních oddílech, uměleckých kroužcích, chovatelských sdru-

ženích apod.) a jako paralela k Lazarsfeldovým časovým snímkům ještě komplexní sti-

mul zjišťující strukturu trávení volného času. Zamýšleno bylo také (podobně jako 

v Marienthalu) porovnání návštěvnosti nebo výpůjček knih z mostecké knihovny s 

mírou nezaměstnanosti. Vstřícnost a ochota ovšem od dob Lazarsfeldových poněkud 

ochabla, takže mi data z důvodu údajné citlivosti a časové náročnosti jejich kompletace 

nebyla poskytnuta (což by se jistě dalo pochopit, kdyby údaje za poslední půlrok nebyly 

průběžně uveřejňovány na internetu). Vystačit si tak každopádně musíme se stimuly 

z dotazníku, které opět podrobíme analýze z hlediska zaměstnanosti a ekonomické si-

tuace domácnosti. 
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   Co se týče první otázky, která se respondentů dotazovala na členství v nějaké zájmové 

organizaci25, obecně můžeme říci, že zaměstnanost, resp. nezaměstnanost rodičů a ještě 

více celková ekonomická situace domácnosti zde hraje velmi významnou roli. Zatímco 

v ekonomicky slabších rodinách (do 20 000 korun celkového příjmu) je členy zájmo-

vých organizací jen zhruba třetina žáků a studentů, v nejbohatších domácnostech (nad 

50 000 korun celkového příjmu) jsou to již dvě třetiny. To je velmi zajímavá informace 

vzhledem k tomu, co vypozoroval Lazarsfeld a jeho tým. V Marienthalu se totiž po 

uzavření textilek výrazně snížilo členství v zájmových skupinách pouze mezi dospělý-

mi, nikoli však u dětí. Zjištění je o to překvapivější, že nabídka je v současnosti, zvláště 

v tak velkém městě jako je Most, nesrovnatelně větší a jistě by se našlo mnoho organi-

zací (např. školních), které své služby poskytují zcela zadarmo nebo jen za minimální 

příspěvky.     

 

Tabulka 35 – Členství v zájmových organizacích dle zaměstnanosti a příjmu rodičů 
 

 
alespoň jeden rodič  

nezaměstnaný 
oba rodiče zaměstnaní 

ANO 44,0 % 53,9 % 

NE 56,0 % 46,1 % 
  

 < 10t. 10-19t. 20-29t. 30-49t. 50-69t. > 70t. 

ANO 30,0 % 37,1 % 45,0 % 55,4 % 67,3 % 66,7 % 

NE 70,0 % 62,9 % 55,0 % 44,6 % 32,7 % 33,3 % 
 

 Zdroj: [Data 2013] 
 

   Nabízí se samozřejmě otázka, zda má ekonomická situace rodiny vliv na trávení vol-

ného času obecně. Pro tento účel byl do dotazníku zařazen strukturovaný stimul, který 

zjišťoval poměr mezi časy, jež respondenti tráví různými typy činností26.  

   Zde už situace není zdaleka tak jednoznačná – respondenti z ekonomicky slabších 

domácností sice tráví o něco větší podíl svého volného času u televize a počítače (tedy 

činnostmi, které bývají obvykle hodnoceny jako marnotratnější), avšak rozdíly jsou jen 

velmi malé. Vzhledem k předchozím zjištěním je také logické, že žákům a studentům 

z bohatších rodin zabírá daleko více času organizovaná zájmová činnost, která je u re-

                                            
25 Znění otázky: Jsi členem (členkou) nějaké zájmové organizace (sportovní oddíl, umělecký kroužek, 
vědecko-technický spolek, chovatelské sdružení atp.)? 
26 Znění stimulu (otázky A22 a A23): Kolik hodin volného času máš zhruba ve všední den (po odečtení 
času stráveného ve škole, učením a ostatními povinnostmi)? Kolik z těchto hodin volného času trávíš 
následujícími činnostmi? a) sledování televize, b) u počítače (mimo čas věnovaný škole nebo jiným po-
vinnostem), c) četba, d) venku s kamarády, e) organizovaná zájmová činnost (tréninky, kroužky atp.),    
f) něco jiného. 
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spondentů z ekonomicky méně solventnějších domácností nahrazována především trá-

vením volného času venku s kamarády. Veškeré rozdíly jsou ale opravdu jen minimál-

ní, takže rozhodně nelze tvrdit, že by nezaměstnanost rodičů, resp. horší ekonomická 

situace domácnosti, měla výrazně destruktivní vliv na strukturu trávení volného času 

dětí.  

 

Tabulka 36 – Struktura trávení volného času dle zaměstnanosti a příjmu rodičů 
 

 
alespoň jeden rodič  

nezaměstnaný 
oba rodiče zaměstnaní 

televize 15,8 % 13,6 % 

počítač 31,1 % 30,5 % 

četba 7,0 % 6,9 % 

venku 27,9 % 22,5 % 

zájmová činnost 10,7 % 15,2 % 

něco jiného 7,5 % 11,4 % 
  

 < 10t. 10-19t. 20-29t. 30-49t. 50-69t. > 70t. 

televize 25,7 % 14,9 % 15,1 % 13,1 % 14,7 % 13,8 % 

počítač 23,0 % 31,7 % 30,7 % 31,6 % 30,7 % 25,2 % 

četba 10,9 % 5,5 % 6,8 % 6,4 % 7,4 % 9,0 % 

venku 27,9 % 26,0 % 26,5 % 23,1 % 19,5 % 21,7 % 

zájmová činnost 3,9 % 8,5 % 11,6 % 15,2 % 17,4 % 19,2 % 

něco jiného 8,7 % 13,4 % 9,3 % 10,7 % 10,2 % 11,0 % 
 

 Zdroj: [Data 2013] 

    
6.6.3 Hodnocení situace ve městě a plány do budoucna 
 
   Všudypřítomnými rysy společenského života v Marienthalu byly dle pozorování vý-

zkumníků převládající pesimismus a omrzelost obyvatel. Ti nebyli zdaleka tak optimis-

tičtí jako před krachem textilních továren a „vpádem“ masové nezaměstnanosti do obce 

a postupně ztráceli naději a vlastně i zájem o zlepšení situace. Reakce se přitom do 

značné míry odvíjela od celkového příjmu domácnosti, přesněji řečeno, čím menší byl 

rodinný rozpočet, tím větší byl naopak pesimismus a letargie domácnosti. 

   V závěrečné subkapitole na tato zjištění navážeme a pokusíme se zjistit, zda je něco 

podobného možné vysledovat i v soudobém Mostě, resp. zda existují nějaké rozdíly 

mezi hodnocením života ve městě u respondentů, jejichž rodiče mají práci, a mezi re-

spondenty, jejichž rodiče takové štěstí nemají. Stejně jako Lazarsfelda nás dále budou 

zajímat plány do budoucna, konkrétně to, jestli se žáci a studenti chystají opustit město 

a jestli chtějí studovat na vysoké škole.  
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   V tabulce č. 37 jsou uvedeny průměry odpovědí u jednotlivých skupin respondentů 

na otázky A12 a A13, které zjišťovali, zda žáci a studenti považují Most za dobré místo 

k životu a zda se podle nich situace ve městě zlepšuje, nebo zhoršuje. Nižší průměr 

znamená v obou případech pozitivnější hodnocení. Výsledky naznačují, že o něco op-

timističtější jsou respondenti z bohatších rodin, resp. z domácností, v nichž jsou oba 

rodiče zaměstnaní. Rozdíly mezi skupinami jsou ovšem tak malé (navíc s určitou od-

chylkou u respondentů z nejbohatších rodin), že o žádných statistických, natožpak 

věcných, souvislostech zde nemůže být vůbec řeč.  

 

Tabulka 37 – Průměry odpovědí na vybrané otázky dle zaměstnanosti a příjmu rodičů 
 

 
alespoň jeden rodič  

nezaměstnaný 
oba rodiče zaměstnaní 

Most jako dobré 
místo k životu 

2,92 2,91 

směřování Mostu 2,70 2,65 
  

 < 10t. 10-19t. 20-29t. 30-49t. 50-69t. > 70t. 

Most jako dobré 
místo k životu 

3,00 2,96 2,82 2,88 2,80 3,07 

směřování Mostu 2,80 2,71 2,69 2,61 2,54 2,57 
 

 Zdroj: [Data 2013] 
 

    Podobně nejednoznačné jsou výsledky také u otázek zjišťujících plány respondentů 

do budoucna. Zájem opustit Most i studovat na vysoké školy je sice o něco větší ve sku-

pině respondentů, jejichž rodiče jsou oba zaměstnaní, v případě potenciální migrace 

však detailnější rozbor na základě příjmu domácnosti ukazuje, že zájem u žáků a stu-

dentů z bohatších rodin spíše klesá a při interpretaci záměru studovat na vysoké škole 

musíme brát v potaz ještě další proměnné, jako je vzdělanost rodičů či typ studované 

školy, jejichž vliv bude minimálně stejně významný.  

 

Tabulka 38 – Zájem o budoucí odchod z města dle zaměstnanosti a příjmu rodičů 
 

 
alespoň jeden rodič  

nezaměstnaný 
oba rodiče zaměstnaní 

ANO 77,8 % 84,3 % 

NE 22,2 % 15,7 % 
  

 < 10t. 10-19t. 20-29t. 30-49t. 50-69t. > 70t. 

ANO 80,0 % 84,3 % 83,8 % 85,6 % 79,6 % 78,6 % 

NE 20,0 % 15,7 % 16,2 % 14,4 % 20,4 % 21,4 % 
 

 Zdroj: [Data 2013] 
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Tabulka 39 – Zájem studovat na vysoké škole dle zaměstnanosti a příjmu rodičů 
 

 
alespoň jeden rodič  

nezaměstnaný 
oba rodiče zaměstnaní 

ANO 65,0 % 81,0 % 

NE 35,0 % 19,0 % 
  

 < 10t. 10-19t. 20-29t. 30-49t. 50-69t. > 70t. 

ANO 40,0 % 68,6 % 80,0 % 76,8 % 87,8 % 90,5 % 

NE 60,0 % 31,4 % 20,0 % 23,2 % 12,2 % 9,5 % 
 

 Zdroj: [Data 2013] 
  

   Závěrem tedy můžeme konstatovat, že vliv nezaměstnanosti a zhoršené ekonomické 

situace domácnosti na celková očekávání, trávení volného času, hodnocení života 

v obci a plány do budoucna je i dnes do určité míry pozorovatelný. Působení těchto 

faktorů je však ve srovnání s Marienthalem jen velmi slabé. Rozhodně již nemůžeme 

považovat konsekvence ztráty zaměstnání nebo nižších příjmů za tak destruktivní, jako 

tomu bylo na rakouském venkově ve třicátých letech. To je samozřejmě důsledkem 

daleko vyšší životní úrovně lidí a mnohem extenzivnější sociální politiky. Zanedbatelná 

není ani skutečnost, že drtivá většina oslovených respondentů, kteří žijí v domácnosti 

zasažené nezaměstnaností, má bez práce pouze jednoho z rodičů, takže výpadek příjmů 

zde není tak citelný, jako tomu bylo v případě rodin z Marienthalu.  

   Určitý prvek je ale Mostu a Marienthalu bezezbytku společný, a to všudypřítomný 

pesimismus. Lazarsfeld určil jako hlavní explanans nezaměstnanost; v případě Mostu to 

(jak ukazují výsledky průzkumu) nebude tak jednoduché. O vytvoření vlastního vy-

světlujícího modelu se pokouším v následující kapitole, ten je však třeba brát s určitou 

rezervou, neboť je založen pouze na subjektivním pozorování a výsledcích kvantitativ-

ního šetření, takže si rozhodně nemůže činit nárok na vyčerpávající explanaci. K tomu 

by bylo zapotřebí množství dalších doplňujících informací a průzkumů zejména kvali-

tativního rázu. Přesto snad umožňuje vytvořit si hrubou představu o tom, co zřejmě 

stojí (nebo může stát) za pesimismem mladých Mostečanů a jejich nepříliš vřelým vzta-

hem k městu, v němž se narodili nebo v němž přinejmenším strávili své dětství. 
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7 Současnost a budoucnost města Mostu 
 
 

   Základní koncept, který po teoretické stránce zastřešil tuto práci, je sociální soudrž-

nost. Tu je možné nahlížet jako výslednici mnoha faktorů a souvislostí, jež uspořádávají 

celkový společenský život anebo jako jeden ze tří základních pilířů tzv. udržitelného 

rozvoje, vedle pilíře ekonomického a ekologického [Maier et al. 2012: 14-17]. 

V případě druhé z perspektiv je hodnocení jednotlivých složek, snad s výjimkou envi-

ronmentálních souvislostí, poměrně obtížné, neboť nelze jednoduše určit, co všechno 

pilíře zahrnují, jakým způsobem se ovlivňují a co je nebo není sociálně či ekonomicky 

udržitelné. Přesto bych se v závěrečné kapitole pokusil na tento konceptuální model 

navázat a stav jednotlivých pilířů na Mostecku zhodnotil.  

 

7.1 Pilíře udržitelného rozvoje území 
 
   Vyjdeme-li z koncepce udržitelného rozvoje, pak můžeme říci, že všechny tři princi-

py či pilíře jsou v případě města Mostu částečně narušeny. Zároveň je ale potřeba dodat, 

že se stav přinejmenším dvou z nich, ekonomického a ekologického, v poslední době 

kontinuálně zlepšuje. V případě třetího pilíře – sociální soudržnosti – už je situace slo-

žitější, o to víc nás ale v následujících kapitolách bude zajímat.  

 
7.1.1 Ekonomický pilíř 
 
   Jednotlivé složky ekonomického pilíře, tedy především hospodářská situace a stav 

trhu práce, v současnosti představují zcela klíčové proměnné, jež rozhodují o celkové 

vitalitě regionu a spokojenosti obyvatel v něm. V případě Mostecka je však ekonomická 

sféra ve stavu, který rozhodně nelze považovat za ideální. Pracovní trh je zde stále vý-

razně segmentovaný, část pracovní síly je z něj vytlačována, a míra nezaměstnanost tak 

již dlouhodobě láme republikové rekordy. Šance na zlepšení navíc snižuje jeho rigidita, 

jež je dána stále ještě vysokým zastoupením (těžkého) průmyslu v regionu.  

   Pomalá deindustrializace ovšem na druhé straně zabezpečuje určitou stabilitu. Mos-

tecko se totiž ani zdaleka nenachází v situaci, kdy by bylo možné průmysl čímkoli na-

hradit. Odborná literatura je sice plná různých strategií revitalizace, ať už teoretických 

nebo v reálu uskutečněných (např. v Pittsburghu nebo nizozemském Limbursku), avšak 

představa, že by se Most vydal některou z cest, které popisuje např. český sociolog Mi-
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chal [Illner 2010: 5-7], je v současné chvíli zcela mimo jeho možnosti. To se týká např. 

přeměny v „informační město“ (tedy centrum komerčních informačních služeb posky-

tovaných auditorskými a poradenskými firmami, právními kancelářemi, reklamními 

agenturami atp.), rekreační a turistickou zónu či středisko vzdělání a výzkumu. Spíše 

než to bude Mostecko ještě dlouho centrem průmyslu, což ale rozhodně nelze a priori 

hodnotit negativně. Naopak, pokud se těžký průmysl alespoň zčásti podaří nahradit 

lehčími a sofistikovanějšími odvětvími a těžba uhlí bude z regionu ustupovat pozvolna, 

mohla by se situace na trhu práce časem srovnat i bez výraznějších vnějších zásahů. To 

ovšem bude záležet na řadě faktorů, zejména budoucnosti těžebních limitů na lomu 

ČSA, které sice byly na počátku 90. let vyhlášeny za závazné, ovšem kolem kterých se 

v důsledku tenčících se zásob uhlí v poslední době opět vzedmula vlna diskusí27.   

   Celkově tedy současnou situaci v rámci ekonomického pilíře a výhled do budoucna 

nelze hodnotit přehnaně optimisticky, ale ani pesimisticky, neboť mostecký trh práce 

vykazuje určité náznaky „uzdravování“. Jednak se míra nezaměstnanosti i přes postup-

né omezování průmyslu drží již skoro pět let na stabilní úrovni, ale především postupně 

konverguje se situací v celé republice. Zatímco ještě před několika lety bylo na mostec-

kém Úřadu práce hlášeno o 150 % více uchazečů, než by odpovídalo průměru ČR, v 

současnosti je to „jen“ o 80 %. 

 

Graf 28 – Poměrný vývoj nezaměstnanosti na Mostecku mezi lety 2000 a 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [MPSV 2013], vlastní výpočty 

                                            
27 Velkolom Československé armády (ČSA) je poslední z dvojice uhelných dolů, na němž doposud probíhá 
těžba. Pokud by byly dodrženy doposud závazné limity, došlo by v roce 2022 k jeho uzavření, avšak za 
těmito limity se nachází dalších 750 milionů tun uhlí, jejichž těžba by trvala ještě minimálně sto let. 
K tomuto tématu viz bakalářskou práci Těžební limity a jejich vliv na podobu trhu práce na Mostecku [Pí-
cha 2011]. 
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7.1.2 Ekologický pilíř 
 
   Ve všech oblastech spojených s povrchovou těžbou a extenzivním průmyslem je 

možné pozorovat výrazně negativní dopady na přírodu a ekologickou stabilitu krajiny. 

Mostecko v tomto směru není žádnou výjimkou – znečištěné ovzduší a vodní toky, zni-

čené lesy, narušená biodiverzita, to vše si nejen Most, ale vůbec celý podkrušnohorský 

pás, odnesl jako pozůstatek bezmezné těžby uhlí zejména v období socialismu. Za 25 

porevolučních let se tu ovšem podařilo uskutečnit takřka dokonalou obrodu, po které 

se okolí města z „měsíční krajiny“ opět proměnilo v obývatelné prostředí plné zeleně. 

Stále je na čem pracovat, to je bezesporu, jestliže se však stav některého z pilířů celkové 

stability a potenciálního rozvoje regionu podařilo upevnit, pak je to právě pilíř ekolo-

gický. 

 
7.1.3 Sociální pilíř 
 
   Poslední pilíř, který nás vzhledem k tématu práce zajímá vůbec nejvíce, je pilíř soci-

ální neboli společenská koheze. Ta se samozřejmě z části odvíjí od stavu ostatních pilířů 

rozebíraných výše, některým dalším faktorům je ovšem potřeba dát samostatný prostor. 

  Jak ukázaly výsledky kvantitativního šetření, mnoho indikátorů nasvědčuje tomu, že 

společenská soudržnost v Mostě není na příliš dobré úrovni. Lidé se ve městě necítí 

dobře, nemají k němu vztah, vadí jim množství problémů, zejména těch spjatých 

s obyvatelstvem, a s vidinou lepších životních podmínek v hojném počtu přemýšlejí o 

odchodu. Výzkum, jenž nám tyto informace poskytl, byl sice proveden na nejmladší 

části mostecké populace, takže jeho výsledky nelze jednoduše zobecňovat, přesto není 

důvod předpokládat, že by se situace mezi dospělými nějak zásadně odlišovala a navíc 

právě na mladé generaci bude do značné míry záviset další směřování města i celého 

regionu.  

   Skutečně je ale situace v Mostě natolik špatná, aby v jeho mladém obyvatelstvu vyvo-

lávala takový pesimismus, jaký manifestovalo v dotaznících? Skutečně jsou zde životní 

podmínky až tak bídné? Osobně si to nemyslím. To, že město čelí mnoha problémům a 

že bychom v naší zemi našli i lepší místa k životu, je neoddiskutovatelný fakt. Na dru-

hou stranu je Most ve většině ohledů město jako každé jiné a lidé zde mohou žít a také 

žijí jako kdekoli jinde. Označit tak jako vysvětlující proměnné pouze objektivní faktory 

by bylo velmi krátkozraké. V následujících subkapitolách se proto pokouším o vytvo-

ření modelu, který by pesimismus mladých Mostečanů vysvětlil o něco komplexněji. 
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7.1.3.1 Objektivní faktory 
 

   V prvé řadě se ovšem musíme zastavit právě u objektivních faktorů, neboť ty zde po-

chopitelně hrají prim. Vyjdeme-li z konceptuálního modelu vytvořeného v teoretické 

části práce (viz stranu 29), můžeme za prvky narušující celkovou společenskou soudrž-

nost označit veškeré problémy, o nichž byla řeč v průběhu celého textu. Některým z 

nich ovšem musíme přisoudit větší význam, což se týká především problémů úzce svá-

zaných s každodenními interakcemi, aktivitami a soužitím lidí.  

   Právě tyto faktory, podíváme-li se na rozložení odpovědí u otázek A6, A8 a A13, jsou 

přitom mladými Mostečany hodnoceny jako nejpalčivější, resp. jako ty, které jim 

v Mostě nejvíce vadí. To se týká nezaměstnanosti a ekonomické situace domácností     

(k nimž můžeme přidat celorepublikový fenomén rozevírajících se socioekonomických 

nůžek), kriminality a sociálně-patologických jevů, rezidenční segregace, etnické diver-

zity (zejména Romů), negativních změn sociální struktury, nepřizpůsobivých obyvatel 

a chování lidí obecně. Právě tyto aspekty tedy v návaznosti na rozbor v teoreticko-

analytické části a výsledky dotazníkového šetření můžeme označit za hlavní důvody a 

vysvětlující proměnné slabší sociální soudržnosti obyvatel města. 

 

7.1.3.2 Fluktuace obyvatel 
 

   K objektivním faktorům se ovšem přidávají ještě další aspekty, z nichž jeden, poměr-

ně latentní, představuje vysoká fluktuace obyvatel. Její vliv by se mohl prima facie zdát 

jen nepatrný, podíváme-li se však na strukturu odpovědí žáků a studentů 

v dotazníkovém šetření, zjistíme, že respondenti, kteří se narodili v Mostě a jejichž ro-

diče taktéž pocházejí z Mostu, mají mnohem vřelejší vztah k městu a problémy a život-

ní podmínky zde hodnotí optimističtěji a střízlivěji, než je tomu u zbytku výběrového 

souboru, byť i ten trvale bydlí v Mostě a tedy zde i pravděpodobně prožil dětství. Jiný-

mi slovy to jednoznačně dokazuje, že přílišná obměna obyvatelstva má negativní dopad 

na vztah lidí k městu, potažmo na celkovou sociální soudržnost.   

   Vzhledem k tomu, že je podíl rodáků nejen v Mostě, ale i celém Ústeckém kraji jeden 

z nejnižších v republice (méně jich je už pouze v kraji Karlovarském a Středočeském), 

nelze tento faktor podceňovat. Zvláště s přihlédnutím k budoucí emigraci, která ale-

spoň dle výsledků šetření nebude zanedbatelná a která by tedy mohla podíl rodáků do 

budoucna ještě snížit. 
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Diagram 4 – Podíl rodáků v ČR podle krajů (k 26. 3. 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: [ČSÚ 2012e] 

 

7.1.3.3 Démonizace a stereotypizace Mostu 
 

   Určitý vliv na názory mladých Mostečanů, a tedy i jejich pesimismus, má pravděpo-

dobně také výrazná démonizace a množství negativních stereotypů spojených 

s Mostem. Nemyslím si, že by situace ve městě byla o tolik horší, než jinde v České re-

publice, avšak jak nás učí Thomasův teorém, nezáleží ani tolik na tom, jak se věci ve 

skutečnosti mají jako spíš na tom, jak je lidé vnímají. A pokud je zejména v médiích 

vytvářen obraz, který Most nespojuje s ničím jiným, než s paneláky, nezaměstnaností, 

kriminalitou, Romy a špatným životním prostředím, pak se nelze divit, že především 

mladí obyvatelé tyto stereotypy přejímají a skrze ně pak situaci ve městě hodnotí.  

   Na tomto místě se mi samozřejmě bude jen těžko dokazovat, že je mediální obraz 

Mostu takový, jaký si myslím, že je. Zmínil bych však jeden příklad za všechny, který 

zhruba před půlrokem vzbudil nebývalou vlnu diskusí a vedl dokonce až k oficiální 

stížnosti města. Jedná se o jeden z dílů velmi populární televizní kulinářské show Ano, 

šéfe!, ve které známý šéfkuchař objíždí české restaurace a napomáhá s jejich rozvojem. 

Pořad je natáčen na různých místech Čech a Moravy, takže řada přišla i na Most28. Za-

tímco ve všech ostatních dílech se v úvodních prostřizích objevily záběry samotné re-

                                            
28 Celý díl pořadu Ano, šéfe! natočený v Mostě lze shlédnout na http://play.iprima.cz/all/292909/all. 

http://play.iprima.cz/all/292909/all
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Mostečany urazil televizní pořad Ano, šéfe! Udělal z města odpudivý Bronx. […] 

Bezdomovci u popelnic. Temné ulice. Neschopní lidé. Nelítostná kritika města. Nej-

odpudivější Most viděla celá republika. A část Mostečanů z toho málem dostala 

infarkt. Pobouřil je asi nejtemnější díl kulinářské televizní reality show Ano, šéfe! 

odvysílaný z Mostu.  

 

staurace nebo pamětihodností spjatých s daným městem, v případě Mostu to byli bez-

domovci u popelnic, skupinky Romů, špinavá zákoutí, a to vše pochopitelně 

s hudebním podkresem jak vystřiženým z hororu. Scénárista zřejmě usoudil, že přesně 

toto je pro Most signifikantní. Celý výjev asi nejlépe shrnuje autor článku Je Most 

hnusný, nebo ne?, jenž se kontroverznímu dílu reality show věnoval. 

 

Zdroj: [Vokurka 2012] 

 

   Část Mostečanů skutečně nemohla uvěřit svým očím, na druhou stranu se našlo i 

množství těch, kteří s takovýmto pohledem na Most souhlasili. Pro zajímavost uvádím 

několik komentářů, které se objevily pod internetovou verzí novinového článku.  

 

Carl: 
 

Byl to trochu extrém, jsou tu i pěkná místa! Na druhou stranu tady máte pohled něko-

ho zvenčí, nad kterým se člověk musí zamyslet. A je pravda, že i když se opravují fasá-

dy, dělají chodníky apod., mentalita a chování lidí z toho ten postkomunistickej Bronx 

dělá! 
 

Kolemjdoucí: 
 

Běžte do Prahy na Jižní město a porovnejte ho s Mostem! Jaký je rozdíl? Ať si nejdřív 

zametou před vlastním prahem! O Pražácích se obecně ví, že jsou namyšlenci a nevidí si 

na špičku nosu! Tohle prostě přehnali! 
 

Tomáš: 
 

Nechci strašit, ale bude hůř. Kdo se odstěhoval, ten vyhrál. Ten kdo v životě prohrál, 

stěhuje se sem… 
 

T: 
 

Nejde přeci takhle komplexně říct, že ten, kdo tu zůstává, v životě prohrál. Znám plno 

úspěšných lidí z Mostu. Pokud budou ti kvalitní odcházet (což se děje), kdo pak bude 

moci nastartovat nějaký posun? Most má těžkou historii, ale to neznamená, že se musí 

vzdávat. Optimisticky řečeno – není tu nic, proto je zde obrovský prostor něco vybudo-

vat. Není to lehké, ale když se nebude nic dít, nic se nezmění. Chce to čas a kvalitní lidi. 
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Zdroj: [http://mostecky.denik.cz/diskuse/je-most-hnusny-nebo-ne.html] 

 

   Názory Mostečanů se různí, podstatné ale je, že se většina shodla na tom, že i přes 

množství problémů a nepříliš oslnivou estetiku města byl obraz vykreslený v pořadu 

Martin: 
 

Myslím, že alfa a omega celé věci je, že v pořadu Ano, šéfe! byly úmyslně dány záběry, 

které zkreslují, jak to v Mostě vypadá. Nikdo netvrdí, že tu není kriminalita, cikáni, fe-

ťáci a další negativní věci. Ale tohle prostě bylo vytrženo z kontextu. Jsem rodák 

z Mostu a bydlím zde celý život, přesně 34 let. A vím, jak to tady vypadalo, když se těži-

lo o sto šest a chemičky jeli na plný pecky. Na podzim padly mlhy, věčně inverze, spalo-

vací věže oslňovali červeně nebe… Úplné Ocelové město jak z románu. Na tramvajích 

věčně žluté praporky, nesmělo se chodit ven, ani větrat. Děti se tu rodily s mnoha de-

generacemi. Vyjmenoval jsem zlomek věcí, které tu byli a vůbec mi nechybí. Takže když 

se ohlédnu zpět, tak tohle město se za 20 let změnilo k nepoznání. 
 

Lubomír: 
 

Na druhou stranu, kdo přijede do Mostu poprvé, ta hezká místa okamžitě nevidí. Vidí 

tu hrůzu a obličeje nespokojených lidí. Ono těch hezkých míst je tu více, ale není jich 

vidět, protože je jich málo a jsou omezená. Rozloha těch méně atraktivních míst zkrát-

ka zastiňuje ta hezká. 
 

P: 
 

Moji rodiče bydleli ve starém Mostě, já tu bydlím celý svůj život a vychovávám tu své 

dvě děti. Nebojím se jít v noci po ulici a už mě hrozně štvou ty kecy, jak je to v Mostě 

hnusné a nebezpečné. Ano, starý Most už není, nemáme historické jádro, je to smutné, 

taky mi chybí. Ale co jako máme dělat? Problémová sídliště mají všechna města, takže 

ani Most nebude výjimkou. Jsem tu ráda, do přírody dojdu po svých, je tu spousta vyži-

tí pro malé i velké. Nezatracujte prosím ten náš Most, jen proto, že ho dobře neznáte a 

děláte si obrázek jen podle toho, jak se o nás mluví, píše nebo natáčí. Ať už si konečně 

někdo udělá čas a ukáže tu hezčí stránku našeho města, tu ošklivou mají všechna. 
 

Z.Reichl: 
 

Most určitě není nejkrásnější město naší vlasti, ale zároveň se tu mnoho udělalo a dělá. 

Nikde jinde jsem neviděl tolik opravených domů. Dělají se chodníky, podzemní kontej-

nery na odpad, kruháky, údržba zeleně a úklid ulic je výborný. Na okraj bych rád uvedl, 

že jsem před rokem 1989 viděl dokumentární film o Mostě… Most byl prezentován 

jako růžová zahrada plná vodotrysků a zalitá sluncem… Taky to nebyla pravda… Tak-

že by se nemělo moc věřit médiím, minulým a bohužel i těm dnešním. 
 

R: 
 

Ikdyž jsem ještě dítě a je my teprve 9 let myslím si že městu Most by se nemnělo říkat 

že je hnusný, taky se to dotkne těch lidí kteří tady žijí. 

 

http://mostecky.denik.cz/diskuse/je-most-hnusny-nebo-ne.html
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Ano, šéfe! přehnaný a že zcela záměrně dehonestoval Most i jeho obyvatele. Vůbec ale 

nejde o to, že se Mostečané mohou cítit dotčení, daleko podstatnější je skutečnost, že 

negativní obraz díky vlivu médií přejímají miliony lidí po celé republice a ti na rozdíl 

od místních nemají možnost porovnání s realitou. V takovém případě pak nic nebrání 

tomu, aby představa o Mostu coby českém „Bronxu“ zapouštěla pevné kořeny a zpětně 

ovlivňovala situaci ve městě.  

   Vliv takovéto démonizace je přitom dalekosáhlý – jestliže jsou si, zejména mladí, lidé 

vědomi toho, jakou pověst má Most jinde v republice, pak se nelze divit, že nejsou příliš 

hrdí na svůj původ, že nemají vztah k městu a že ve velkém přemýšlejí o odchodu. 

Vždyť kdo by také chtěl bydlet ve městě plném špíny, bezdomovců, nepřizpůsobivých 

Romů a odpudivých panelových sídlišť. Zdaleka však nejde jen o obyčejné lidi, celo-

státní trend dělat z Mostu město hrůzy může brzdit místní ekonomiku a odrazovat in-

vestory, kteří k vytvoření nových pracovních míst potřebují jistotu bezpečného pro-

středí. A rázem se ocitáme v začarovaném kruhu – nezaměstnanost, nízká kupní síla 

obyvatelstva, laciné nájmy, které vybízejí podnikatele ke spekulacím a sestěhovávání 

problémových obyvatel (především Romů) do města, negativní změny sociální struktu-

ry, sociální patologie, nevlídné podnikatelské prostředí, nezaměstnanost… a tak stále 

ad infinitum.  

   Rozhodně však nechci, aby tato subkapitola vyznívala tak, že za problémy města a 

nízkou sociální kohezi může démonizace Mostu a negativní stereotypy. Objektivní pa-

rametry jsou zde pochopitelně primární, avšak vedle nich je neopomenutelná taktéž 

subjektivní rovina inkluze a hodnocení životních podmínek lidí. Pokud mají obyvatelé 

pocit, že problémy ve městě jsou výrazně závažnější, než v jiných obcích a že život jin-

de by byl lepší, pokud nemají pocit sounáležitosti a zdravého patriotismu, pak je vcelku 

jedno, jaká je skutečná situace. Most jinými slovy částečně podléhá jakémusi sebenapl-

ňujícímu se proroctví, tedy fenoménu, který na základě již citovaného Thomasova teo-

rému popsal velikán sociologie Robert King Merton. „Lidé reagují nejenom na objek-

tivní charakteristiky situace, ale také – a někdy především – na význam, který pro ně tato 

situace má. Jakmile situaci přiřknou nějaký význam, jejich následné chování a některé 

z konsekvencí tohoto chování jsou determinovány tímto připsaným významem. […] Po-

čátkem sebenaplňujícího se proroctví je nesprávná definice situace, jež vyvolává nové 

chování, díky kterému se původně mylná představa stane pravdivou“ [Merton 2007: 

197-199]. Řečeno ještě jinak, pokud bude Most definován jako město, ve kterém na lidi 

nečeká nic než nezaměstnanost, bída a beznaděj, pak tomu tak časem skutečně může být. 
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Metodologická diskuse 
 
 

   Základ celé práce tvoří dotazníkové šetření, které má v sociologii poměrně rozporu-

plné postavení. Mnoho autorů jej považuje za největší sociologický výdobytek, který 

díky svým vlastnostem dělá ze sociologie vědu, jiní jej naopak vidí jako krok nespráv-

ným směrem, kterým se pouze sociologie zcela neopodstatněně snaží vyrovnat přírod-

ním oborům. Jedním z nich je kupříkladu významný interpretativista Alfred Schütz, 

podle kterého „operacionalistická sociologie nejprve zredukuje reálného člověka, aktéra 

sociálních situací, na homunkula tím, že jej zoperacionalizuje, tj. vlastně zkonstruuje 

podle střihu metod, jež má k dispozici, a pak se tohoto homunkula ptá na jeho homun-

kulský život. O sociální realitě tato operacionalistická sociologie, založená dominantně 

na dotazníku, mnoho neříká, protože zcela potlačuje autentické vidění, prožívání a in-

terpretace těch, kdo jsou dotazováni“ [Schütz in Petrusek 1993: 110]. Schütz i ostatní 

konstruktivisté mají zcela jistě pravdu v tom, že dotazníková sociologie nutně zjedno-

dušuje. Na druhou stranu je to daň za možnost, která dělá vědu vědou, a sice možnost 

generalizace, čili možnost postulování obecných zákonitostí. Největší přednost práce 

spočívá právě v tom, že se nevztahuje pouze na několik jednotlivců, nýbrž že hovoří za 

celou populaci mladých obyvatel Mostu. 

   Použití výhradně kvantitativních postupů ji ovšem zároveň tak trochu svazuje. Při-

znávám, že by práci slušelo kvalitativní doplnění, které by zaplnilo „bílá místa“, na něž 

výsledky dotazníkového šetření nestačily. Výzkumný projekt s ním počítal, avšak časo-

vá náročnost sběru, zpracování a vyhodnocování kvantitativních dat rozhodla o tom, že 

kvalitativní část výzkumu nakonec není součástí konečné verze práce. Důvodem je 

především to, že by jeho kvalita zkrátka nemohla být taková, jakou bych si představo-

val, nemluvě o tom, že by skutečně propracovaný kvalitativní výzkum výrazně rozšířil 

už tak poměrně obsáhlý text. Ponechávám tedy na dalších výzkumnících, aby na toto, 

snad vcelku zajímavé, téma navázali, ať už formou doplňujících šetření v Mostě anebo 

podobným výzkumem v jiných městech, který by zodpověděl otázku, jenž mi asi nejví-

ce vrtá hlavou, a sice zda a jak by se odpovědi žáků a studentů jinde v České republice 

lišily od odpovědí mladých Mostečanů.   
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Závěr 
 
 

   Most je zvláštní a pozoruhodné město… Těmito slovy jsem čtenáře uvedl do své di-

plomové práce věnované situaci kdysi prosperujícího města, které ještě před druhou 

světovou válkou patřilo k jedněm z nejkrásnějších a nejbohatších přinejmenším ve 

střední Evropě. I dnes je Most, kdysi respektovaný Brüx, hodný pozornosti. Bohužel to 

však již není kvůli přírodním a architektonickým krásám, nýbrž kvůli množství pro-

blémů, jež z Mostu dělají, byť do značné míry neoprávněně, jakéhosi republikového 

strašáka a příklad toho, jak rozhodně nemá vypadat dobře fungující sociokulturní systém.  

   V teoretické části práce byla za prvotní stimul současného negativního vývoje určena 

demolice starého města a okolních vesnic, která zpřetrhala většinu, po dlouhou dobu se 

ustavujících, mezilidských vazeb a donutila desetitisíce lidí k náhlé změně životního 

stylu. Nový Most, představující zhmotněnou futurologickou vizi socialistického města, 

jim k tomu měl poskytnout ty nejlepší podmínky. Těžko soudit, do jaké míry se mu to 

podařilo. Faktem ale je, že od zániku starého Mostu uplynulo již více jak 40 let, takže 

většina Mostečanů, včetně mě samotného, jej zná už pouze z obrázků. Již třetí generace 

vyrůstá v novém městě a uběhlo již dost času na to, aby se v Mostě vytvořily nové spo-

lečenské vazby a aby sociokulturní systém města dostatečně zregeneroval. 

   Tak úplně se to ale nepodařilo. Lidé povětšinou nemají k novému Mostu příliš vřelý 

vztah, životní podmínky zde nehodnotí pozitivně a tedy ani o sociální soudržnosti ne-

můžeme hovořit jako o příliš pevné. Absence historického jádra a socialistické panelá-

ky, které ho nahradily, za to však již až tolik nemohou. Daleko podstatnější je množství 

sociálních problémů, kterým byla věnována tato práce a které, jak ukázaly výsledky 

kvantitativního šetření, (mladí) lidé plně vnímají. Jako vůbec nejzásadnější se jeví, do 

určité míry provázané, problémy sociálního a ekonomického charakteru, které se na 

Most „nabalily“ vlivem polistopadových změn. Vysoká nezaměstnanost, nepříznivá 

sociální struktura, vysoké zastoupení romské minority, chování lidí a sociální patologie 

– to jsou problémy, které mladým Mostečanům (a není důvod předpokládat, že u starší 

populace by to mělo být jinak) nejvíce vadí. A právě tyto důvody také stojí za jejich 

nepříliš pozitivním (ne-li přímo negativním) vztahem k Mostu a zájmem v budoucnu 

město natrvalo opustit. 

   Kromě toho ale Mostecko trápí ještě jeden problém, který sice působí velmi latentně, 

o to však zákeřněji. Veškeré negativní jevy, o nichž byla řeč, zdaleka netrápí pouze 
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Most. Myslím, že mnoho měst v severních Čechách i mimo ně (namátkou třeba Tepli-

ce, Chomutov nebo Havířov) si s Mostem v ničem příliš nezadá, avšak na rozdíl od něj 

s nimi nejsou problémy tak často spojovány. O Mostu se dnes již v jiných, než negativ-

ních, souvislostech takřka nemluví, což se samozřejmě zpětně odráží na situaci ve měs-

tě i jeho obyvatelích. Dotazníkové šetření nepřímo dokázalo, že mladí Mostečané všeo-

becné démonizaci a stereotypizaci města podléhají a že životní podmínky zde hodnotí 

až příliš pesimisticky a bez patřičného nadhledu. Příkladem může být skutečnost, že 

vidí zhoršení v těch oblastech, ve kterých k němu prokazatelně nedochází, že masově 

manifestují zájem o budoucí emigraci často bez toho, aniž by dokázali jednoznačně ur-

čit důvod, který by je k takovému rozhodnutí vedl, nebo že jsou si ve velkém množství 

„jistí“ tím, že v Mostě neseženou práci, a to i přesto, že ji většina z nich ve svém věku 

ještě nehledala. Most tak musí kromě objektivních problémů bojovat i se svou špatnou 

pověstí a negativními stereotypy, což je možná to vůbec nejtěžší. 

   Budoucnost města je nicméně otevřená. Myslím, že většina Mostečanů by se mnou 

souhlasila, že Most za posledních 20 let udělal obrovský krok kupředu a že se z uni-

formního šedého „panelákova“ obklopeného zničenou přírodou znovu proměnil v obý-

vatelné prostředí, které nabízí takřka vše, co člověk na počátku 21. století potřebuje. 

To, co ale Mostu stále chybí, je osobnost a kontinuita, které mu byly jedním nepocho-

pitelným rozhodnutím komunistických pohlavárů odebrány. K jejich opětovnému vy-

tvoření bude potřeba ještě mnoho času. Nezbývá mi než doufat, že se nevyplní předpo-

vědi škarohlídů, podle kterých se Most dostane do učebnic sociologie jako první sociál-

ně vyloučené město v republice, nýbrž že se mu naopak podaří nalézt impulz, díky kte-

rému odstartuje novou éru rozvoje, tak jako již mnohokrát v historii, a že zde lidé ne-

budou žít z donucení, nýbrž opět dobrovolně a rádi. 
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Summary 
 
 

   This Thesis deals with the social problems of city Most and how they are perceived 

and evaluated by its young population. The strategic and conceptual plans of selected  

public-policy actors are analyzed in theoretical-analytical part. Unemployment, low 

wages, low purchasing power of the population, low level of education of the populati-

on, unfavorable social structure, maladjusted people, socially excluded localities, crime, 

devastated countryside and polluted air are defined by them as most pressing problems. 

   In analytical part based on my own self-assessment questionnaire (SAQ) research 

conducted on a sample of approximately 600 respondents (young denizens of Most) are 

analyzed pupils' and students' opinions on problems detected by selected public-policy 

actors. Problems that are inherently economic and social – especially unemployment, 

lack of jobs, unfavorable social structure, maladjusted people (especially gypsies) and 

crime – are considered by them as most urgency. On the contrary, the environmental 

problems and the problems related to public utilities and social infrastructure, are con-

sidered by them as less urgency. 

   In the next part of Thesis, attention is paid, except the social problems, to the evalu-

ation of living conditions in Most by young denizens of the city and their interest to 

leave the city in adulthood, too. The research showed that the living conditions in the 

city are evaluated very negative by them and that they haven't very warm relationship 

to the city. A large number of pupils and students (almost 80 percent) wants to move 

from Most in the future, so it is suggested that young denizens of Most perceived the 

problems in the city as very severe. The main reasons of their intention to move from 

the city are the above-mentioned problems of economic and social nature, especially 

unemployment, low wages, gypsies and overall structure of population of the city. 
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