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Abstrakt 

Diplomová práce „Vývoj české politiky sociálního začleňování“ se zabývá tím, 

jaké faktory ovlivňovaly vývoj a podobu politiky sociálního začleňování se zaměřením 

převážně na sociálně vyloučené Romy od roku 1989. V období po roce 1989 působilo 

na českou veřejnou a sociální politiku mnoho vlivů jak vnějších, plynoucích ze snahy 

České republiky o připojení se k Evropské unii nebo později ze samotného členství, tak 

i vnitřních, vyplývajících z potřeby zajistit fungování systému v rychle se měnících 

socioekonomických podmínkách. Při mapování vývoje zkoumané politiky je v práci 

věnována pozornost zejména dopadům procesu evropské integrace a institucionálním 

změnám, které se promítly do implementace politiky sociálního začleňování. Dále se 

text snaží odhalit příčiny a dopady jednotlivých změn ve vývoji zkoumané politiky, 

přičemž při určování faktorů, které lze považovat za podstatné pro vývoj české politiky 

sociálního začleňování, bylo vycházeno z výsledků tematické analýzy rozhovorů 

s experty. Data získaná od respondentů jsou pak často doplněna o podrobnější 

informace z odborné literatury a veřejně politických dokumentů. Změny v české 

politice sociálního začleňování od roku 1989 se práce snaží vysvětlit pomocí teorií 

evropeizace a nového institucionalismu.   

 

Abstract 

The thesis "Development of Czech social inclusion policies" looks at what 

factors influenced the development of social inclusion policy, focusing primarily on 
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socially excluded Roma since 1989. In the period after 1989 Czech public and social 

policy was under influence of many factor including both external ones, resulting from 

the efforts of the Czech Republic to join the European Union, or later from the 

membership itself, as well as internal ones, arising from the need to ensure the 

functioning of the system in a rapidly changing socio-economic conditions. When 

mapping the development of the policy attention is paid particular to the impacts of the 

process of European integration and institutional changes that are reflected in the 

implementation of social inclusion policies. Furthermore, the text seeks to uncover the 

causes and effects of changes in development of examined policy. Those identifying 

factors that may be considered essential for the development of Czech social inclusion 

policies, went from thematic analysis of interviews with experts. Data obtained from 

respondents are then often supplemented by more detailed information from literature 

and public policy documents. Changes in the Czech social inclusion policies since 1989 

are  explained also using theories of Europeanization and the new institutionalism. 
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Vymezení výzkumného problému 

Předmětem zkoumání diplomové práce je srovnání, jak se agenda sociálního 

začleňování řeší v různých zemích. Práce se tedy bude zabývat tím, jaké nástroje 

k tomu vybrané země používají. V České republice je v pilotní fázi projekt Agentury 

pro sociální začleňování. V diplomové práci bude tento nástroj, který zvolila Vláda ČR, 

srovnán se způsoby jak se problém sociálního vyloučení snaží řešit státní správa ve 

Švédsku, Velké Británii a Španělsku.  

Agentura pro sociální začleňování a její činnost v ČR 

Agentura pro sociální začleňování je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory 

sociálního začleňování v obcích, které se s problematikou sociálního vyloučení 

potýkají. Cílem Agentury je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby 

spolupracovaly při procesu sociálního začleňování. Usiluje o podporu nadresortního 

přístup a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. Dne 25. 7. 2012 

rozhodla vláda o prodloužení činnosti Agentury o další tři roky do roku 2015. Agentura 

v nich rozšíří svou činnost do dalších 17 obcí a měst. (ASZ 2012) 

Agentura pro sociální začleňování se pomocí různých nástrojů snaží podporovat 

obce a města, aby mohly plnit svoji funkci a zajišťovat tak či pomáhat zajistit všem svým 

občanům rovný přístup ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním 

službám atd. Cílem je podporovat taková opatření, která pomohou samosprávám v 

procesu sociální integrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a v rozvoji 

sociálně vyloučených lokalit v kontextu a zájmu celé obce/města a všech jejích občanů. 

(ASZ 2012) 

Cíl práce 

Cílem diplomové práce je poskytnout srovnání, jakým způsobem se ve Švédsku, 

Velké Británii, Španělsku a České republice stát snaží řešit problematiku sociálního 

vyloučení. Práce si klade za cíl zpracováním přehledu přístupů státu k problematice 

sociálního vyloučení v různých zemích nabídnout pohled na rozdílné způsoby řešení 

této agendy. Zároveň chce diplomová práce upozornit na výhody a nevýhody 
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jednotlivých přístupů a věnovat se popisu specifikace agend, institucionálního zajištění, 

rozdělení pravomocí atd. Přehled tohoto typu doposud neexistuje a jeho vytvoření by 

tak mělo být hlavním přínosem práce.  

Použité metody a teoretická východiska 

Data budou sbírána především na základě studia dostupných dokumentů a 

zejména pak studia primárních pramenů. Využity budou dokumenty, které Agentura 

pro sociální začleňování vydala, například zprávy o činnosti ASZ z předchozích let, 

evaluace postupů, standardy projektového poradenství atd. Data týkající se agendy 

sociálního začleňování v zahraničí budou vyhledávána nejprve prostřednictvím 

internetu. Za účelem získávání dalších informací o řešení problému sociálního 

začleňování ve Švédsku, Velké Británii a Španělsku budou osloveny ambasády těchto 

zemí v České republice a prostřednictvím elektronické pošty také zodpovědné orgány 

v daných zemích. Diplomová práce bude využívat komparativní metodu, kterou blíže 

popisuje například Arend Lijphart (Lijphart 1971). Co se týče výběru zemí, které budou 

do výběru pro komparaci zařazeny, je přihlíženo zejména k tomu, aby se jednalo o 

státy, které k řešení agendy sociálního vyloučení přistupují rozdílně. Díky tomu bude 

možné upozornit na různé možnosti přístupu k problematice a ukázat silné a slabé 

stránky jednotlivých způsobů řešení. Na základě toho bude možné navrhnout 

doporučení pro možná zlepšení. V práci bude také pracováno s teorií sociálního 

vyloučení. 
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ÚVOD 

Předmětem zkoumání diplomové práce je vývoj institucionálního a 

organizačního prostředí české politiky sociálního začleňování v období od roku 1989 

do současnosti se zaměřením na opatření cílená převážně na sociálně vyloučené Romy.   

Na úvod bych chtěla uvést, že se rozhodně neztotožňuji se stereotypním 

vnímáním a stigmatizací Romů a nechci, aby je moje diplomová práce jakkoliv 

podporovala. Proto považuji za důležité zdůraznit, že ne všichni Romové jsou sociálně 

vyloučení a ne každý, kdo v České republice trpí sociálním vyloučením je Rom. Běžně 

se totiž můžeme setkat s představou, že v sociálně vyloučených lokalitách žijí jen 

Romové, případně, že se problém sociálního vyloučení týká jen romské menšiny, což 

ale pochopitelně není pravda (Veselá, Pospíšilová, Mazel, Balabánová 2009: 5). 

Zároveň se ale domnívám, že romská menšina tvoří mezi ostatními sociálně 

vyloučenými občany České republiky specifickou skupinu, protože čelí negativním 

postojům společnosti a diskriminaci na základě svojí etnicity. Považuji proto za 

důležité zabývat se tím, jak česká sociální politika na sociální vyloučení některých 

Romů reaguje. Vývoj v řešení této politické agendy zaznamenal od roku 1989 řadu 

změn, kterým bych se v této práci chtěla věnovat. (Gabal a Víšek 2010: 11-12). Jak 

zmiňuje Winkler (2011: 3), v období po roce 1989 působilo na českou veřejnou a 

sociální politiku mnoho tlaků ať už vnějších, plynoucích ze zapojení České republiky 

do procesu evropské integrace, tak vnitřních, vyplývajících z potřeby zajistit fungování 

systému ve změněných socioekonomických podmínkách.  

Práce se věnuje mapování vývoje české politiky sociálního začleňování a 

faktorům, které měly vliv na její podobu. Tyto faktory byly identifikovány na základě 

rozhovorů s experty, přičemž zvýšená pozornost je věnována zejména dopadům 

procesu evropské integrace a institucionálním změnám, které promítly do 

implementace politiky sociálního začleňování.  
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1 CÍLE PRÁCE A VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

1.1 Výzkumné cíle 

Jak poznamenává Veselý (2011: 27), výzkumné cíle by měly, alespoň tedy dle 

mínění výzkumníka, přispět k naplnění primárního cíle práce. Přestože se obvykle při 

popisu cílů práce primární cíle nezmiňují, ráda bych zde udělala výjimku, protože mám 

pocit, že to může pomoci k lepšímu pochopení formulace cílů výzkumných. Primárním 

cílem je pro mne zlepšování fungování české politiky sociálního začleňování. K tomuto 

by dle mého názoru mohly přispět následující výzkumné cíle:  

 Zmapovat vývoj institucionálního a organizačního prostředí české politiky 

sociálního začleňování v období od roku 1989 do současnosti 

 Zjistit, jaké faktory měly vliv na institucionální a organizační prostředí 

české politiky sociálního začleňování. 

 Zjistit, jestli měl na českou politiku sociálního začleňování vliv vstup 

České republiky do Evropské unie a případně jaký 

 Zjistit, jaký vliv mají instituce na českou politiku sociálního začleňování 

 

1.2 Výzkumné otázky 

Výzkumné otázky navazují na výše zmiňované cíle výzkumu a snaží se je 

specifikovat (Veselý 2011: 35). 

 V čem spočívaly hlavní změny institucionálního a organizačního prostředí 

české politiky sociálního začleňování v období od roku 1989 do současnosti? 

 Jaké faktory k těmto změnám vedly? 

 Jak chápou důvody těchto změn experti? 

 Proč mají změny danou podobu? 

 Kde se tvůrci/iniciátoři změn inspirovali? 

 Ovlivnil tyto změny vstup ČR do EU? Pokud ano, tak jak? 

 Jakou roli hrají v české politice sociálního začleňování instituc 
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2 METODOLOGIE A POUŽITÉ METODY 

2.1 Kvalitativní výzkum 

Na základě cílů výzkumu jsem pro tuto diplomovou práci zvolila kvalitativní 

přístup, jehož účelem je do hloubky a kontextuálně zakotveně prozkoumat daný jev a 

přinést o něm maximální množství informací (Švaříček 2007a: 24).  Kvalitativní 

výzkum se snaží zkoumané fenomény pochopit na základě toho, jak je vnímají a 

prožívají jednotliví lidé, případně skupiny. Proces kvalitativního přístupu obvykle 

zahrnuje spíše obecnou úvodní výzkumnou otázku namísto více konkrétních hypotéz. 

Je běžné, že velký objem dat je nasbírán od relativně malého počtu respondentů, což je 

případem i této práce (Nekola, Veselý a Ochrana 2007: 150). Kvalitativní přístup 

zkoumá jevy v autentickém prostředí a snaží se získat komplexní obraz těchto jevů. Je 

důležité mít na paměti, že hypotézy či teorie vzniklé na základě kvalitativního přístupu 

není možné zobecňovat, protože jsou platné jen pro vzorek, na kterém byla data získána 

(Švaříček 2007a: 17 - 25). 

 

2.2 Výzkumný design 

Pro diplomovou práci jsem zvolila za typ výzkumného designu případovou 

studii
1
. Tato výzkumná strategie se zaměřuje na jediný případ, a tak dává prostor, aby 

byl předmět jejího zájmu studován intenzivně i v případě, že mají výzkumníci omezené 

možnosti (Lijphart 1971: 691). Případová studie je vhodným výzkumným designem pro 

účel této práce také proto, že její úzké zaměření umožňuje hlubší analýzu zkoumaného 

případu a pochopení hlubších souvislostí a vztahů, které jiné výzkumné strategie 

neodhalí. Proto je tato výzkumná strategie vhodná pro zkoumání témat, která ještě 

                                                 

1
 Při popisu výzkumného designu vycházím částečně z obdobné podkapitoly, kterou jsem psala 

ve své bakalářské práci obhájené v roce 2010. Viz ŠÁLKOVÁ, Eva. Hnutí za lidská práva v 

Československu po roce 1975 [online]. 2011 [cit. 2013-04-30]. Bakalářská práce. Masarykova 

univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Ondřej Císař. Dostupné z: 

<http://is.muni.cz/th/333260/fss_b/>.  
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nejsou příliš probádaná a jsou při pohledu z vnějšku těžko srozumitelná (Nekola, 

Veselý a Ochrana 2007: 150). Podle Hendla (2005: 104) jde v případové studii o 

zachycení složitosti zkoumaného případu a o popis vztahů v jejich celistvosti. Lijphart 

(1971: 691) říká, že sice případová studie neumožňuje z výzkumu vyvodit žádnou 

novou generalizaci, ale může být cenným doplněním výzkumů minulých či budoucích. 

Navíc Nekola, Veselý a Ochrana (2007: 152) upozorňují, případová studie je 

plnohodnotnou výzkumnou strategií, přestože je mnoha textech věnujících se 

metodologii řazena k metodám vhodným pro počáteční fázi výzkumu. Autoři (Nekola, 

Veselý a Ochrana 2007: 152) ovšem také jako Lijphart poukazují na to, že největší 

slabinou této výzkumné strategie je obtížná generalizace. Z typů, které mezi 

případovými studiemi rozlišuje Lijphart (1971: 61)
2
, je pro tuto práci nejvhodnější 

případová studie intepretativní (intepretative case study). Interpretativní případové 

studie teorii neprodukují, ale využívají, neboť jsou založeny na již existujících 

teoretických konceptech. V této diplomové práci se pokusím za použití případové 

studie analyzovat vývoj české politiky sociálního začleňování v rámci zavedených 

teoretických konceptů, které jsem podle potřeby práce rozšiřovala a doplňovala. 

 

2.3 Hodnotová východiska 

Z hodnotového hlediska vycházím z nenormativního přístupu, který nehodnotí 

úspěšnost politik sociálního začleňování ani proces evropeizace (např. podle kritérií 

jako je efektivita, spravedlnost apod.). Oproti tomu usiluji o objektivní exploraci 

předmětu práce za využití níže popsaných výzkumných metod a technik.  

Zároveň je ale zřejmé, že při interpretaci dat musí výzkumník v kvalitativním 

výzkumu dávat jevům různé významy a těžko se tak vyhne hodnocení a svým vlastním 

prekonceptům, kterých se nelze úplně zbavit. Jsem si proto vědoma, že je důležité, aby 

bylo dbáno na systematické a precizní zkoumání, jasné vyjadřování, verifikovatelnost a 

                                                 

2
 Celkem Lijphart rozlišuje šest typů případových studií: ateoretické, intepretativní, studie 

generující hypotézy, teorie potvrzující studie, teorie vyvracející studie a studie deviantních případů. 

(Lijphart 1971: 691) 
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zejména kritičnost k vlastním závěrům a vlastním kognitivním a hodnotovým 

předpokladům (Švaříček 2007a: 18).   

 

2.4 Kritéria kvality výzkumu 

Kvalitativní výzkum je někdy kritizován kvůli tomu, že je neobjektivní a 

nezobecnitelný. Za předpokladu, že dodržíme určitá pravidla, však můžeme riziko toho, 

že výsledky výzkumu budou nekvalitní, snížit. Mluvíme-li o kritériích kvality 

kvalitativního výzkumu, máme v tomto případě na mysli: pravdivost, důvěryhodnost, 

přenositelnost a spolehlivost (Švaříček 2007b: 29).  

2.4.1 Důvěryhodnost 

K naplnění a dodržení kritéria důvěryhodnosti pomáhají techniky, ke kterým se 

řadí například: členské ověřování, audit kolegů, reflexe kolegův, výběr účastníků 

výzkumu, deník výzkumníka, postupy při interpretaci dat a přímé citace (Švaříček 

2007b: 30-33). Pro účely zajištění vyšší důvěryhodnosti této diplomové práce jsem se 

rozhodla využít techniky členského ověřování (member checking) a pochopitelně také 

pečlivého výběru respondentů a přímých citací. Text jsem proto ještě před jeho 

odevzdáním poskytla v elektronické podobě respondentům, kteří jsou zároveň experty 

na popisovanou problematiku, aby jej mohli připomínkovat. Většina z nich této 

možnosti využila a jejich připomínky byly zohledněny. 

2.4.2 Přenositelnost 

Kritérium přenositelnosti bývá označováno také jako aplikovatelnost a odpovídá 

staršímu konceptu vnější validity. Vnější validita pak vypovídá o tom, do jaké míry 

mohou být výsledky výzkumu zobecněny na širší populaci. Techniky, které by měly 

vézt k zajištění přenositelnosti, jsou například: zdokumentování výzkumného procesu, 

reflexe subjektivity, popsání limitů výzkumu a spojení závěrů výzkumu a odborné 

literatury (Švaříček 2007b: 36-38). Pro zvýšení míry přenositelnosti této diplomové 
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práce používám především techniku zdokumentování celého výzkumného procesu, 

popsání limitů výzkumu a propojení závěrů práce s odbornou literaturou.  

2.4.3 Spolehlivost 

Kritérium spolehlivosti (někdy označováno také jako konzistence, stabilita) 

výzkumu navazuje na starší koncept reliability. V kvalitativním výzkumu může být 

dosahování reliability problematické, protože ne všechny metody jsou zcela 

standardizované a může tak docházet k tomu, že každý výzkumník vyzkoumá trochu 

jiné závěry. K zajištění větší spolehlivosti výzkumu slouží mimo jiné techniky jako: 

konzistence otázek, přepis nahrávek rozhovorů, konzistence při kódování, dvojité 

kódování, opětovné kódování a procedurální kódování (Švaříček 2007b: 39-41). Za 

účelem zajištění spolehlivosti této diplomové práce jsem se rozhodla použít techniky 

konzistence otázek a konzistence při kódování.  

 

2.5 Sběr a analýza dat 

V kvalitativním výzkumu se využívají zejména tři typy dat: data z rozhovorů, 

data z pozorování a data z dokumentů. Kvalitativní analýza a interpretace dat se dá 

popsat jako hledání vztahů mezi nimi a spojování jednotlivých kategorií do logických 

celků (Švaříček 2007a: 15-16).   

2.5.1 Studium a analýza dokumentů 

Sekundární zdroje dat jsou základem většiny analýz a nejinak je tomu i 

v případě této diplomové práce. Omezeními, která je dobré mít při práci se 

sekundárními daty na vědomí, je například skutečnost, že data byla sebrána někým 

jiným a často také za jiným účelem, nebo že mohu chybět informace o jejich sběru a 

tudíž nemůžeme určit zdroje zkreslení, validitu výzkumu atp. K těmto limitům bylo při 

práci se sekundárními daty přihlíženo. (Nekola, Veselý 2007: 159-160).  
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2.5.2 Polo-strukturované rozhovory s experty 

Kvalitativní přístup v sociálních vědách vychází z toho, jak jsou různé vztahy a 

pojmy chápány samotnými aktéry. Proto je cílem takovýchto výzkumů porozumět 

věcem tak, jak je vidí aktéři, k čemuž rozhovory slouží jako vhodný nástroj (Švaříček 

2007a: 18). V práci jsou využity polo-strukturované rozhovory s experty, které jsou 

zdrojem empirických dat. Rozhovory byly provedeny za účelem získání náhledu do 

problematiky prostřednictvím zkušeností a názorů expertů a také s cílem sumarizovat 

jejich různé názory na vývoj české politiky sociálního začleňování. 

Celkem jsem provedla osm částečně strukturovaných rozhovorů o délce trvání 

35 až 170 minut v závislosti zejména na časových možnostech respondentů, přičemž 

jeden z rozhovorů byl z časových důvodů proveden telefonicky prostřednictvím 

programu Skype. Sestavila jsem okruh otázek
3
, který byl pokládán všem respondentům, 

přičemž nebylo nutné dodržovat jejich pořadí, neboť míra strukturovanosti rozhovoru 

nebyla příliš vysoká. Konkrétní obsah rozhovoru se pak pochopitelně odvíjel od dané 

specializace nebo pracovní zkušenosti respondenta a proto byly také některým 

z dotazovaných pokládány specializované otázky, které v jiných rozhovorech 

nezazněly.  

Z důvodů zajištění etiky výzkumu byl od respondentů vždy na začátku 

rozhovoru získán informovaný
4
 souhlas, kdy jim bylo vysvětleno, k jakému účelu 

budou získaná data sloužit, co je cílem práce, a byli také zároveň požádáni o souhlas 

s pořízením zvukového záznamu rozhovoru.  Respondentům byla vždy nabídnuta 

anonymita, ale nikdo tuto možnost nevyužil a proto jsou při citacích dat získaných z 

rozhovorů vždy uváděna jména dotazovaných. Výsledná práce byla respondentům 

poskytnuta elektronicky prostřednictvím emailu a byli zároveň požádáni o zaslání 

případných připomínek.  Většina respondentů tuto možnost využila a jejich případné 

komentáře byly při finální úpravě textu zohledněny.  

                                                 

3
 Podklad k rozhovorům obsahující základní otázky a témata pro rozhor s experty je v příloze č. 

1. 

4
 Někdy se uvádí poučený, viz Švaříček 2007b: 46-49 
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2.5.2.1 Výběr respondentů 

Problém výběru vzorku (vzorkování) hraje významnou roli nejen v 

kvantitativním, ale i v kvalitativním výzkumu. Výběr prvních respondentů byl 

proveden účelovým výběrem na základě doporučení vedoucí práce. Okruh respondentů 

byl postupně rozšiřován na základě získaných informací a kontaktů a to jak na 

doporučení již dotazovaných expertů, tak na základně odborné literatury. Experti často 

v průběhu rozhovorů doporučovali další osoby, které považovali za relevantní 

respondenty, ze kterých jsem následně vybírala ty, které jsem z žádostí o rozhovor 

oslovila. Při výběru respondentů jsem se snažila o to, aby byl výsledný vzorek 

dotazovaných rozmanitý, tj. zejména aby se jednalo o jedince s různou a různě dlouhou 

profesní zkušeností pohybující se v různých institucích. Záměrně byli s žádostí o 

rozhovor oslovováni i lidé, kteří již nepracují na pozici, která s tématem rozhovoru 

souvisí. Tito bývalí zaměstnanci jsou totiž cenný zdrojem informací, mimo jiné proto, 

že dané téma hodnotí často s větším odstupem a nepociťují tolik možné nežádoucí 

vlivy nebo obavy o pracovní místo. Nevýhodu bývá v tomto případě zastarávání 

některých znalostí, ale v případě ex post analýzy, kterou se tato diplomová práce 

zabývá, není tento problém pochopitelně příliš podstatný (Nekola a Veselý 2007: 171-

172). Jelikož se jedná o tzv. účelový výběr vzorku, který je založen do značné míry na 

úsudku výzkumníka, je dobré mít na paměti, že data z takového výzkumu nelze příliš 

zobecňovat (Disman 2002: 112-113). Na to, že poznatky získané z rozhovorů nelze 

jednoduše zevšeobecňovat upozorňují také Nekola s Veselým (2007: 176) když 

podotýkají, že je nutné výsledky rozhovorů kombinovat s ostatními metodami a zdroji 

informací. Proto jsem získávala data pro tuto práci také prostřednictvím studia 

dokumentů (viz výše). Během rozhovorů na sebe experti vzájemně odkazovali, což 

považuji za jistý doklad vhodného výběru respondentů.  

Počet respondentů se odvíjí od toho, že se jedná o fundované odborníky na 

zkoumané téma, kterých je v České republice omezené množství. Tím nechci říct, že 

kromě těch, se kterými jsem provedla rozhovor, nejsou v ČR další experti na politiku 

sociálního začleňování. Ne všichni s oslovení experti totiž s poskytnutím rozhovoru 

souhlasili a také si netroufám tvrdit, že se mi všechny, kdo mají k tématu co říci, 
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podařilo oslovit. Domnívám se ale, že pro účely této práce je počet respondentů 

dostačující, protože se data získaná v jednotlivých rozhovorech z velké části opakovala. 

Tabulka č. 1 Seznam respondentů  

JMÉNO 

RESPONDENTA 

POZICE RESPONDENTA DATUM 

ROZHOVORU 

Jan Černý Od roku 1999 pracuje ve společnosti 

Člověk v tísni, kde nyní vede Programy 

sociální integrace. V roce 2011 krátce 

působil jako poradce ministra vnitra ČR 

Jana Kubiceho v oblasti sociálního 

vyloučení, romské menšiny a lidských 

práv (Romea.cz 2011). 

10. 4. 2013 

Hana Frištenská Od konce sedmdesátých let pracovala na 

postu „kurátorky pro cikánské 

obyvatelstvo“, později byla metodičkou 

kurátorů. Od počátku devadesátých let 

pracovala na oddělení lidských práv 

Úřadu vlády ČSFR. Nyní je vedoucí 

oddělení a tajemnice Rady vlády pro 

NNO, zabývá se mj. tématem 

interetnického konfliktu (Balabánová 

1999: 554).  

18. 4. 2013 

Ivan Gabal Sociolog, od roku 1994 působí jako 

soukromý konzultant a analytik. Jeho 

aktivity jsou spojeny také s Českým 

helsinským výborem, nadací Nová škola. 

Tématu sociální inkluze se dlouhodobě 

věnuje, mj. zpracovával mapu sociálně 

vyloučených lokalit a je spoluautorem 

18. 4. 2013 
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dokumentu Strategie pro boj se 

sociálním vyloučením (Balabánová 1999: 

553). 

Roman Krištof Působil jako výkonný místopředseda 

kanceláře meziresortní komise pro 

záležitosti romské komunity, je 

spoluautorem studie o emigraci českých 

Romů do Kanady, tématu sociálního 

začleňování se dále věnuje jako novinář. 

7. 5. 2013 

(prostřednictvím 

Skype) 

Karel A. Novák Působil jako ředitel Programů sociální 

integrace společnosti Člověk v tísni, 

politice sociálního začleňování Romů se 

věnoval také na Slovensku. Nyní je 

konzultantem Agentury pro sociální 

začleňování a pracuje v o. s. Ester. 

30. 4. 2013 

Anna Šabatová Působila jako zástupkyně veřejného 

ochránce práv v letech 2001 až 2007, a 

také jako předsedkyně Českého 

helsinského výboru. Nyní vyučuje na 

Katedře sociální práce FF UK v Praze. 

Signatářka a mluvčí Charty 77, 

spoluzakladatelka Výboru na obranu 

nespravedlivě stíhaných. 

 

2. 5. 2013 

Petr Víšek V období 1972-1992 působil na FMPSV, 

od roku 1990 jako ředitel odboru sociální 

politiky. Od roku 1992 působil na 

MPSV, kde se zabýval koncepcí sociální 

politiky. Někdejší ředitel o. s. Socioklub, 

22. 4. 2013 
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působícího v oblasti teorie a praxe 

sociální politiky, zakladatel Národního 

centra sociálních studií, mj. spoluautor 

systému záchranné sociální sítě, státní 

sociální podpory a dokumentu Strategie 

pro boj se sociálním vyloučením 

(Balabánová 1999: 558). 

Czeslaw Walek Pracoval jako manažer české pobočky 

Transparency International a jako 

programový ředitel Trust for Civil 

Society in Central and Eastern Europe. 

Působil na Úřadu vlády ČR, v roce 2009 

se stal náměstkem ministra pro lidská 

práva, poté byl ve funkci ředitele Sekce 

pro lidská práva Úřadu vlády ČR. V 

současnosti je ředitelem o. p. s. Otevřená 

společnost a festivalu Prague Pride 

(Otevrenaspolecnost.cz 2013).  

19. 4. 2013 

Zdroj: autorka.  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 Nová sociální rizika  

Nová sociální rizika lze podle Winklera (2011: 7) chápat jako výzvy pro 

reformy sociálního státu. Proto se některá teoretická vysvětlení změn a stability 

institucí sociálního státu vážou na vývoj nových sociálních rizik.  

Evropské země prochází poslední desetiletí poměrně drastickým procesem 

transformace, který zahrnuje funkční, normativní a institucionální „rekalibraci“
5
 

sociálního státu. Dochází ke změně podoby welfare státu, do které dospěl během 

období tzv. trente glorieuses, tedy zlatého věku sociálního státu v období mezi léty 

1945 až 1975, kdy docházelo k velkému ekonomickému růstu v celé západní Evropě 

(Cerami 2008: 1090). Značné změny, kterými v posledních desetiletích v Evropě 

procházela instituce sociálního státu, pak mají vliv i na změny v diskursu sociálních 

politik (Mareš 2006b: 7). V zemích střední a východní Evropy je tento proces ještě 

dramatičtější kvůli tranzici ze systému centrálně řízené ekonomiky na ekonomiku tržní. 

Institucionální restrukturalizace spojená s radikálními demografickými změnami, 

deindustrializací a posunem k postindustriální znalostní ekonomice založené na 

službách, vedou k ještě složitějšímu přijetí nových politických, ekonomických a 

společenských hodnot v těchto státech (Cerami 2008: 1090). 

3.1.1 Specifika nových sociálních rizik v zemích střední a východní 

Evropy 

Mnoho autorů ve svých textech identifikovalo hlavní faktory mající na svědomí 

vznik nových sociálních rizik, jako jsou deindustrializace a terciarizace pracovnívh 

míst, vstup žen na trh práce, rostoucí nestabilitu tradiční rodiny, nebo procesy spojené 

s privatizací welfare státu. Většina literatury věnující se novým sociálním rizikům se 

ale týká situace v zemích západní Evropy, přičemž Cerami (2008: 1090) upozorňuje, že 

                                                 

5
 Podle Winklera (2011: 9) můžeme rekalibrací v tomto případě rozumět jak institucionální 

rekonfiguraci v rámci sociálního státu, tak i rebalancování/znovuvyvažování cílů a nástrojů.  
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v postkomunistických státech se situace v mnohém liší. Výše zmiňované faktory 

pramení z historického vývoje, kterým státy západní Evropy prošly, a je tedy 

pochopitelné, že sociální rizika starých a nových členských států EU se ne vždy budou 

stoprocentně překrývat. Před pádem komunismu občané střední a východní Evropy 

(SVE) zdaleka nečelili stejným sociálním rizikům jako jejich kolegové žijící na druhé 

straně železné opony. Po změně režimu se nově lidé ze SVE musejí vyrovnat se 

situacemi, které dříve tolik neznali: například s tím, že nemají jisté pracovní místo, s 

požadavky pracovního trhu, které se neprolínají s jejich kvalifikací nebo s obtížným 

slaďováním pracovních a rodinných povinností. Cerami (2008: 1091) poukazuje na tři 

hlavní společenské trendy doprovázející přechod k postindustriální znalostní 

ekonomice, kterým země SVE prošly/procházejí, mezi které řadí: 1) změny týkající se 

struktury a vztahů na trhu práce, 2) demografické změny a změny podoby rodiny a 

složení domácností, 3) individualizaci zodpovědnosti a monetizaci ekonomiky. 

Přestože deindustrializace a terciarizace pracovního trhu se týkají společně jak států 

SVE tak i západní Evropy, poměrně náhlé společenské změny spojené 

s restrukturalizací centrálně plánované ekonomiky jsou fenoménem, který se týká 

převážně jen postkomunistických zemí. Země bývalého východního bloku se sice 

oproti západoevropským státům nemusí vyrovnávat např. s náhlým nárůstem počtu žen 

na pracovním trhu, protože procenta zaměstnaných žen tu byla i dříve průměrně vyšší, 

ale jejich občané musí čelit jiným výzvám, které se naopak ve starých členských 

státech EU příliš neobjevují. Mezi ně patří například obtížnost přizpůsobení 

kvalifikace, kterou jedinec získal ještě před pádem železné opony pro nové potřeby 

zcela odlišného trhu práce. Tyto rozdíly je důležité brát na vědomí zejména s ohledem 

na dnešní podobu sjednocené a víc a víc propojené Evropy, kde dochází mj. k mobilitě 

pracovních a tím i soutěži na společném evropském trhu práce. (Cerami 2008: 1090-

1099)  
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3.2 Koncept sociální exkluze, sociální inkluze a sociální 

koheze 

Jak upozorňují Mareš a Sirovátka (2008: 276), o používání konceptů sociální 

exkluze, sociální inkluze a koheze nepanuje stoprocentní shoda ani na akademické 

půdě, ani v oblasti sociální politiky. Většina autorů však považuje používání výše 

zmiňovaných konceptů za užitečné, protože umožňuje ostřeji vnímat nevýhody 

plynoucí z nerovností ve společnosti, kterým musí čelit jak jedinci, tak skupiny 

obyvatel. Konkrétně koncept sociální exkluze pak může ukazovat na potřebu integrace 

„vytvářející vnitřní solidaritu větších celků – lokalit, skupin, národů, ras, což je proces, 

který má sociální politika posilovat“ (Mareš a Sirovátka 2008: 276). Podle Mareše 

(2006b: 5) je používání konceptů sociální exkluze, sociální inkluze a koheze založeno 

na přesvědčení, že již v dnešní společnosti nečelíme jen klasickému problému 

vertikálních (třídních) nerovností ale stále častěji a naléhavěji také nerovnostem 

horizontálním. Mareš (2006b: 6) to shrnuje tak, že „v případě sociální inkluze nejde ani 

tak o rozdělení „nahoře“ a „dole“, jako spíše o rozdělení „uvnitř“ a „vně“ (i když 

jedním z důležitých důvodů „nebýt uvnitř“ zůstává „být dole“). 

Skutečnost, že sociálně vyloučení nejsou schopni efektivně participovat na 

ekonomické, politickém, kulturním ani sociálním životě není jen jejich osobním 

znevýhodněním, ale představuje to problém i pro společnost jako celek. Takovýto 

jedinci jsou pak následkem sociálního vyloučení odcizení hlavnímu proudu společnosti, 

hodnotám, které společnost sdílí a taky jejím institucím. Koncepty sociální exkluze, 

sociální inkluze a sociální koheze mají zřetelnou normativní konotaci. Konkrétně 

sociální vyloučení je chápáno jako nespravedlivé, narušující sociální soudržnost a pro 

společnost celkově škodlivé. Sociální exkluze útočí na hodnoty, které v naší kultuře 

považujeme vesměs za klíčové, jako jsou například rovnost příležitostí, sociální 

solidarita a občanská, politická, sociální práva jedinců. Sociální exkluze týká nejen 

jedinců a skupin, které jsou marginalizované a izolované, ale současně celé společnosti, 

v níž jsou zeslabovány sociální vazby, integrace a koheze. V případě sociální exkluze 

se totiž vyloučení jedinci nebo i celé vyloučené sociální kolektivy nepodílí stejnou 

měrou na hmotných a zároveň/anebo nehmotných zdrojích společnosti, což sociální 
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soudržnosti rozhodně neprospívá. Sociální vyloučení může vézt také k ztrátě legitimity 

společnosti, která sociální exkluzi jedinců či skupin připustí. (Mareš a Sirovátka 2008: 

276 – 278, Mareš, Horáková, Rákoczyova 2008: 11-12).  Proto patří k hlavním cílům 

dnešních sociálních politik omezení nebo ideálně úplná eliminace příčin sociální 

exkluze a také současně kompenzace jejích dopadů na jedince i společnost.  

 

3.3 Teorie evropeizace 

Jednou z teorií, pomocí kterých chci v předkládané práci vysvětlit změny 

v české politice sociálního začleňování je teorie evropeizace. Tento koncept se 

v souvislosti se změnami domácích politických institucí a konkrétních politik 

evropských zemí v návaznosti na proces evropské integrace používá často. Dančák, 

Fiala a Hloušek (2005: 13) poukazují na to, že pojem evropeizace je sice dost široký, 

ale jeho dominantní používání souvisí skutečně s evropskou integrací a s tím, jak její 

proces ovlivňuje různé sféry politiky ve státech, které jsou v nějakém vztahu vůči 

 evropské integraci, tedy zejména členských a kandidátských zemích. Toto použití 

pojmu evropeizace by se podle nich dalo označit za „tranzitologické“, kdy mnoho 

badatelů věnujících se demokratické transformaci zemí střední a jihovýchodní Evropy 

předpokládalo, že tento proces bude do velké míry nápodobou již existujících vzorů. 

Autoři ale také upozorňují na metodologická úskalí konceptu evropeizace, který je 

považován za málo vyjasněný a mnoho výzkumníků si tak pod ním představuje řadu 

různých a ne vždy zcela konzistentních věcí. Například je v textu poukazováno na 

problém nedostatku dokumentování a dokazování kauzality ve vztahu mezi evropskou 

integrací a domácím vývojem. Koncept evropeizace bývá kritizován kvůli tomu, že se 

mu nedostává metod a analytických prostředků k tomu, aby mohl dobře fungovat 

v oblastech politické vědy. (Dančák, Fiala, Hloušek 2005: 13-18) Těchto rizik jsem si 

vědoma a pracuji proto s tímto teoreticko – analytickým konceptem v kombinaci 

s jinými teoretickými východisky.  
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3.4 Nový institucionalismus 

Nový institucionalismus, tak jej vidí March a Olsen (1984: 738), zdůrazňuje 

relativní autonomii politických institucí, jejich možnou neefektivitu v minulosti a 

význam symbolické akce pro porozumění politice (politics). Aniž by popíral důležitost 

sociálního kontextu politiky nebo role motivací individuálních aktérů, tak nový 

institucionalismus tvrdí, že instituce mají do značné míry autonomní postavení. 

Byrokratický aparát, legislativní tělesa a soudy jsou mj. také kolekcí standardů 

operačních procedur a struktur, které definují a brání zájmy a jsou sami o sobě 

politickými aktéry. Právě uznání autonomie institucí považují March a Olsen (1984: 

739) za důležité máme-li o nich uvažovat jinak než jen jako o odrazech společenských 

sil. Nejen, že je stát ovlivněn společností, ale zároveň je také společnost ovlivněná 

státem a jeho institucemi. Proto podoba demokracie nezávisí jen na ekonomických a 

sociálních podmínkách, ale také na tom, jaké jsou politické instituce. (March a Olsen 

1984: 738-739) 

Zjednodušeně můžeme říct, že se pojem nový institucionalismus používá také 

jako souhrnné označení pro řadu přístupů, kterým je společné přesvědčení, že jsou 

instituce důležité (institutions matter) a jejich podoba má vliv na podobu politiky. 

Instituce jsou chápány jako intervenující proměnná mezi preferencemi aktérů a 

výsledky politiky. Na základě různých předpokladů lze podle Smekala (2007: 27) 

institucionalismus rozdělit do tří proudů: historický, sociologický a institucionalismus 

racionální volby. (Smekal 2007: 27) 

Winkler píše o novém institucionalismu jako o směru teoreticko-empirickeho 

myšleni, jehož základní a sjednocující myšlenkou je představa, že společenské instituce 

vytváří řád a předvídatelnost politického života a mohou být zdrojem rezistence vůči 

politickým změnám a zároveň mohou klast určitý ‚odpor‘ při realizaci různých strategií 

politického jednaní. (Winkler 2011:3)  
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3.5 Teoretické vysvětlení změn a stability institucí 

sociálního státu 

Winkler (2011: 8) ve svém textu shrnuje teorie vysvětlující změny a stabilitu 

institucí sociálního státu do tří širokých typů podle toho, jak vysvětlení příčin pojímají:  

1. Vysvětlení pomocí změn společenských a politických zájmů s důrazem na 

mobilizaci určitých tříd nebo společenských vrstev při řešení sociálních problémů 

(Esping-Andersen a Korpi 1984) a na vliv různých aliancí zájmů v těchto procesech 

(Esping-Andersen 1990, Elmore 1978). Toto vysvětlení předpokládá, že změny 

sociálně ekonomických rolí významných společenských aktérů mohou politiky přimět 

k tomu, aby zaměřili svoji pozornost na dosud neřešené problémy. To pak následně 

vyvolá změny v obsahu sociální politiky – jejích hodnotách, vizích, cílech.  

2. Vysvětlení založené hlavně na ekonomických a technologických 

determinantách vývoje sociálních podmínek – označováno jako funkcionalistický 

přístup (Andersen 2003). Tohle vysvětlení počítá s možností účinné adaptace sociálně 

politického systému v nových podmínkách. Když k této adaptaci nedojde, je to 

hodnoceno často jako vládní selhání sociální politiky. 

3. Vysvětlení zdůrazňující vliv mechanismů „path-dependency“ a 

legislativního rámce tvorby sociálně politických rozhodnutí (Pierson 1998). V tomto 

případě vysvětlení tvrdí, že v souvislosti s institucionální rezistencí sociálního státu a 

s jeho neschopností účinně reagovat na sociálně ekonomický vývoj se mohou objevovat 

nové sociální problémy. 

Pozn: Všechny tři teoretické přístupy je podle Winklera (2011: 9) vhodné 

uplatnit současně, aby bylo možné vysvětlit komplexní a někdy rozporuplné souvislosti 

vývoje současného sociálního státu.  
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3.6 Rom, romský 

Abych se vyhnula nejasnostem v dalším textu, pokusím se na tomto místě 

vyjasnit, co ve své práci chápu pod pojmy „Rom“ nebo „romský“. Štěpán Moravec 

(2006: 13) upozorňuje, že v reálném životě sociálně vyloučených osob se za 

„romstvím“ skrývají různé významy, a navrhuje proto následující rozlišení: 

 Romové, nositelé romské kultury: za Roma je v tomto případě považován ten, kdo si 

osvojil a praktikuje určitý komplexní systém hodnot, norem, způsobů sociální 

organizace a řešení problémů atd., tedy něco, co je identifikováno jako romská kultura 

(Moravec 2006: 14-15). 

 Romové ve smyslu sebeidentifikace: Romem je tu míněn ten, kdo se za Roma sám 

považuje. Zde je dobré si uvědomit, že identifikace s nějakou skupinou je situačně 

podmíněná – někdy se člověk může považovat především za příslušníka své rodiny, 

jindy za obyvatele své obce, jindy za Roma a v jiné situaci za Čecha. Zároveň se 

mnoho občanů České republiky dost možná považuje za Romy, ale nevnímá své 

romství jako národnost a při sčítání lidu tak k romské národnosti nehlásí (Moravec 

2006: 15-17).  

 Rom jako charakteristika připsaná z vnějšku: zde je Romem ten, koho za Roma považuje 

významná část jeho okolí. Vzhledem k tomu, že většina lidí neuvažuje o jiných 

v kategoriích kultury či zvolené identity, jsou lidé identifikováni jako Romové na 

základě vzhledu, který ostatní považují za typický pro Romy. Moravec podotýká, že 

pro tvůrce sociální politiky (Moravec 2006: 17). 

Stejně jako autoři knihy „„Romové“ v osidlech sociálního vyloučení“ (Moravec 

2006: 18) chápu a užívám v práci slovo Rom jako označení pro člověka, který je 

Romem alespoň v jednom ze tří výše uvedených významů. Podobně také pro 

zjednodušení textu používám výrazu „čeští Romové“ ve smyslu „Romové, kteří žijí 

v České republice“, přestože českými Romy jsou jinde často míněni Romové, kteří žili 

na území dnešní ČR před druhou světovou válkou.  Tito většinou patřili k jiným 

subetnickým skupinám než dnešní čeští Romové pocházející často ze Slovenska a 

z devíti desetin byli zavražděni v koncentračních táborech (Moravec 2006: 19). V práci 
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také na několika místech používám výraz „Nerom“, kterým označuji člověka, který 

není Romem ani v jednom z výše uvedených případů. 
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4 ÚVOD DO PROBLEMATIKY SOCIÁLNÍHO 

VYLOUČENÍ  

4.1 Význam pojmu sociálního vyloučení 

Pod pojmem sociální vyloučení je chápán proces, kdy jsou jednotlivci nebo 

skupiny vytěsňovány na okraj společnosti a mají omezený přístup ke zdrojům, které 

jsou ostatním členům společnosti dostupné. Těmito zdroji se rozumí především 

zaměstnání, bydlení, sociálně-právní ochrana, zdravotní péče a vzdělání (Úřad vlády 

ČR 2008: 12). Obdobně chápou sociální vyloučení Gabal s Víškem (2010: 11), kdy 

tímto pojmem označují „vyloučení jednotlivců i sociálních skupin z ekonomického a 

sociálního života (trhu práce, společenských organizací, sousedství v majoritní 

populaci) a tím i možnosti se podílet na právech (především sociálních), životních 

prostředcích a zdrojích blahobytu se zbytkem populace.“ Pojem sociální vyloučení se 

začal používat v západoevropských zemích v osmdesátých a devadesátých letech proto, 

aby zastoupil výraz „chudoba“, který odkazuje k nedostatku hmotných zdrojů, ale 

dostatečně nezohledňuje kritérium kvantity sociálních vztahů (Moravec 2006: 13) 

Zjednodušeně se dá říci, že sociálně vyloučení jsou ti občané, kteří mají ztížený 

přístup k institucím a službám, jsou vyloučení ze sociálních sítí a nemají dostatek 

vertikálních kontaktů pocházejících mimo sociálně vyloučenou lokalitu, ve které žijí. 

Charakteristické pro případy propadu na sociální dno je nahromadění důvodů, které 

k životní krizi vedou (ztráta zaměstnání, zadluženost, problémy s bydlením, zhoršení 

zdravotního stavu, problémy dětí ve škole, apatie z opakovaných nezdarů, 

kriminogenní prostředí, špatné právní povědomí atd.) Sociálně vyloučení lidé pak 

většinou nečelí jen jednomu z výše zmíněných problémů, ale celému komplexu 

několika problémů, přičemž mnohé z těchto nesnází by ohrožovaly normální fungování 

člověka ve společnosti i jednotlivě. S tím, jak se sociálně vyloučený jedinec propadá na 

sociální dno, přestává být zřejmé, co bylo původním důvodem propadu a co je jeho 

následkem. Lidé žijící na okraji společnosti se časem podmínkám sociálního vyloučení 

přizpůsobují a osvojují si tak specifické vzorce chování, které jsou však nezřídka 

v rozporu s hodnotami většinové společnosti. Návyky získané touto adaptací na život 
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v sociálním vyloučení pak těmto jedincům značně snižují šance být úspěšní ve 

většinové společnosti, mimo jiné proto, že ztrácí (případně nikdy nezískají) hodnotové 

žebříčky orientované např. na úspěch ve škole a v zaměstnání, které jsou obvyklé u lidí 

ve většinové společnosti. To vede k dalšímu uzavření do kruhu sociálního vyloučení, ze 

kterého je velmi těžké se bez cizí pomoci vymanit (Švec, Eds. 2009: 5-6).  

Sociální vyloučení má více podob a jednou z nejviditelnějších je vyloučení 

prostorové, kdy nedobrovolně segregované skupiny žijí v nejhorších částech města a 

nevyhovujících obydlích v nedostatečných hygienických podmínkách a se špatným 

přístupem k běžným službám. Dále se často rozlišuje vyloučení ekonomické (vyloučení 

z trhu práce, často provázeno nízkým vzděláním a diskriminací), vyloučení symbolické 

(stereotypní vnímání sociálně vyloučených jedinců často doprovázení předsudky vůči 

těmto skupinám obyvatel), vyloučení politické (vyloučení z vlivu na společnost i 

vlastní osud, symptomem bývá nízká účast na volbách a celková neschopnost politické 

participace) nebo třeba sociální vyloučení na základě osobních handicapů (Veselá, 

Pospíšilová, Mazel a Balabánová 2009: 4, Mareš 2006: 16 – 22). 

 

4.2 Sociální vyloučení – situace v České republice 

Česká republika patří k zemím, kde je ve srovnání s ostatními členskými 

zeměmi Evropské unie dlouhodobě nízké procento obyvatel ohrožené chudobou nebo 

sociálním vyloučením. V roce 2011 byla Česká republika podle údajů Eurostatu 

získaných na základě výzkumu EU – SILC
6
 dokonce zemí s vůbec nejnižším podílem 

takto ohrožených obyvatel z celé Unie. Zmiňovaný výzkum
7
 říká, že v průměru bylo ve 

státech evropské sedmadvacítky v roce 2011 ohroženo chudobou nebo sociálním 

vyloučením 24,2% obyvatel, zatímco v ČR činil tento podíl jen 15%, což nás řadí do 

                                                 

6
 Pro informace o výzkumech EU – SILC viz 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/introducti

on.  

7
 Podrobnější informace mj. o metodologii výzkumu viz 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-03122012-AP/EN/3-03122012-AP-EN.PDF  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/introduction
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/introduction
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-03122012-AP/EN/3-03122012-AP-EN.PDF
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společnosti států, jako jsou Nizozemí a Švédsko s 16% nebo Lucembursko a Rakousko 

se 17%, a naopak odlišuje od zemí, jejichž výsledky byly nejslabší; Bulharsko s 49% 

nebo Rumunsko a Lotyško s 40% osob ohroženými chudobou a sociálním vyloučením. 

(Eurostat 2012).  Z těchto čísel by se mohlo zdát, že problém sociální exkluze není 

v současnosti v České republice příliš palčivým. Proč se tedy zabývat tématem 

sociálního začleňování, když procento sociálně vyloučených je v ČR relativně nízké? 

Důvodů je více, Mareš (2006: 30) zmiňuje následující:  

 Když sečteme sociálně vyloučené jedince v České republice, tak přece jen 

představují nezanedbatelnou část populace země. Platí to zejména tehdy, přiřadíme-li 

k nim osoby ve zvýšeném riziku sociální exkluze, mezi něž se počítá velká většina 

dlouhodobě nezaměstnaných a část romské populace.  

 Problém sociálního vyloučení se dotýká otázky legitimity současného 

společenského uspořádání. Společnost, která chce být otevřená a soudržná totiž nemůže 

sociální vylučování trpět už z morálních důvodů.  

 Problém sociálního vyloučení je třeba vnímat v celém jeho kontextu a mít 

na vědomí, že i v České republice sociální exkluze ovlivňuje sociální reprodukci
8
 a 

nemá tak dopad pouze na aktuální a nyní viditelné sociální problémy. Sociální exkluze 

může být v čase života jedné generace i z generace na generaci.  

Mareš dále upozorňuje (2006: 31) že přesto, že je úroveň sociálního vyloučení 

v České republice relativné nízká stejně jako podíl příjmově chudých osob (a to jak ve 

srovnání s ostatními členskými státy Evropské unie, tak i absolutně uvnitř hranic 

země), je třeba brát v úvahu indikace sociálního exkluze. Jako příklad uvádí (Mareš 

2006: 31), že zatímco ve starých členských státech (EU15) je míra relativní chudoby 

vyšší než podíl osob, který se potýká s problémy při uspokojování základních potřeb 

v oblasti výživy, bydlení a ošacení, v České republice je podíl osob, které se potýkají 

s takovými problémy (a které jsou tedy ohroženy vyloučením ze spotřeby) převyšuje 

podíl (relativně) příjmově chudých až několikanásobně. Ekonomické vyloučení přitom 

                                                 

8
 Například osoby žijící v domácnostech s příjmy kolem životního minima jen ve 20% případů 

pomýšlí na to, že jejich děti budou studovat vysokou školu a v 48% případů doufá, že dodělají střední 

školu (Mareš 2006: 30 dle Katrňák 2004) 
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bývá viděno jako hlavní mechanismus působení sociální exkluze, která determinuje 

ostatní dimenze sociálního vyčlenění, protože je zdrojem chudoby a vyloučení že 

životních standardů a životních šancí společnosti (Toušek 2006: 310-311). Česká 

republika také patří k zemím s relativně největšími rozdíly tzv. specifických měr 

chudoby. Například riziko chudoby nejvíce ohrožené skupiny (nezaměstnaných) je u 

nás až desetinásobně než riziko chudoby u skupiny zaměstnaných (Mareš 2006: 31).  

4.2.1 Ohrožené skupiny 

Mareš (2006: 31) poznamenává, že v naší zemi existují skupiny osob, které 

nejsou – li označené přímo za sociálně vyloučené, tak představují osoby v silném riziku 

sociální exkluze, mezi něž spadají například: 

 Skupiny lidí, které některé definice z diskuze vylučují, protože koncept 

sociálního vyloučení aplikují jen na rezidenty, případně občany země. U nás se jedná 

zejména o pracovní migranty a to bez ohledu na to pobývají – li v ČR legálně nebo ne
9
. 

Do této kategorie přirozeně spadají také žadatelé o azyl. Tyto skupiny lidí řadí řada 

skutečností mimo společnost – legislativa, praxe úřadů státní správy, způsoby, jakými 

jsou zaměstnáváni atd. 

 Jedinci početně marginální, ale v mnoha případech zcela bezmocní, jsou 

lidé vylučovaní na základě osobních charakteristik. Ať už jde o mentálně nebo tělesně 

handicapované, jedince neschopné naplnit standardy očekávané společností (lidé bez 

přístřeší, recidivisté aj.) nebo lidi, jejichž způsob života společnost odmítá (příslušníci 

různých subkultur).  

 Romové (Mareš 2006: 32 zde nerozlišuje, jedná – li se o jedince, jimž je 

jejich romství dáno tím, že se za Romy považují sami, nebo je jim tato identita 

přisuzována zvenčí, podrobněji viz výše) mohou být příkladem vylučované kolektivity, 

přičemž je patrná etnická dimenze jejich sociálního vyloučení v českém prostředí.  

 Nezaměstnaní a to zejména tehdy, je – li jejich nezaměstnanost 

dlouhodobá, opakující se nebo je koncentrovaná (v případě, že jsou takto postiženi i 

                                                 

9
 Přičemž v případě, že v ČR pracovní migranti pobývají nelegálně, je jejich situace 

pochopitelně horší (Mareš 2006: 31).  



41 

 

jejich partneři). Jedná se o skupinu osob, kterou v kontextu problematiky sociálního 

vyloučení můžeme v České republice chápat jako klíčovou, protože je velmi početná a 

také proto, že je v ČR míra příjmové chudoby jako jedné z dimenzí sociální exkluze 

rozsáhlejší než je v ostatních zemích Evropské unie obvyklé.  

 

4.3 Mechanismy sociálního vyloučení 

Mechanismy sociálního vyloučení jsou způsoby, kterými jsou jednotlivci a 

skupiny vytěsňovány na okraj společnosti (Brož, Kintlová, Toušek 2007: 9). Mezi 

mechanismy vedoucím k chudobě, nebo až sociálnímu vyloučení, patří v České 

republice nejčastěji ztráta zaměstnání, ztráta partnera ve stáří a také opakované osamělé 

mateřství (Mareš 2006: 33). Mechanismy sociálního vyloučení se projevují v různých 

oblastech života postižených osob a řadí se mezi ně: ekonomické vyloučení (např. 

nezaměstnanost), prostorové vyloučení (nevyhovující bydlení), kulturní vyloučení 

(např. nerovný přístup ke vzdělání) a symbolické vyloučení (Brož, Kintlová, Toušek 

2007: 9-13). 

4.3.1 Nezaměstnanost 

Oblastí politiky sociálního začleňování, ve které Česká republika zaostává za 

starými členskými státy Evropské unie (EU 15) je začleňování na pracovním trhu. 

Přestože ČR vykazuje relativné nízkou míru obecné nezaměstnanosti, problémem je u 

nás podle Mareše (2006: 33) nadprůměrná míra dlouhodobé nezaměstnanosti (s 

trváním déle než 12 měsíců) a zároveň i velmi dlouhodobé nezaměstnanosti (delší než 

24 měsíců). Problematická je navíc také skutečnost, že dlouhodobě nezaměstnaní u nás 

tvoří vyšší podíl na celkovém počtu nezaměstnaných, než je tomu obvyklé v jiných 

evropských zemích. Problém s dlouhodobou nezaměstnaností má negativní dopad také 

na děti, kdy je v České republice relativně vyšší podíl dětí, které žijí v domácnostech 

bez jakékoliv vazby na pracovní trh (Mareš 2006: 33-34). Na situaci ekonomického 

vyloučení, kdy mají omezený přístup k finančním zdrojům, lidé reagují tak, že se snaží 

sehnat alespoň minimální prostředky nutné k uspokojení základních potřeb. Adaptací 

na nastalou situaci je často přechod do sféry černé ekonomiky a černého trhu práce. 
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Zde hraje roli také problém zadluženosti, která jedince odrazuje od zisku legálního 

zaměstnání, protože by mu ze mzdy byly strhávány splátky (Brož, Kintlová, Toušek 

2007: 11). 

4.3.1.1 Nezaměstnanost Romů 

Mezi příslušníky romské menšiny je dramaticky vyšší míra nezaměstnanosti
10

, 

než ve většinové společnosti a současně Romové často vykonávají nekvalifikované 

práce a pobírají tak i nižší mzdy. Špatné postavení romské populace na trhu práce má 

více vzájemně působících příčin, mezi které patří například: nedostatečné vzdělání, 

diskriminace, nízká mobilita, zadluženost atd. Přestože Romové sdílejí některé 

překážky v uplatnění na trhu práce s mnohými Neromy (např. zadluženost, 

komplikovaný a pomalý právní systém), čelí nadto specifickým překážkám, jako je 

např. diskriminace na pracovním trhu i na trhu s bydlením nebo nerovný přístup ke 

vzdělání a jeho nižší návratnost (Hůlová, Steiner 2006: 91-104).  

4.3.2 Nevyhovující bydlení 

Široké negativní dopady má také špatná situace v oblasti bydlení, kterou 

ilustrují mimo jiné také v poslední době mediálně známé kauzy
11

, přičemž se nedá říct, 

že by jinak byla problematika sociálního vyloučení tématem, kterému mainstreamová 

média často věnují větší prostor. Sociálně vyloučení obvykle bydlí v lokalitách, které se 

vyznačují nízkou kvalitou bydlení a nedostupností kvalitních služeb. Může jít o celé 

městské části (například Předlice v Ústí nad Labem), ulice (Matiční ulice v Ústí nad 

Labem) anebo jedenu či více budov (Přednádraží v Ostravě). Většinou se obyvatelé do 

těchto lokalit dostanou nedobrovolně, ať už v důsledku zamýšleného či nezamýšleného 

jednání místních samospráv a/nebo kvůli působení ostatních faktorů sociálního 

vyloučení (Brož, Kintlová, Toušek 2007: 10). Závažným problémem bytové politiky 

                                                 

10
 Odhady romské nezaměstnanosti se velmi různí, protože chybí sjednocená metodologie a 

definice, nicméně existuje shoda, že nezaměstnanost u Romů je několikrát vyšší než u Neromů (Hůlová, 

Steiner 2006: 91-92).  

11
 Viz například kauzy Přednádraží, Předlice, byznys s ubytovnami (ČTK 2012, Toman 2012, 

Člověk v tísni 2013).  
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v České republice je špatně dostupná možnost standardního sociálního bydlení, ale také 

nedostatek krizových intervencí, které by mohly využít například oběti domácího násilí 

nebo bezdomovci. To vede často k tomu, že lidé ohrožení sociálním vyloučením (nebo 

již vyloučení) jsou tlačeni do nevyhovujícího bydlení, které je navíc často neúměrně 

nákladné
12

 a nesplňuje hygienické standardy jinak naprosto běžné pro ostatní občany 

ČR. Lokální autority mají nezřídka snahu sociálně vyloučené sestěhovávat do ghett, 

což vede mimo jiné také ke ztížení přístupu těchto lidí k mnoha službám a institucím, 

např. úplnému a kvalitnímu vzdělání (Mareš 2006: 34, ČTK 2012, Toman 2012, 

Člověk v tísni o.p.s. 2013).  

4.3.2.1 Nevyhovující bydlení Romů 

Romové často čelí na trhu s bydlením silné diskriminaci a bydlení se tak stává 

jedním z nejpalčivějších problémů mnoha romských rodin. Významnou roli 

v problematické bytové politické vůči Romům hraje místní samospráva. Zatímco 

v devadesátých letech žila většina Romů v bytech ve vlastnictví měst a obcí, nyní jejich 

počet velmi klesl mj. proto, že mnoho samospráv nedělalo nic, aby předešlo růstu dluhů 

a následnému vystěhování romských rodin, a některé samosprávy aktivně privatizovaly 

městské domy obydlené Romy, přičemž noví vlastníci se pak o vystěhování původních 

obyvatel postarali sami. Romové vystěhovaní z městských bytů pak nečastěji skončí 

v ubytovnách s neregulovaným, tj. velmi vysokým nájemným. Diskriminace, které 

Romové na trhu s byty čelí, také negativně ovlivňuje jejich mobilitu na trhu práce, 

protože je nutí zůstávat v neprosperujících oblastech v málo atraktivních lokalitách. 

Autoři Hůlová se Steinerem (2006: 99 - 101) také upozorňují na negativní dopady 

špatné vymahatelnosti práva. V případě bydlení vede podle nich neschopnost vymáhat 

smlouvy k deformaci trhu, protože i bohaté romské rodiny, které mohou a chtějí nájem 

platit, mají kvůli diskriminaci potíže najít bydlení, protože nájemci mají strach své byty 

pronajímat lidem, u kterých spatřují vyšší riziko neplatičství. Fungující právní prostředí 

by romské rodiny více nutilo nájem platit a nájemci by neměli tolik důvodů k 

diskriminaci (Hůlová, Steiner 2006: 98-100).  

                                                 

12
 Viz např. Toman 2012.   
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4.3.3 Nerovný přístup ke vzdělání 

Nerovný přístup ke vzdělání je v České republice problémem, na který 

dlouhodobě a opakovaně upozorňují mezinárodní organizace
13

 i Soud pro lidská práva 

ve Štrasburku
14

. Mareš (2006: 34) podotýká, že špatný přístup sociálně vyloučených 

dětí ke kvalitnímu vzdělání nemusí být jen otázkou vědomé diskriminace (často 

zmiňována zejména u romských dětí)
15

, ale i důsledkem jiných faktorů jako jsou 

například parametry vzdělávacího systému, který nebere v potaz existující handicapy 

těchto dětí, nebo nepřipravenost pedagogů a nedostatečné materiální vybavení škol, 

které by měly vyrovnat znevýhodnění žáků plynoucí z jejich odlišného kulturního nebo 

rodinného zázemí. Gabal (2009) upozorňuje na to, že školský systém bývá 

identifikován
16

 jako mechanismus přenášející sociální vyloučení z rodičů na jejich děti, 

kdy základní škola mezigeneračně přenáší znevýhodnění a vyloučení prostřednictvím 

nízkých vzdělanostních šancí což má následky špatnou zaměstnatelnost v dospělosti 

(Mareš 2006: 34, Amnesty International 2012, Amnesty International 2013, Obrovská 

2009, Gabal 2009) 

4.3.3.1 Romové a nerovný přístup ke vzdělání  

Podle Balabánové (1999: 349) řada problémů Romů v sociální oblasti přímo 

souvisí s nízkou úrovní jejich vzdělanosti. V České republice se romství ve vztahu 

k vzdělávání jeví jako sociální kategorie, která své příslušníky poznamenává od 

samého začátku (před)školní docházky. Přeřazování do speciálních a praktických (dříve 

zvláštních) škol je přes dlouhodobou a hlasitou kritiku stále obecným trendem ve 

vzdělávání romských dětí. Důsledkem jsou velmi omezené možnosti uplatnění na 

pracovním trhu (Balabánová 1999: 349-350. 

                                                 

13
 Viz např. Amnesty International 2012.  

14
 Viz rozsudek v kauze DH versus Česká republika (Obrovská 2009).  

15
 Amnesty International upozorňuje na nerovný přístup romských dětí ke vzdělání opakovaně, 

nejnověji v dokumentu „Lidská práva tady práva Romů teď. Budíček pro Evropskou unii.“ (Amnesty 

International 2013). 

16
 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit v České republice a absorpční 

kapacity subjektů působících v této oblasti, 2006, GAC s. r. o. a Nová škola, o. p. s.  
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Mimo výše zmíněné problémy však existuje mnoho témat, která zůstávají 

víceméně skrytá a příliš se o nich nemluví. Jedná se například o problémy, kterým musí 

čelit migranti
17

, kteří spadají do výčtu sociálních skupin, které nejsou ve středu zájmu 

politiků a potažmo ani praktické veřejné politiky. Potřeby těchto skupin lidí proto 

většinou saturují specializované nevládní neziskové organizace, ovšem jen do míry 

omezené jejich možnostmi, což nemusí být zdaleka vždy dostačující (Mareš 2006: 35).  

4.4 Etnicita jako faktor sociálního vyloučení 

Mezi autory existuje shoda na tom, že sociální skupinou, která je často 

ohrožovaná sociálním vyloučením, jsou etnické menšiny. Příslušnost k etnické 

minoritě
18

 je jak na úrovni teorie, tak na úrovni praxe sociální politiky chápána jako 

rizikový faktor. Také v českém kontextu se objevují názory, že v oblastech jako je 

sociální práce či vzdělávání je potřeba brát ohled na určitá kulturní specifika související 

s etnickým původem cílové skupiny. Používá se například označení „sociokulturně 

znevýhodňující prostředí“ když se hovoří o zázemí romských školáků. Šimíková (2004: 

15) ale upozorňuje, že takové prostředí bývá charakterizováno znaky, které určuje spíš 

sociální prostředí než kulturní kontext. Stává se tak, že jevy, které mají původ v 

sociální situaci, jsou vnímány jako specifikum určité kultury – např. záškoláctví, 

nezaměstnanost atd. Na sociální vyloučení skupin jako jsou příslušníci určitého etnika 

pak lze ale také nahlížet perspektivou, která uplatňuje koncept sebenaplňujícího se 

proroctví, který říká, že jestliže definujeme situace jako reálné, stanou se reálnými ve 

svých důsledcích. Koncept spočívá v tom, že dominantní skupina konstruuje znaky, 

které mají menšinu odlišovat a jsou s nimi spojovány určité vlastnosti a charakteristiky, 

které bývají většinou negativně vymezené. Jde vlastně o proces stereotypizace a 

vytváření podmínek pro diskriminaci, což se pak projeví třeba tím, že jsou lidé 

odpovídající identifikačním znakům vytlačování z trhu práce (Šimíková 2004: 14-16). 

                                                 

17
 Např. přístup migrantů ke zdravotnímu pojištění, viz např. Hnilicová, H., Dobiášová, K. 

Čižinský P.: Komerční zdravotní pojištění cizinců v ČR. 2010. Dostupné na: 

http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2219641  

18
 Autorka zde nerozlišuje, jedná-li se o etnickou příslušnost objektivně fungující, subjektivně 

konstruovanou či konstruovanou z vnějšku (Šimíková 2004: 14) 

http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2219641
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Moravec (2006: 23) zastává názor, že problematiku sociálně vyloučených Romů 

v České republice není dobré chápat jako problém romského etnika a nahlížet ji 

z hlediska romství sociálně vyloučených či romské etnicity. Navrhuje, aby byl problém 

sociálně vyloučených romských populací chápán jako problém soužití dvou skupin – 

„romské minority“ a „majority“. Nahlížení optikou etnického rozhraničení totiž podle 

něj často vede k přehlížení důležitých problémů a zveličování toho, co ve skutečnosti 

není příliš podstatné. Kategorie etnicity nebo romství při nejasném použití často vedou 

k zamlžení tématu a snadno vyvolávají dojem, že sociálně vyloučení jsou zvláštní 

jedinci a těžko poznatelní jedinci, kterým je těžko pomoci. Takováto etnická optika pak 

odvádí pozornost od toho, že problém sociálního vyloučení Romů má věcnou podstatu 

a existují věcné způsoby jak jej řešit. Přesto má ale Moravec (2006: 25) za to, že u 

sociálně vyloučených Romů hraje jejich romství podstatnou roli hned třemi způsoby, 

kterými vstupuje do problému sociálního vyloučení: 

1. Život sociálně vyloučených Romů je (většinou negativně) ovlivňován tím, že jsou 

okolím považováni za Romy. Lidé a potažmo celé instituce jim zasahují do života 

podle svého (často mylného) porozumění tomu, jací Romové jsou. Příkladem jsou lidé, 

kteří se ocitli na ubytovnách pro neplatiče, přestože neplatiči nikdy nebyli a 

neprojevovali ani jiné vlastnosti, které obvyklé stereotypy spojují s 

„nepřizpůsobivostí“. Jako mnozí jiní občané ČR např. jen čekali na přidělení 

normálního bytu od obce, ale byli umístěni mezi „nepřizpůsobivé“ pravděpodobně 

prostě proto, že svým vzezřením byli Romy a úřady je proto umístili tam, kam Romy 

obvykle umísťují. Zde se jedná se o vzorec výše zmiňovaného sebenaplňujícího se 

proroctví: s někým, kdo je považován za Roma, je jednáno jako s „nepřizpůsobivým“ 

(nepracovitým, hlučným, líným…) čímž se dotyčný dostane do situace, kterou není 

schopen zvládnout, musí se na ni adaptovat (je vystěhován do vyloučené lokality, stane 

se absolventem zvláštní školy…) a v důsledku se pak skutečně zařadí mezi 

„nepřizpůsobivé“ (Moravec 2006: 25-26). 

2. Sociálně vyloučení Romové vytvářejí a reprodukují specifické subkultury vykazující 

určité prvky kultury Slovenských Romů, kteří na území ČR emigrovali. O těchto 

subkulturách se toho ale příliš neví a dochází tak kvůli laickým předpokladům a 

domněnkám často k tvorbě (opět většinou negativních) stereotypů a předsudků, které 
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následně startují další sebenaplňující se proroctví, o kterých je zmínka v předchozím 

bodu (Moravec 2006: 26). 

3. Sociálně vyloučení Romové sami sebe jako Romy vnímají. Vědomí rozdělení světa na 

Romy a Neromy hraje roli v sebeporozumění a sociálně vyloučených i jejich 

porozumění okolnímu světu. Důležité je také očekávání toho, že je bude okolí 

považovat za Romy (Moravec 2006: 26).  

Sociální vyloučení v České republice má určitou etnickou dimenzi také 

například podle Krištofa (2006: 7), který upozorňuje na negativní dopady léta trvajícího 

pasivního přijímání souborů sociálních dávek, které se ve velké míře týkají imigrantů 

z romských venkovských osad a příměstských sídlišť na Slovensku.   

Jak ale bylo zmíněno už v úvodu práce, je důležité vyvarovat se stereotypů 

uvědomit si, že ne všichni Romové žijící v České republice jsou sociálně vyloučení. 

Velká část české veřejnosti se totiž stále domnívá, že je sociální vyloučení etnickým 

problémem, nikoliv sociálním, tedy že životní situace sociálně vyloučených Romů je 

způsobena jejich etnickým původem a ne sociální situací. Podle dostupného výzkumu 

z roku 2006, který si nechalo provézt MPSV, žije v sociálně vyloučených lokalitách asi 

80 tisíc obyvatel, z čehož téměř čtvrtinu nelze považovat za Romy. Celkově pak 

v České republice podle odborných odhadů žije asi 170 tisíc Romů
19

 (Švec 2009: 6). 

 

 

 

 

                                                 

19
 Přesný počet Romů je obtížné zjistit; při posledním sčítání lidu se k romské národnosti 

přihlásilo celkem 13 150 obyvatel České republiky, ale mnoho lidí, které by bylo možné za Romy 

považovat přirozeně uvedlo českou nebo slovenskou národnost a romskou vůbec. Předběžné výsledky 

sčítání lidu, domů a bytů 2011. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Český statistický úřad [online]. 2011 

[cit. 2013-03-13]. Dostupné 

z: http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/predbezne_vysledky_scitani_lidu_domu_a_bytu_2011 

 

http://www.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/predbezne_vysledky_scitani_lidu_domu_a_bytu_2011
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5 POLITIKA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ 

5.1 Význam pojmu politiky sociálního začleňování 

Mareš se Sirovátkou (2008: 279) označují za cíl agendy sociálního začleňování 

překonání exkluze, která je důsledkem selhání jednoho nebo více ze sociálních 

systémů, které mají společnost integrovat: demokratického a legislativního systému 

majícího zajišťovat občanskou integraci, trhu práce majícího zajišťovat ekonomickou 

integraci, systému sociálního státu majícího zajišťovat sociální integraci, nebo rodiny a 

komunity ideálně zajišťujících interpersonální integraci. V oblasti sociální politiky 

podle nich spočívá strategie sociálního začleňování zejména ve snaze čelit riziku i 

případným důsledkům nezaměstnanosti a chudoby, v zajištění přístupu k sociálním 

institucím a zdrojům a v pomoci začlenění vyloučeného jedince nebo komunity do 

sociálních vztahů (Mareš a Sirovátka 2008: 279).  

5.1.1 Politika sociálního začleňování v České republice 

Účelem a předmětem agendy sociálního začleňování je podle Ministerstva práce 

a sociálních ČR boj s chudobou a zabraňování sociálnímu vyloučení. Podoba 

sociálního vyloučení je velmi komplexní a projevuje se problémy, které jsou přítomny 

v mnoha dimenzích. Řešení problematiky sociálního vyloučení proto podle 

ministerstva vyžaduje integrovaný přístup. V právním řádu České republiky (zákon 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) je sociální 

začleňování definováno jako: proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo 

sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají 

plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít 

způsobem, který je ve společnosti považován za běžný (MPSV 2012). Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ČR definuje obecné cíle sociálního vyloučení na svém webu 

následovně: zajištění účasti v zaměstnání a rovného přístupu ke všem zdrojům, právům, 

zboží a službám, prevence rizika sociálního vyloučení, pomoc nejvíce zranitelným, 

mobilizace všech relevantních aktérů (MPSV 2012). Vzhledem ke komplexnosti 

faktorů sociálního vyloučení v ČR je potřeba komplexní, ale zároveň individualizovaný 
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přístup k řešení agendy sociálního začleňování, kdy klíčovými oblastmi se jeví 

zejména: začleňování na trhu práce, dostupnost kvalitního bydlení, dostupnost 

vzdělání, dostupnost zdravotní péče a přiměřená podpora příjmů (Mareš 2006: 33). 

5.2 Multidimenzionalita sociálního vyloučení – výzva pro 

politiku sociálního začleňování 

Jak už bylo řečeno, velkou výzvu pro inkluzivní sociální politiku představuje 

multidimenzionalita příčin sociálního vyloučení (a tím zároveň i sociálního začlenění). 

Mareš se Sirovátkou (2008: 279) upozorňují, že dimenze sociálního vyloučení se často 

překrývají a vytvářejí multidimenzionální deprivaci. Vyloučení v jedné oblasti podle 

nich může oslabovat pozitivní vliv opatření na podporu začlenění v jiné oblasti; tedy 

úspěšné začlenění v jedné dimenzi sociálního vyloučení nemusí vůbec znamenat 

začlenění v jiné dimenzi. Například zlepšení začlenění jedné komunity v ekonomické 

oblasti (zpřístupnění sociálních dávek, podpora zaměstnanosti) nemusí přinést její 

začlenění ve smyslu sociální integrace, protože okolí může tuto podpořenou komunitu 

odmítat uznat jako rovnocenné členy společnosti, případně se tato komunita sama vůči 

okolí uzavřít v enklávě a odmítat hodnoty a kulturu většinové společnosti
20

. Tvorba 

izolovaných opatření tak podle autorů pro jednotlivé sociální problémy proto není příliš 

účinná. Proto se má podle nich za to, že jsou vhodná spíše koncepční a provázaná 

řešení spojená do paralelně působících systémů opatření. Je ale důležité poznamenat, že 

ne všechny dimenze sociálního vyloučení (například politická, interpersonální nebo 

kulturní) leží v poli působnosti sociální politiky. Tím pádem sice panuje shoda na 

předpokladu, že je nezbytný a žádoucí komplexní přístup sociální politiky 

k problematice sociálního začleňování, ale zároveň ani tento ideální komplexní přístup 

nezasáhne všechny dimenze sociální exkluze a nemůže ji tak zcela vyčerpávajícím 

způsobem sám vyřešit (Mareš a Sirovátka 2008: 279).  

 

                                                 

20
 Mareš se Sirovátkou (2008: 279) však také upozorňují na to, že vyloučení ze společnosti 

může být i dobrovolným (vyloučení volbou). V takovém případě pak sociální politika jako mechanismus 

sloužící k inkluzi selhává.  
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5.3 Institucionální zajištění politiky sociálního 

začleňování 

Vzhledem k multidimenzinalitě sociálního vyloučení zmíněné výše je zřejmé, 

že politika sociálního začleňování vyžaduje spolupráci více institucionálních aktérů. 

Důležitá je dobrá koordinace spolu se srozumitelným rozdělením rolí a odpovědností 

mezi zapojené instituce, kterým by neměla chybět politická vůle a kompetence (Víšek, 

Gabal 2010: 53-54).  

Agenda sociálního začleňování vyžaduje v souvislosti s různými dimenzemi 

sociálního vyloučení, které byly zmíněny výše, zapojení hned několika resortů. Jedná 

se o především o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a 

sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro místní rozvoj ale také třeba 

Ministerstvo zdravotnictví. Činnosti a opatření jednotlivých ministerstev by měly 

probíhat v souladu a koordinovaně, protože izolovaná opatření v politice sociálního 

začleňování nejsou většinou příliš úspěšná. Často se tedy hovoří o tom, že při řešení 

problémů sociálního vyloučení je potřeba zajistit tzv. nadresortní přístup. 

Důležitým aktérem politiky sociálního začleňování se po zrušení obecních 

úřadů staly samosprávy měst a obcí, do jejichž hranic spadají sociálně vyloučené 

lokality. Politika samospráv je specifická tím, že velice variabilní od aktivních snah o 

sociální začleňování až po opačné tendence některých obcí k posilování segregace 

sociálně vyloučených. Tento fakt je pro implementaci politiky sociálního začleňování 

dosti problematický, protože pokud jde o samostatnou působnost, tak v českých 

podmínkách chybí kategorie tzv. povinných úkolů samosprávy. (Víšek, Gabal 2010: 

54).  

Za účelem poskytnutí podpory místním samosprávám při implementaci politiky 

sociálního začleňování vznikla jakožto nástroj vlády Agentura pro sociální začleňování. 
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5.4 Agentura pro sociální začleňování 

Agentura pro sociální začleňování je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory 

sociálního začleňování v obcích, které se potýkají s problematikou sociálního 

vyloučení. Cílem Agentury je propojovat subjekty na místní úrovni tak, aby 

spolupracovaly při procesu sociálního začleňování, a usiluje také o podporu 

nadresortního přístupu a propojování působení veřejné správy a neziskového sektoru. 

Agentura pro sociální začleňování se pomocí různých nástrojů snaží podporovat obce a 

města, aby mohly plnit svoji funkci a zajišťovat tak či pomáhat zajistit všem svým 

občanům rovný přístup ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním 

službám atd. Cílem této činnosti je podporovat taková opatření, která pomohou 

samosprávám v procesu sociální integrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením 

a v rozvoji sociálně vyloučených lokalit v kontextu a zájmu celé obce/města a všech 

jejích občanů (ASZ 2012). Činnost Agentury je financovaná především z prostředků 

Evropského sociálního fondu, částečně ze státního rozpočtu České republiky (Vláda 

ČR 2012). 

5.4.1 Programy vlády v oblasti integrace Romů před vznikem 

Agentury pro sociální začleňování 

V materiálu č.j. 74/08 (příloha III usnesení č. 85 z 23.1.2008) se uvádí, že na 

základě úsilí vlády a jednotlivých příslušných resortů se v době před rokem 2008 

rozvinula řada podpůrných programů a aktivit v oblasti integrace Romů. Jako příklad 

jsou uvedeny následující programy: vytvoření funkce asistenta pedagoga a její 

zakotvení do nového školského zákona, podpora vytváření pracovních míst romských 

terénních sociálních pracovníků v nejproblematičtějších romských lokalitách, podpora 

aktivit nestátních neziskových organizací aktivních v sociálně vyloučených romských 

lokalitách, komplexní programy lokálního charakteru s podporou vlády (Vesnička 

soužití v Ostravě, Projekt komunitního bydlení v Brně) a programy prevence 

kriminality.  

Zavedení výše uvedených opatření ale nevedlo ke komplexním změnám, které 

by pomohly zlepšit situaci sociálně vyloučených lidí z romské komunity. Mezi důvody, 
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které podle citovaného materiálu zapříčinily, že nedošlo ke komplexnímu zlepšení 

situace v romských komunitách, patřilo hlavně:  

 Neprovázanost jednotlivých postupů a resortismus: jednotliví realizátoři 

opatření - tj. zejména ministerstva, kraje, obce – řešily, a mohli řešit, jen dílčí 

problémy, avšak problémy související se sociálním vyloučením jsou komplexní, složité 

a vnitřně provázané.  

 Nezacílená dotační politika státu v oblasti romské integrace: finanční 

prostředky ze státního rozpočtu a fondů EU nebyly vždy adekvátně zacílené a neřešili 

problém integrace sociálně vyloučených romských komunit systémově -  problémem 

byla mj. slabá meziresortní komunikace a koordinaci dotačních programů, a 

také nepřesné vymezení některých prioritních oblastí podpory.  

 Nedostatečné uplatňování politiky integrace romských komunit na lokální 

úrovni: absence lokálních komplexních a dlouhodobých strategií na řešení problému 

sociálně vyloučených romských lokalit a z toho plynoucí podpora projektů a aktivit, 

které nepřispívají k sociálním začleňováním Romů – problémem bylo mj. slabé 

institucionální, finanční a personální zajištění uplatňování vládní Koncepce romské 

integrace na lokální úrovni.  

 Stagnace rozvoje systémových projektů: podpora státu v mnoha oblastech 

integrace Romů střednědobě stagnovala (např. v oblasti počtu asistentů pedagoga pro 

děti se sociálním znevýhodněním, počtu přípravných tříd pro děti ze sociokulturně 

znevýhodňujícího prostředí, nebo počtu terénních sociálních pracovníků) v oblasti 

zaměstnanosti a asistenčních služeb pro umístění dlouhodobě nezaměstnaných na 

pracovní trh nebyly do roku 2008 vytvořeny specifické nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti, které by umožňovaly zvýšení zaměstnatelnosti dlouhodobě 

nezaměstnaných Romů a jejich integraci na otevřený pracovní trh. 
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6 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ V EVROPSKÉM 

KONTEXTU 

Zavedení konceptu sociální inkluze v diskursu sociální politiky EU má svůj 

vývoj a můžeme se takto ohlédnout až k Evropské sociální chartě přijaté v roce 1961 

(revidované znění potvrzeno ve Štrasburku v roce 1996). Jako centrální téma sociální 

politiky Evropské unie formulovala boj proti sociálnímu vyloučení Amsterodamská 

úmluva a také na jednání v Nice v roce 2000 o opatřeních, jak čelit riziku sociální 

exkluze. Zatímco v osmdesátých letech minulého století byl diskurs evropské sociální 

politiky soustředěn kolem konceptu chudoby a boje proti ní, v polovině devadesátých 

let se už pozornost přesunula ke konceptu sociální exkluze (a opět boj proti ní) a 

následně začíná dominovat koncept sociální inkluze (Mareš 2006b: 5-13). Rozmach 

konceptů sociální exkluze, sociální inkluze a sociální koheze je v programových 

dokumentech Evropské unie zřejmý a tyto koncepty mají implikace i v praktické 

politické agendě (Mareš a Sirovátka 2008: 277). Sociální začleňování patří spolu 

s bojem proti chudobě k cílům Evropské unie v oblasti růstu a zaměstnanosti. 

Koordinace národních politik sociálního začleňování vychází z procesu vzájemné 

výměny a učení, který bývá označován jako otevřená metoda koordinace (Europa 

2012). Agenda sociálního začleňování sehrává důležitou roli v souboru opatření 

sociální politiky, které jsou zaměřené proti sociální exkluzi v členských zemích 

Evropské unie. V rámci již výše zmíněné otevřené metody koordinace (Open metod of 

coordination) se snaží Evropská komise přimět členské státy EU k tomu, aby přijímaly 

odpovídající cíle a opatření. Společně s jednotlivými zeměmi pak Komise provádí 

hodnocení dosažených výsledků např. za pomoci stanovených indikátorů (Mareš a 

Sirovátka 2008: 278). 

 

6.1 Evropská politika zaměřená na Romy 

Romů žije v Evropě odhadem asi dvanáct milionů a tvoří tak nejpočetnější 

etnickou minoritou, která nemá vlastní stát. Přestože žijí v nějakém počtu prakticky 
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v každém evropském státě, patří zároveň k nejméně integrovaným menšinám (Guy, 

Gabal 2012: 5). Důležitost Romů jako předmětu politiky se zvyšuje v souvislosti 

s nárůstem romské populace, která se od konce druhé světové války pětkrát zvětšila, a 

také s integrací zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy do evropských struktur.  

Přesto jsou ale evropské politické aktivity zaměřené na Romy stále poměrně novým 

fenoménem. O Romy se evropské instituce před rokem 1990 příliš nezajímaly, přičemž 

nejvýznamnější kroky byly učiněny v rámci tehdejšího Evropského společenství, které 

se od poloviny osmdesátých let angažovalo v problematice poskytování vzdělání dětem 

Romů a kočovníků. Na základě výzkumu z roku 1986 tak vznikla obsáhlá zpráva, která 

se tématu podrobně věnovala. Od té doby bylo podpořeno množství vzdělávacích 

iniciativ, ale přesto v roce 1998 autor výzkumu z osmdesátých let připustil, že se 

situace nezlepšila, protože podíl romských dětí, které chodí do školy, zůstal na 

neuspokojivých 30 – 40%, tedy na stejné hodnotě, jako tomu bylo o 15 let dříve. Od 

roku 1990 se aktivita evropských institucí zaměřená na Romy zvýšila, což souviselo 

s rozpadem Sovětského svazu a vidinou evropské integrace zemí střední a východní 

Evropy (Kovats 2006: 181-183). Zvýšení zájmu evropských regionálních organizací o 

romskou problematiku po roce 1990 konstatuje i Baršová (2010: 9), podle které se to 

týká zejména Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Rady Evropy 

a Evropské Unie (EU pro účely této práce považuji, stejně jako Baršová (2010: 11), za 

mezinárodní organizaci sui genesis). Za hlavní příčinu této zvýšené pozornosti se 

považuje negativní dopad postkomunistické transformace na situaci Romů v zemích 

střední, východní a jihovýchodní Evropy, který od začátku devadesátých let 

signalizovala migrace Romů pocházejících z tohoto regionu do západní Evropy. 

Migrace skupin Romů do západoevropských zemí vyvolala velkou pozornost u vlád, 

politiků, médií i veřejnosti což napomohlo k posunu tematiky situace Romů na 

mezinárodní scénu. Obavu z další romské migrace navíc posilovala vidina přistoupení 

nových členských zemí s velkým podílem romského obyvatelstva do Evropské unie 

(Baršová 2010: 9-10).  

Zatímco na počátku devadesátých let byla romská problematika zahrnována 

většinou do širšího tématu postavení národnostních menšin v Evropě, přibližně od 

poloviny devadesátých let se prosazuje začleňování situace Romů do kontextu ochrany 
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základních práv a tzv. „romské záležitosti“ se více vyčleňují jako specifická politická 

agenda. Podnětem k tomu podle Baršové (2010: 10) byla jak už zmiňovaná migrace 

Romů, tak zklamání z toho, že přes přistoupení většiny zemí střední a východní Evropy 

k „Rámcové smlouvě o ochraně národnostních menšin“ z roku 1995 nedošlo v daných 

zemích k pokroku a situace Romů se nadále zhoršovala. Tomu, jak se romská 

problematika začala tematicky vyčleňovat, odpovídají i změny a institucionální 

přizpůsobení evropských regionálních organizací (Baršová 2010: 9-10).  

6.1.1 Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) 

 Někdejší Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) viděla po 

pádu komunistických režimů v regionu možnost etnického konfliktu, což ji přimělo 

k tomu, aby se začala zabývat problematikou menšin. V Chartě pro novou Evropu 

v roce 1990 byl tak explicitně uveden zájem o „specifické problémy Romů“ a v roce 

1992 byl vytvořen Úřad vysokého komisaře pro národnostní menšiny, jehož úkolem 

mělo být poskytování „včasných upozornění“ a expertního managementu potenciálních 

konfliktních situací. Vysoký komisař také vydává zprávy, ve kterých se snaží 

informovat o situaci Romů v oblasti KBSE (resp. OBSE) a vyslovovat určitá 

doporučení (Kovats 2006: 184). V letech 1994–1995 byla romská agenda začleněna 

také do tzv. lidské dimenze činnosti OBSE (existující vedle větve vojensko-politické a 

hospodářsko - environmentální), kdy bylo po semináři o lidské dimenzi v roce 1994 a 

po summitu OBSE v Budapešti v témže roce rozhodnuto, že v rámci Úřadu pro 

demokratické instituce a lidská práva (Office for Democratic Institutions and Human 

Rights - ODIHR) sídlícího ve Varšavě bude vytvořen tzv. kontaktní bod pro záležitosti 

Romů a Sintů. Vznikem tohoto úřadu v roce 1995 tak byla do organizační struktury 

OBSE doplněna specifická romská jednotka (Baršová 2010: 10).  

6.1.2 Rada Evropy 

Rada Evropy je nejstarší evropské integrační organizací a osamostatnění romské 

agendy zde mohlo navázat na jistou tradici. Jak Výbor ministrů, tak i Parlamentní 

shromáždění (tedy dva statutární orgány Rady Evropy) se už od konce šedesátých let, 

byť sporadicky, zabývaly situací Romů a nomádů. Při formování nového ideového 
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přístupu Rady Evropy k Romům měly vliv zprávy o Romech v Evropě z let 1993 a 

1995, jejichž autorkou je někdejší levicová poslankyně Parlamentu Rady Evropy 

Josephine Verspagetová. Institucionálním vyjádřením zájmu o romskou problematiku 

bylo v Radě Evropy vytvoření postu tzv. koordinátora pro záležitosti Romů/Cikánů v 

roce 1994. Druhá zpráva Verspagetové pak podnítila vytvoření Skupiny expertů pro 

Romy/Cikány, která sehrála důležitou roli při ustavení Evropského fóra Romů a 

Travellerů. Toto fórum podle Baršové (2010: 7) představuje „zvláštní hybridní útvar – 

de iure mezinárodní nevládní organizaci, de facto svůj orgán sui generis.“Posláním 

Evropského fóra Romů a Travellerů by mělo být zastupování Romů a příbuzných 

skupin na panevropské úrovni avšak v praxi své poslání příliš nenaplňuje. (Baršová 

2010: 10).  

6.1.3 Evropská unie 

Pro Evropskou unii je, oproti výše popisovaným Radě Evropy a OBSE, 

problematika národnostních menšin po roce 1989 v podstatě novým tématem.  Na 

počátku devadesátých let se Unie snažila ovlivňovat situaci ve střední a východní 

Evropě právě prostřednictvím těchto dvou organizací, a soustřeďovala se zejména na 

konflikty, u kterých hrozilo, že překročí hranice. Důležitým tématem se situace Romů 

pro EU stala díky romské migraci do západní Evropy, rozšířením Unie o nové státy a 

rozšířením kompetencí EU na základě Amsterodamské smlouvy. Problematika romské 

menšiny se od poloviny devadesátých let stala součástí formalizovaného procesu 

vyjednávání o přistoupení k Unii. V letech před rozšířením v roce 2004 věnovala EU 

značné finanční obnosy na programy pro zlepšení situace Romů a to především v rámci 

i v ČR dobře známého programu PHARE. Po rozšíření v roce 2004 se po krátkém 

výpadku, který způsobil zánik přístupových rozhovorů, stává romská tematika trvalou 

součástí unijní agendy. Od roku 2006 Evropská komise podporuje využívání 

strukturálních fondů pro sociální začleňování Romů. V rámci předsednictví České 

republiky v roce 2009 vznikla nová iniciativa několika členských států, na jejímž 

základě byla tzv. Platforma pro začleňování Romů, kde hlavní organizační role připadá 

Evropské komisi, konkrétně Generálnímu ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a 

rovné příležitosti (Baršová 2010: 11-12). 
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Mezi poslední snahy EU integraci Romů nějak řešit patří závěry o „Rámci EU 

pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020“, které Rada Evropské unie 

přijala v roce 2011. V dokumentu členské státy vyzývá, aby se snažili najít řešení 

sociálního vyloučení a chudoby Romů a prosazovaly dodržování lidských práv tak, aby 

se situace Romů do roku 2020 citelně zlepšila (Guy, Gabal 2012: 5). Po členských 

státech rámec požaduje zavedení národních, regionálních a lokálních politik, které mají 

vézt k lepší integraci Romů. Ve zmiňovaném rámci je kladen důraz na to, aby tyto 

politiky skutečně odpovídaly potřebám romské populace, vyrovnávaly znevýhodnění, 

kterým Romové čelí, mířily proti nebezpečí chudoby a sociálního vyloučení a byly 

v souladu s principy nediskriminace. Právní předpisy EU (směrnice o rovném 

zacházení) členské země zavazují k tomu, aby etnickým menšinám, mezi něž se 

počítají i Romové, zajistily mimo jiné rovný přístup ke vzdělávání, bydlení, zdravotní 

péči a pracovním místům (Moisa 2011: 85, EK 2011: IP/11/400). 

 

6.2 Strategické dokumenty 

Strategických dokumentů věnujících se sociálnímu začleňování existuje celá 

řada, ale vzhledem k tomu, že se tato práce zaměřuje mimo jiné na proces evropeizace 

české politiky sociálního začleňování, je i v této kapitole věnován prostor dokumentům, 

které s členstvím České republiky souvisejí.  

6.2.1 Evropa 2020 

Strategie Evropa 2020 je hlavní hospodářskou reformní agendu Evropské unie s 

výhledem do roku 2020 a nahrazuje tzv. Lisabonskou strategii, jejíž časové vymezení 

vypršelo rokem 2010 (Vláda ČR 2010) Její podstatu má vystihovat slogan „inteligentní 

a udržitelný růst podporující začlenění". Podle Komise by tento plán měl vést 

Evropskou unii k hospodářství vykazujícímu vysokou úroveň zaměstnanosti, 

produktivity a sociální soudržnosti (Břicháček 2010).  

Strategie Evropa 2020 (Evropská komise 2010) předkládá tři hlavní priority: 
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 „Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a 

inovacích.“ 

 „Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější 

ekonomiku méně náročnou na zdroje.“ 

 „Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou 

zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností.“ 

Aby si Evropská unie vymezila úroveň, které by chtěla dosáhnout do roku 2020, 

navrhla Komise v rámci strategie Evropa 2020 následující hlavní cíle EU (byly 

schváleny Evropskou radou dne 17. června 2010): 

 „75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno“, 

 „3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje“, 

 „v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo cílů „20-20-20“ (včetně 

zvýšení závazku na snížení emisí na 30 %, pokud budou podmínky příznivé)“, 

 „podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod 

hranicí 10 % a nejméně 40 % mladší generace by mělo dosáhnout terciární úrovně 

vzdělání“, 

 „počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů.“ 

Už z podstaty toho, že je Evropa 2020 představována jako hlavní hospodářská 

strategie EU na období deseti let, je jasné, že se dotýká výrazné části sektorových 

politik, a že její naplňování má dopady na hospodářské a sociální prostředí v 

jednotlivých členských zemích. Národní přesah Strategie je patrný také z národních 

cílů, k jejichž stanovení byly členské země vyzvány Evropskou radou dne 17. června 

2010. Tyto národní cíle měly být stanoveny ve spolupráci s Evropskou komisí 

analogicky na základě hlavních cílů Strategie a s ohledem na hospodářská a sociální 

specifika toho kterého členského státu. Zároveň byly státy vyzvány, aby na své úrovni 

implementovaly politiky a nástroje nutné k naplnění těchto národních cílů. Vláda ČR 

schválila některé kvantifikované národní hlavní cíle a podcíle strategie Evropa 2020 s 
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ohledem na konzultace s Evropskou komisí o podobě národních cílů ČR a na závazky 

plynoucí již ze Závěrů Evropské rady ze dne 26. března 2010 a s přihlédnutím k 

domácí hospodářské, sociální a politické situaci a jednáním na půdě tripartity dne 7. 

června 2010. Tyto cíle byly následně rozšířeny 1. září 2010, kdy byl Výborem pro 

Evropskou unii schválen národní cíl v oblasti sociálního začleňování a snížení chudoby 

(Vláda ČR 2010).  

6.2.1.1 Strategie Evropa 2020 a sociální začleňování 

Podle tiskové zprávy vydané Eurostatem v prosinci 2012 bylo v roce 2011 ve 

státech evropské sedmadvacítky ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením
21

 na 

základě průzkumu EU – SILC
22

 24,2% procent populace, což odpovídá asi 120 

milionům lidí. Jedná se navíc o mírný nárůst oproti předchozím rokům, kdy v roce 

2010 bylo chudobu a sociálním vyloučením ohroženo 23,4% a v roce 2008 23,5%  

obyvatel Evropské unie. Redukce počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním 

vyloučením patří k hlavním cílům EU strategie „Evropa 2020“ (Eurostat 2012). 

6.2.2 Národní akční plány sociálního začleňování (NAPSI) 

Národní akční plány sociálního začleňování (NAPSI) jsou národními 

strategiemi jednotlivých členských zemí EU v boji s chudobou a sociálním vyloučením. 

Zároveň představují základní prvkem Otevřené metody koordinace (Open method 

coordination), která posledních letech v rámci EU aplikována v politikách 

zaměstnanosti, sociální ochrany a sociálního začleňování a v oblasti zdravotní a 

                                                 

21
 Lidé spadající podle Eurostatu mezi ohrožené chudobou nebo sociálním vyloučením splňují 

minimálně jednu z následujících podmínek: jsou ohroženi chudobou (osoby s ekvivalizovaným příjmem 

pod hranicí chudoby stanovenou jako 60% národního mediánu ekvivalizovaného příjmového rozložení - 

po sociálních transferech), žijí ve vážné materiální deprivaci (nemají dostatek zdrojů, aby si mohli 

dovolit minimálně 4 z devíti statků, mezi které jsou řazeny např. dostatečné vtápění obydlí, auto, pračka, 

telefon, týden dovolené mimo domov atp.) nebo žijí v domácnosti s nízkou intenzitou zaměstnání 

(dospělí v této domácnosti strávili v minulém roce v zaměstnání méně než 20% potenciálně možného 

času). Více viz 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data/main

_tables.  

22
 Více o výzkumech EU – SILC viz 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/introducti

on.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data/main_tables
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data/main_tables
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/introduction
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/introduction
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dlouhodobé péče (MPSV 2010).  Potůček (2006: 75) však upozorňuje, že Otevřená 

metoda koordinace je bez odpovídající politické vůle a dostatečných kapacit 

strategického řízení „bezzubá“. 

6.2.2.1 Historie NAPSI 

Na jaře roku 2000 byl zasedáním Evropské rady v Lisabonu zahájen tzv. 

„Lisabonský proces“. Za cíl tohoto procesu bylo stanoveno, aby se Evropská unie do 

roku 2010 stala nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou na světě. Měla 

se stát ekonomikou založenou na znalostech, schopnou trvale udržitelného růstu 

s větším počtem lepších pracovních míst a vyšší sociální soudržností. K dosažení 

tohoto cíle byla přijata již výše zmiňovaná metoda „Open method coordination“ neboli 

Otevřená metoda koordinace. V prosinci 2000 byl v Nice na dalším zasedání Evropské 

rady přijat Evropský sociální program, jehož součástí byl boj proti chudobě a 

sociálnímu vyloučení, a byly zde stanoveny první společné cíle EU v boji proti 

chudobě a sociálnímu vyloučení. Na základě těchto cílů pak od roku 2001 do roku 2006 

předkládaly jednotlivé členské státy Evropské unie své Národní akční plány sociálního 

začleňování Evropské komisi. Na březnovém summitu Evropské rady v roce 2005 

došlo k revizi Lisabonské strategie, která se začala orientovat spíše na růst a 

zaměstnanost. Nová Lisabonské strategie s sebou přinesla i nový nástroj realizace, 

kterým se stal Národní program reforem (první programy předkládaly členské státy EU 

na období let 2005 – 2008). Strategie v oblasti sociální ochrany a sociálního 

začleňování měly být s Národním programem reforem úzce propojeny (MPSV 2010). 

Současně se změnou v Lisabonské strategii došlo také ke změnám ve strategii 

sociálního začleňování, které byly ze tří samostatných procesů koordinace v oblastech 

sociálního začleňování, důchodů a zdravotní a dlouhodobé péče sjednoceny do jednoho 

procesu. Od roku 2006 jednotlivé členské země Unie předkládají Evropské komisi 

Národní zprávu o strategiích sociální ochrany a sociálního začleňování, kterou sestavují 

podle společných cílů, které byly schváleny Evropskou radou v březnu 2006. Zpočátku 

předkládaly členské státy EU Národní zprávy o strategiích sociální ochrany a 

sociálního začleňování na dvouleté období (2006 – 2008), následně Národní zprávy na 

tříleté období (na léta 2008 – 2010 a to včetně roku 2010). V roce 2010 Lisabonský 
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proces skončil a další koncepce pro boj s chudobou a sociálním vyloučením již mají 

vycházet z nově přijaté Strategie EU 2020 (MPSV 2010). 

6.2.3 NAPSI ČR v letech 2004 – 2010 

NAPSI ČR na období let 2004 – 2006 se snaží zachytit specifické skupiny 

obyvatelstva, které jsou nejvíce ohroženy sociálním vyloučením. Dokument uvádí, že 

mezi dalšími skupinami osob (např. lidé žijící v ústavních zařízeních, bezdomovci, lidé 

vysokého věku, imigranti, bývalí vězni atd.) jsou sociálním vyloučením ohroženi také 

příslušníci romského etnika. Jejich vyloučení je určeno kumulací vícero navzájem 

propojených negativních faktorů, mezi které patří nezaměstnanost, nízké vzdělání a 

kvalifikace, špatná bytová situace, zadluženost a v neposlední řadě diskriminace ze 

strany majority. NAPSI je poznamenán nedostatkem informací o romské populaci a její 

postavení je tak charakterizováno spíše obecně. Malé množství informací o tématu je 

ale reflektováno a plán formuluje potřebu dlouhodobého sociologického výzkumu 

situace romských komunit. V obecných cílech zlepšení situace Romů se hovoří o 

oblasti rovných práv a rovného zacházení, vzdělávání a kvalifikace, zaměstnanosti, 

zdravotní péče a bydlení (Rákoczyová 2006: 33-36). NAPSI ČR na období let 2008 – 

2010 je stejně jako předchozí NAPSI součástí textu Národní zprávy o strategiích 

sociální ochrany a sociálního začleňování na příslušná léta. Dokument na sedmnácti 

stranách obsahuje hodnocení plnění předchozího NAPSI a formuluje tři prioritní cíle, 

pod které spadají dílčí cíle, záměry řešení. Dokument také popisuje opatření, která by 

měla k plnění prioritních a dílčích cílů směřovat. Pro každý ze tří prioritních cíl pak 

text definuje cílové skupiny (NCSS 2009: 12). 

6.2.3.1 Kritika NAPSI ČR 

Potůček (2008:88) NAPSI ČR 2004 – 2006 vytýká nedostatek jasných cílů, 

špatně definovanou odpovědnost za implementaci a chybějící provázanost se státním 

rozpočtem. Podle Potůčka (2006: 76) jsou cíle vyjádřeny příliš vágně a nikoho 

nezavazují a velkým problémem je také absence indikátorů, které by mohly 

objektivizovat veřejnou kontrolu plnění cílů. Také v případě NAPSI ČR 2008 – 2010 je 

kritizována vágní formulace cílů, kdy autoři studie z Národního centra sociálních studií 
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upozorňují, že jen v případě prvního prioritního cíle ze tří „Prioritní cíl a dílčí cíle 

obsahují výchozí pojmy: podporovat 4x, posilovat 3x, snižovat 2x“. Jak je zmíněno v 

citované studii, tak ale tímto způsobem není možné formulovat cíle ale pouze způsoby, 

směry nebo tendence řešení. Nejde tedy o cíle, hovoříme-li o „podporování“ či 

„posilování“. Cíl má být metou, které chceme dosáhnout, nikoliv způsobem, který 

k jejímu dosažení vede (NCSS 2009: 13) 
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7 VÝVOJ ČESKÉ POLITIKY SOCIÁLNÍHO 

ZAČLEŇOVÁNÍ OD ROKU 1989 DO SOUČASNOSTI 

V této části textu je mým cílem popsat a také interpretovat výsledky, které 

přinesl provedený výzkum tak, aby byly zodpovězeny výzkumné otázky týkající se 

vývoje české politiky sociálního začleňování, které jsem formulovala v na začátku 

práce: 

 V čem spočívaly hlavní změny institucionálního a organizačního 

prostředí české politiky sociálního začleňování v období od roku 1989 do současnosti? 

 Jaké faktory k těmto změnám vedly? 

 Co bylo podle respondentů cílem těchto změn? 

 Jak chápou důvody těchto změn experti? 

 Proč mají změny danou podobu? 

 Jakou roli hrají v české politice sociálního začleňování instituce? 

Při určování faktorů, které lze považovat za podstatné pro vývoj české politiky 

sociálního začleňování jsem vycházela z výsledků tematické analýzy provedených 

rozhovorů. Respondenti vycházeli ze svých názorů a úsudků, které si vytvořili na 

základě různých zkušeností, takže je třeba mít na paměti, že kdybych dotazovala jiné 

experty, následující výčet změn by mohl vypadat jinak. Data získaná od respondentů 

jsem často doplňovala o podrobnější informace z odborné literatury a veřejně 

politických dokumentů
23

. Na základě tohoto postupu jsem identifikovala změny, které 

podle názoru respondentů podstatně ovlivnily českou politiku sociálního začleňování 

zaměřenou na Romy a určovaly její vývoj:  

 

                                                 

23
 Veřejněpolitickými dokumenty rozumím „nejrůznější vize, strategie, plány, koncepce, ale 

také programy, zákony a další právní normy“(Veselý, Drhová, Nachtmannová 2005: 13).  
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Tabulka č. 2: Změny ve vývoji české politiky sociálního začleňování 

1990 Socioekonomické změny po roce 1989 

1993 Vznik samostatné České republiky a přijetí zákona o občanství 

 od 

1995 

Kritika ze zahraniční: rasové vraždy, emigrace, vzdělávání 

 1997 Vznik tzv. Bratinkovy zprávy 

1998 Vznik funkce vládního zmocněnce pro lidská práva 

1999 Zavádění konceptu terénní sociální práce 

2003 Zrušení okresních úřadů a převod kompetencí na obce 

2004 Vstup ČR do EU 

Cca 

2005  

Debata implicitní vs. exkluzivní model 

2006 Vznik mapy sociálně vyloučených lokalit 

2007 Vznik postu ministra pro lidská práva a národnostní menšiny 

2008 Vznik Agentury pro sociální začleňování 

Zdroj: autorka 

 

7.1 Socioekonomické změny v počátku devadesátých let 

7.1.1 Situace před rokem 1989 

Před rokem 1989 bylo k Romům přistupováno jako k sociálně nepřizpůsobivé 

kategorii populace. Asimilace jim byla nucena prostřednictvím násilného začlenění do 

„pracující populace“, kde byla Romům přidělena role nekvalifikované pracovní síly 
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(Šimíková a Sirovátka 2003: 174).  Na potlačování lidských práv Romů před rokem 

1989 ve svém dokumentu z roku 1978 upozorňovala Charta 77, když žádala, aby byla 

uznávána lidská práva Romů a protestovala proti potlačování jejich jazyka a kultury a 

také proti sterilizaci romských žen (Říčan 1998: 29, Sulitka 1999: 219). Anna Šabatová 

k tomu v rozhovoru dodává, že Charta 77 na konci sedmdesátých let upozorňovala na 

problémy, které jsou ve spojení s postavením Romů ve společnosti aktuální do dnes: 

„V Chartě jsme si uvědomovali diskriminaci nebo nedostatečné začlenění Romů. V 

jednom dokumentu se hovoří i o počtu dětí ve zvláštních školách. Takže některé neblahé 

trendy byly již tehdy a stále neskončily.“ 

Hana Frištenská, která působila jako tzv. kurátorka pro cikánské obyvatelstvo 

už od konce sedmdesátých let, v rozhovoru přibližuje, jak tehdy veřejná politika před 

rokem 1989 na Romy nahlížela: „Před rokem 1989 bylo na Romy hleděno jako na 

určitý druh sociálně patologické skupiny. Řekla bych, že ten pohled byl skoro stejný, 

jako teď, jen tomu nyní říkáme sociální vyloučení.“ Dále Hana Frištenská hovoří o tom, 

že pro sociální politiku vůči Romům v období před rokem 1989 bylo charakteristické, 

že jim nepřiznávala žádné kulturní ani jiné odlišnosti: „ Zákon o sociálních službách 

z roku 1975 měl jedno takové zvláštní ustanovení, které bylo velmi charakteristické, a 

to že jde o skupinu lidí, která se v důsledku života v minulosti, žije v obzvlášť obtížných 

poměrech. To v podstatě definovalo cílovou skupinu a sedělo na Romy. Nemohlo se ale 

hovořit o tom, že se jedná o jinou etnickou skupinu, to že ti lidé mají jinou kulturu, jiný 

jazyk, to se tehdy nedovolovalo říkat, natož psát a ani děti ve škole spolu nemohly 

mluvit romsky.“  

Přestože paternalistický přístup státu
24

 v období před rokem 1989 přijímala 

podle Sulitky (1999: 219) romská komunita mnohdy pozitivně, politické a státní orgány 

komunistické moci začali reflektovat závažnost romské problematiky v širších 

souvislostech až koncem osmdesátých let. Signálem, že politici otázku postavení Romů 

uznali za vážný společenský problém, který je důležité začít řešit, byla až „Zpráva o 

                                                 

24
 Ve vztahu k romské komunitě se v komunistickém Československu v sociální oblasti 

uplatňovaly určité formy paternalismu, ale je třeba poznamenat, že to nebylo z důvodu nějakých vyšších 

humanistických cílů, ale kvůli potřebě praktické pacifikace Romů jako sociální skupiny (Sulitka 1999: 

22).  
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stavu řešení problematiky romského obyvatelstva v ČSSR a základní zaměření dalšího 

postupu“ z ledna roku 1989. Opatření navrhovaná v této zprávě měla vést mimo jiné 

k rozdělení zodpovědnosti za řešení romské problematiky mezi orgány republik a 

federální ministerstvo práce a sociálních věcí (Sulitka 1999: 219-220).  

7.1.2 Změny v sociálních jistotách po roce 1989 

Po změně režimu v roce 1989 přirozeně začalo docházet k rozsáhlým změnám 

v systému sociální politiky. Byl opuštěn socialistický paternalistický model státu, který 

kromě jiného zamezoval vzniku velkých sociálních rozdílů, a minulostí se stala také 

jistota nějakého pracovního místa.  

Návrat k tržnímu hospodářství, který po roce 1989 započal, znamenal také obrat 

v koncepci sociální politiky. Mnozí příslušníci romské menšiny mohou být podle 

Pelákové (2004: 69) označování za „double losers“ transformačních procesů, protože 

často žijí v marginalizovaných regionech, v segregovaných oblastech a ocitají se tak 

v situaci „zdvojené marginalizace“, kterou prakticky není možné překonat 

individuálními strategiemi. Marginalizované skupiny obyvatel, ke kterým beze sporu 

patřili také někteří Romové, nedisponovaly dostatečným lidským a sociálním 

kapitálem, aby byly schopné obstát v konkurenci na trhu práce, která se po listopadu 

1989 začala rychle zvětšovat (Peláková 2004: 69). Paternalistický typ poskytované 

sociální péče nahradila liberálnější verze, která klade důraz na posílení možností 

příjemců péče rozhodovat o jejím využití a způsobu čerpání. S ohledem na proces 

sociální vylučování bylo zásadní změnou zrušení trestného činu příživnictví, ze kterého 

vyplývala faktická povinnost pracovat, se kterou se pojilo státem garantované pracovní 

místo pro každého občana Československa. Zrušení povinnosti pracovat a zaměstnat 

stálo podle Krištofa (2006: 3) na počátku procesu, během kterého se vytvářely nové 

komunity sociálně vyloučených, které získávaly subkulturní či „etnické“ rysy, které 

byly často označovány za romské. Další změnou, která podle něj k sociálnímu 

vyloučení některých skupin osob přispěla, bylo převedení garance povinného 

sociálního a zdravotního pojištění ze státu na zaměstnavatele. Zaměstnanci často 

zůstávali po krachu svých zaměstnavatelů s dluhy na pojistných částkách v těžko 

řešitelných situacích a do obtíží se dostávaly také osoby samostatně výdělečně činné 
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(Krištof 2006: 1-3). Mezi Romy začala v letech 1991 – 1992 prudce narůstat 

nezaměstnanost, aniž by tomu sociální politika na celostátní nebo lokální úrovni 

věnovala pozornost. Důsledkem toho se masová nezaměstnanost romské menšiny 

měnila v dlouhodobou a stala se faktorem vedoucím k sociálnímu vyčleňování takto 

postižených lidí i v dalších oblastech života (Vašečka 2004: 154).   

Romské menšiny se změny související s transformací země dotkly velmi těžce, 

protože došlo ke ztrátě jistot, které před rokem 1989 garantoval stát (Peláková 2004: 

70). Na závažné zhoršení životní situace mnohých příslušníků romské menšiny 

v rozhovoru upozorňuje i Hana Frištenská: „Začaly se rozsýpat veškeré sociální 

instituty, které do té doby držely Romy nad vodou. Ten propad šel strašlivě rychle; 

z povinnosti pracovat se stalo právo pracovat a první, kdo byl vyhozen ze zaměstnání, 

byli Romové. Důraz na individuální svobodu ve stylu „každý si pomož sám“, na to 

mnozí Romové vůbec nebyli po desetiletích života v paternalistickém státě připraveni. 

Nezaměstnanost Romů se měsíc co měsíc zvyšovala, a byli mezi prvními, kdo ztratil 

práci a následně na to i bydlení. Začala tak vznikat ghetta, řekla bych úředním 

rozhodnutím, protože se v nějaké lokalitě úředně přidělovaly byty této skupině lidí.“ 

Ivan Gabal zde zmiňuje i zrušení povinné vojenské služby, která pro mnohé Romy 

vedla k většímu osamostatnění, zisku řidičského průkazu nebo jiné kvalifikace: „Měli 

vojnu na dva roky a museli se tam naučit řídit auto, číst a psát, všechno.“ Gabal 

upozorňuje také na změny na pracovním trhu, které Romy zasáhly: „…došlo taky k 

rozpadu poptávky po manuálních a nekvalifikovaných pracovnících.“Ke změnám na 

trhu práce Šabatová dodává, že svou roli sehrál i příjezd zahraničních dělníků, kteří po 

otevření hranic začali vykonávat nekvalifikované práce: „Jak se otevřeli hranice, tak 

zahraniční dělníci začali zastávat nekvalifikované práce, které často dělají i Romové. 

Zahraniční dělníci tu nemají rodiny, o které by se starali, mohou pracovat každý den.“ 

Hana Frištenská připomíná, že transformace a přechod na tržní ekonomiku se brzy 

promítly i na bytové situaci, což je oblast, která zůstala pro sociálně vyloučené 

problematická až do současnosti.  Privatizace bytů vedla mimo jiné k tomu, že romští 

nájemníci byli často vystěhováni do odlehlých lokalit. Podle Frištenské tento trend 

bohužel stále pokračuje: „ Postupně začali být Romové vystěhováváni z měst, kde se 

lidem dobře daří, někam na okraj. Sociálně vyloučení se tak vinou úředních rozhodnutí 
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nebo tlakem bytové politiky stěhují do malých měst či větších vesnic, kde si s nimi ale 

nevědí rady - nejsou tam kvalifikovaní pracovníci ani dost sil. Obávám se proto, že 

jsme na cestě ke vzniku cikánských vesnic na území ČR, kde nikdy dřív nebyly - 

z menších obcí, kde přibývá Romů, budou Neromové odcházet, např. Krupka.“ Počátky 

problémů v bytové politice vidí Anna Šabatová v rozhodnutí převézt veškerý bytový 

fond na obce, které jej ale následně rozprodaly a nezajistily např. sociální bydlení: 

„Důležitá věc je, že počátkem devadesátých let stát převedl BEZÚPLATNĚ na obce 

veškerý bytový fond. Podle zákona má obec o majetek pečovat a všechno rozprodat. 

Například Teplice a Kubera, a ještě se tím chlubí, že nemá byty - nemá problém.“ 

Ekonomické faktory obecně chápe jako faktor ovlivňující sociální vyloučení také 

Roman Krištof: „Ekonomické aspekty měly velký vliv na stratifikaci české společnosti.“ 

7.1.3 Vlna romské emancipace 

Přesto, že lze počátek devadesátých let označit jako první období exkluze 

Romů, kteří byli během transformačního procesu vyloučeni z trhu práce a částečně i 

systému sociální ochrany, je třeba poznamenat, že šlo zároveň o období romské 

integrace a emancipace v oblasti kultury, identity i politické participace (Vašečka 2004: 

154). Změny po roce 1989 Romům přinesly také svobodu užívat romštinu, pěstovat 

romskou kulturu a zakládat vlastní organizace (Říčan 1998: 29).  Projevilo se to mimo 

jiné v růstu aktivit romských občanských iniciativ, včetně těch, které podporovaly 

integraci Romů (Šimíková, Sirovátka 2003: 174). Anna Šabatová dodává, že se začali 

objevovat také Romové aktivní v politice a veřejném životě: „Po roce 1989 se ti 

nejaktivnější Romové dostali i do nějakých zastupitelských sborů, například Holomek, 

Giňa, vznikla taky Romská občanská iniciativa (ROI). Řekla bych, že v tom veřejném 

životě začali být vidět.“ Na počátku devadesátých let došlo také ke vzniku Muzea 

romské kultury v Brně (konec dubna 1991), začal se vydávat romský tisk, spustilo se 

pravidelné vysílání romského pořadu v rozhlase a byl také vydán Romsko-český a 

česko-romský slovník (Davidová 1995: 226-227). Frištenská k emancipační vlně 

dodává, že měla positivní dopady na nárůst vzdělanosti mezi Romy: „Po roce 1990 do 

určité doby běžel silný emancipační boj Romů, včetně jejich poslanců v poslanecké 

sněmovně, včetně založení politické strany. Emancipovali se také samozřejmě jazykově, 
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vznikají první knihy v romštině, objevují se první autoři, kteří píšou romsky, na 

Filosofické fakultě vzniká obor romistika. To bylo důležité, protože z tohoto 

emancipačního hnutí dneska těží mladí vzdělaní Romové.“ Podle Hany Frištenské stát 

před rokem 1989 uplatňoval vůči Romům institucionální diskriminaci, která jim bránila 

v tom, aby se ze své pozice na okraji společnosti vymanili. Proces demokratizace ČR 

měl vliv na politiku sociálního začleňování Romů i v tom smyslu, že někteří jedinci 

získali možnost dosáhnout vzdělání. Přestože nelze přístup Romů ke vzdělání v České 

republice rozhodně považovat za rovnoprávný ani dnes, byla situace v tomto ohledu 

před rokem 1989 ještě horší: „…demokratizace v České republice se dotkla i Romů – 

přišla emancipační vlna také proto, že přestala existovat institucionální diskriminace 

v pravém slova smyslu. Za komunistů byla diskriminace institucionální a prvoplánová a 

Romové se tak třeba do škol prostě dostat nemohli a nebyla tu ani žádná pomoc, která 

by jim byla adresovaná - systém je prostě udržoval na úrovni, na jaké byli. Po roce 

devadesát velmi narostl počet vzdělaných Romů, dříve byli přinejlepším vyučení a 

maturita u nich byla výjimkou. Dnes tu máme tisíce středoškolsky vzdělaných Romů a 

více než tisíc romských absolventů vysokých škol. To bych řekla, že je následek 

emancipační vlnu Romů z počátku devadesátých let, dnes už tu máme generaci Romů, 

kteří mají vzdělání, to považuji za velmi důležité“, uzavírá Hana Frištenská.  

7.1.4 Snahy o řešení romské problematiky na úrovni federální i 

národní vlády v letech 1990 - 1992 

7.1.4.1 Reakce na konflikty s příslušníky rasistických uskupení  

Po listopadu 1989 se téma vzájemných vztahů Romů a většinové společnosti 

výrazněji vynořilo v době, kdy přišli v březnu a dubnu 1990 první vážnější konflikty 

příslušníků rasistických uskupení a Romů v severu Čech. Proti těmto útokům v médiích 

razantně vystoupili tehdejší ústavní činitelé (J. Čarnogurský a P. Pithart). Monitorovací 

zprávy odporu rodinné politiky a sociální péče federálního ministerstva práce a 

sociálních věcí (FMPSV) tehdy hodnotily situaci jako velmi vážnou a upozorňovaly na 

nutnost přijetí zásadních opatření. V této souvislosti FMPSV na základě vlastní analýzy 

navrhlo uplatnit v působnosti resortu následující opatření:  
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 zamezit podávání zkreslených informací líčících Romy v negativním světle 

a dbát na to, aby informace o projevech rasového násilí byly přesné a neumožňovaly 

chybné výklady,  

 institucionalizovat dialog mezi státem a romskou reprezentací (bez ohledu 

na to, jaký budou mít Romové status – dialog je třeba započít urychleně na podobné 

úrovni se všemi národnostními menšinami), jehož cílem měla být dohoda o řešení 

negativních projevů, které poškozují jméno celé romské komunity a posílení důvěry 

Romů vůči státu tím, že se v médiích vytvoří prostor k prezentování „pozitivních“ 

stránek Romů, tedy zejména romské kultury, 

 ve všech připravovaných legislativních opatřeních, která směřují zejména 

ke změnám v oblasti školství, sociální péče atp. přihlížet k specifickým potřebám 

Romů a tím zabezpečovat podmínky pro koncipování nových sociálních a vzdělávacích 

programů (Sulitka 1999: 222).  

7.1.4.2 Téma sterilizace a návrh nového vymezení systému sociální péče o Romy 

Jedním z prvních materiálů týkající se Romů, který v červenci 1990 předložil 

vládě federální ministr práce a sociálních věcí P. Miller ve spolupráci s místopředsedou 

vlády ČSFR J. Mikloškom, jako informaci pro členy vlády se týkal do té doby 

tabuizovaná otázky sterilizace romských žen, protože příslušné předpisy z období před 

listopadem 1989 stále platily. Následně federální vláda doporučila vládám republik 

s okamžitou platností zrušit platnost vyhlášek a směrnic, které na jejich úrovni 

umožňovaly vyplácení sociální dávky v souvislosti se sterilizací romských žen.  

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, do jehož působnosti spadala oblast 

speciální sociální péče o romské obyvatelstvo, následně přistoupilo k zpracování 

návrhu nového vymezení systému sociální péče o romskou komunitu s důrazem na 

sociálně – poradenskou službu (Sulitka 1999: 223).    
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7.1.4.3 Usnesení vlády ČSFR č. 619 ze dne 3. října 1991 „Zásady politiky vlády České a 

Slovenské Federativní Republiky k romské menšině“ 

Také v reakci na zmiňované interetnické konflikty připravila pracovní skupina 

expertů, (pod garancí již zmiňovaných místopředsedy vlády ČSFR Mikloška a 

federálního ministra práce a sociálních věcí Millera) na základě jednání s početným 

zastoupením představitelů romských občanských sdružení, návrh materiálu o zásadách 

politiky vlády ČSFR vůči romské menšině. Materiál byl předložen na jednání vlády a ta 

pak  3. října 1991 přijala usnesení č. 619, kterým schválila „Zásady politiky vlády 

České a Slovenské Federativní Republiky k romské menšině“, ve kterém mj. uložila 

předkladateli (Mikloško) rozpracovat do podoby konkrétních opatření otázku 

institucionalizace řešení problematiky romské menšiny a otázky výchovy k toleranci a 

lidským právům nebo vzdělávání romských dětí (Sulitka 1999: 225).   

7.1.4.4 Usnesení vlády ČR č. 463 ze dne 13. listopadu 1991 „Zásady politiky vlády ke 

společenskému vzestupu romského obyvatelstva České republiky“ 

Vláda ČR svým usnesením č. 463 ze dne 13. listopadu 1991 „Zásady politiky 

vlády ke společenskému vzestupu romského obyvatelstva České republiky“ uložila 

ministrovi práce a sociálních věcí aby ve spolupráci s ministrem vnitra, školství, 

mládeže a tělovýchovy, kultury, zdravotnictví, pro hospodářskou politiku a rozvoj a 

ministrem financí ČSFR aby stanovené zásady rozpracovali do konkrétních úkolů 

jednotlivých ministerstev. Jak však Sulitka (1999: 230) podotýká, většina rezortů 

přistoupila k rozpracování zásad uvedených v usnesení jen formálně a stejně tak 

přistupovala vláda ČR k plnění svých rozhodnutí týkajících se zásad politiky vůči 

romské menšině i v nadcházejícím předvolebním období (Sulitka 229-230). 

7.1.4.5 Ztráta zájmu vlády řešit politiky vůči romské menšině  

V květnu roku 1992 byl zařazený na program schůze vlády materiál 

„Rozpracování zásad politiky vlády ČSFR k romské menšině“, ale k jeho projednání 

nakonec nedošlo a vláda jej odsunula stranou jako otevřený bod jednání, tzn. bez přijetí 

stanoviska. Ke jmenovanému materiálu se už vláda v předvolebním období nevrátila. 

Hovořilo se o tom, že koncepčním materiálem tohoto typu by se měla zabývat až nová 
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federální vláda, která měla vzejít z blížících se voleb, ale Sulitka (1999: 227) podotýká, 

že na řešení romské problematiky na úrovni federace už v té době neexistoval u 

příslušných aktérů politický zájem. Ani národní vláda ČR už v předvolebním období 

neměla vůli se tématem politiky vůči romské menšině zabývat (Sulitka 1999: 227-230).   

Snahy státu o řešení složité situace Romů v ČSFR v letech 1990 – 1992 

směřovaly k zabezpečení podmínek, ve kterých by postavení Romů ve společnosti 

vycházelo z principů harmonického soužití a akceptace odlišné etnické identity. Řešení, 

která byla v té době navrhovaná, byla projednávána s představiteli romské komunity na 

půdě komise pro národnosti České národní rady a předpokládalo se, že přijaté koncepty 

zůstanou závazným programem i pro budoucí vládu po parlamentních volbách v červnu 

1992. Později se ale ukázalo, že v rámci bývalého Československa šlo o poslední etapu 

politického zájmu o romskou problematiku, která skončila ještě před zmiňovanými 

volbami do parlamentu a tím před rozdělením země na dva nové státy. V důsledku 

politického vývoje po červnových volbách 1992 na sebe nepřevzala závazky 

vyplývající z rozpracovaných koncepčních dokumentů vztahujících se k romské 

komunitě ani nová federální vláda ani nová vláda České republiky (Sulitka 1999: 227-

228).    

 

7.2 Vznik samostatné České republiky a přijetí zákona o 

občanství 

Po rozpadu Československa byl přijat zákon o občanství České republiky
25

, 

který měl podle Krištofa (2006: 3) za následek „vznik celé základny etnizované skupiny 

sociálně vyloučených“. Zákon totiž přišel s požadavkem pětileté beztrestnosti pro 

občany ČSFR narozené na Slovensku, tj. držitele slovenského občanství (o kterém ale 

oni sami často vůbec nevěděli), a s obtížnou administrací vyřízení českého občanství 

(Krištof 2006: 3). Pro připomenutí se hodí dodat, že na našem území žijí Romové 

pocházející v drtivé většině ze Slovenska, kteří sem přicházeli v rámci tzv. státní 

                                                 

25
 Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. 
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politiky rozptylu nebo za svými příbuznými po roce 1948 a zaplňovali tak prostor po 

vyvražděných českých a německých Romech během druhé světové války (Frištenská 

1997: 38). Neznalost situace a složitá administrativa se stala pro mnoho slovenských 

Romů žijících na území nově vzniklé České republiky tak velkou překážkou, že byli po 

několik let diskvalifikování z účasti na sociálním systému ČR (Krištof 2006: 3). Zákon 

o nabývání státního občanství byl sice v následujících obdobích novelizován, ale ti, na 

které měl dopad – a byli to především Romové – se dostali do situace, kdy neměli 

nárok na sociální dávky, nedosahovali na zdravotní ani sociální pojištění a potíže měli 

také s bydlením. Odhaduje se, že se to týkalo zhruba třetiny romské populace. Navíc 

tito lidé neměli reálnou šanci získat ani slovenské občanství a vznikla tak početná 

skupina lidí bez jakéhokoliv státního občanství, jejichž počet Český helsinský výbor 

ještě v roce 1998 odhadoval na cca 15 tisíc (Vašečka 2004: 154-155).  

7.2.1 Sociální propad 

Podle Anny Šabatové mělo přijetí zákona o občanství na sociální vyloučení 

mnoha Romů zásadní vliv: „To je úplně klíčová věc. Ten zákon zbavil řadu rodin 

občanství a tím pádem i práva na sociální dávky. Mělo to naprosto devastující 

následky.“ Hana Frištenská k dopadům přijetí zákona o občanství poznamenává, že 

došlo k velkému propadu mnoha rodin, které se tehdy na dlouho ocitly zcela bez 

sociálních dávek: „Romové měli ve většině slovenské státní občanství, dělala jsem 

tehdy ředitelku Rady pro národnosti a na tento problém jsme v našich materiálech 

upozorňovali, ale nic se s tím nedělalo. Kvůli tomu, že měli slovenské občanství, tak na 

nějakou, a poměrně dlouhou, dobu úplně vypadli ze systému sociálních dávek“ Podle 

Šabatové velké finanční problémy mnoha rodin souvisely i s přísným nastavením 

systému sociálních dávek, kdy stačilo, aby měl jeden člen rodiny jiné občanství a dávky 

byly rodině odebrány: „To už byl ale problém s dávkami nastartován. Dávkový systém 

byl nastaven tak, že stačilo, když byl v rodině jediný člověk jiného občanství, tak dávky 

nedostávali, žádné dávky. Mohlo to být třeba dítě v dětském domově.“ Víšek navíc 

připomíná, že situaci ještě zhoršil fakt, že v té době již neexistovali romští kurátoři, 

kteří by jim mohli pomoci situaci řešit.  Mnoho rodin se tak ocitlo bez prostředků, což 

mnozí považují za počátek romských problémů s předlužením: „Kurátoři byli už v té 
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době zrušení, takže jim nikdo neřekl, ať si vyřídí občanství a oni pak po uplynutí té 

určité doby přišli o veškeré peníze.  Podle některých tady začíná problém se 

zadlužeností a lichvou u Romů. Teda ono půjčování peněz je mezi Romy běžné, ale 

tohle bylo něco jiného, byli úplně bez prostředků.“ 

7.2.2 Záměrný krok? 

Podle Ivana Gabala se jednalo o záměrný krok, který měl právě slovenské 

Romy žijící na území České republiky odříznout od českého státního občanství: „To 

byl úmysl. To tam tvůrci zákona dodali záměrně.“ Že se jednalo o zamýšlený čin 

namířený proti Romům, který navíc jasně naplňuje definici nepřímé diskriminace, se 

domnívá i Petr Víšek: „Obávám se, že to byl záměr, není možné, aby byl Henych tak 

hloupý a nedomyslel to. Obávám se, že to byl sprostý podraz, byl to zločin, jasná 

nepřímá diskriminace.“ Podobného názoru je i Anna Šabatová, která rovněž v 

rozhovoru vyslovuje přesvědčení, že byl zákon připravován se záměrem poškodit 

Romy: „Nebylo to náhodou – hovořila jsem se slovenským novinářem, který chtěl tehdy 

bydlet v Praze a tak to také řešil. Šel proto na tiskové konferenci za panem Henychem a 

ten mu řekl, že se nemusí obávat, protože je zaměřené na Romy. Oni to už nepřiznají, 

ale já jsem hluboce přesvědčená o tom, že to byl záměr. Je to v podstatě zločin, který 

spoustu rodin uvrhl do problémů.“                         

Anna Šabatová vzpomíná, že se tehdy přijímání zákona nevěnovala velká 

pozornost, protože nikdo dopředu neodhadl, jak vážné budou následky: „Při debatě v 

parlamentu jediný poslanec, pan Body za KSČM, upozorňoval, že to bude problém, byl 

to Rom. Jinak se tomu moc nevěnovala pozornost, ani lidskoprávní organizace to 

předem neřešily - úřady řekly, že to problém nebude a nikdo si to neuměl dostatečně 

představit. Já jsem tehdy nebyla v Helsinském výboru, ale mám pocit, že Libuše 

Šilhánová, která tam byla, mi říkala, že to právě tehdy taky neodhadli, protože je 

ujišťovali, že to nebude problém.“Zanedlouho po té, co začal zákon platit, se ale 

ukázalo, jak vážné dopady má na mnoho romských rodin. Z občanského sektoru se 

tématu věnovala Poradna pro občanská a lidská práva, která podle Šabatové odvedla 

velký kus práce, když pomohla občanství vyřídit tisícům lidí: „Reagovala na to 

Poradna pro občanská a lidská práva, dříve myslím byli Poradna pro občanství - 
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jezdili tehdy do dětských domovů a do věznic a mnoha tisícům lidí tak pomohli vyřídit 

občanství, začali se tomu věnovat systematicky“ Hlasitá kritika se začala ozývat ze 

zahraničí i z českého prostředí, ale jak Anna Šabatová připomíná, zákon byl 

novelizován jen velmi pomalu a neochotně: „Když se to praxi začalo aplikovat, tak pak 

všichni viděli, jak strašně je to velký problém a zákon byl často kritizován i ze 

zahraničí. Tak nakonec pomalu začaly reagovat i státní orgány a postupně, ale velmi 

neochotně, byl zákon novelizován.“   

 

7.3 Kritika státu zvenčí  

Česká republika čelí již od počátku devadesátých let mezinárodní kritice kvůli 

porušování lidských práv Romů. Kritika přichází např. od Evropské unie, OSN, 

mezinárodních organizací, které se zabývají dodržování lidských práv (např. Amnesty 

International), nebo i Evropského soudu pro lidská práva. Konkrétnější zaměření toho, 

kam kritika míří, se do jisté míry během let mění, ale například nerovný přístup ke 

vzdělání je problémem, za který je ČR kritizována z mnoha stran již dlouhé roky a 

podle všeho se na tom v nejbližší době nic nezmění.  

Otázkou samozřejmě je, do jaké míry má kritika zvenčí vliv na podobu české 

veřejně politické praxe v oblasti sociálního začleňování. Podle názoru Czeslawa 

Waleka nějaký dopad má už proto, že politické představitele nutí se k tématu 

minimálně vyjádřit: „Myslím, že každá taková kritika nebo ty rozsudky nějakým 

způsobem donutí vládu minimálně na to reagovat, napsat zprávu.“ Zároveň ale Walek 

dodává, že má za to, že větší vliv na konání politiků mají „kauzy“, které se odehrávají 

přímo na území ČR: „I když si myslím, že co nutí vládu se tím zabývat, jsou spíš věci 

typu Šluknov, takové ty „místní“ skandály, než kritika zvenčí. Ale i ta kritika zvenčí 

vládu přinutí se tím zabývat.“ 

Na základě obsahu rozhovorů byly identifikovány tři oblasti, na které 

respondenti poukazovali v souvislosti s tím, se staly předmětem kritiky ze zahraničí. 
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7.3.1 Rasové vraždy a jejich (ne)stíhání 

Nedlouho po listopadu 1989 se u nás začal objevovat do té doby nevídaný jev - 

rasové násilí vůči romským a vietnamským obyvatelům. Pachateli těchto útoků byli 

převážně přívrženci hnutí rasistických skinheads a punk, kteří ozbrojeni mačetami, 

baseballovými pálkami, řetězy a noži ohrožovali příslušníky menšin, honili je v ulicích 

a číhali na ně před ubytovnami. Policie většinu útoků nechávala bez postihu a jen v 

minimální míře proti rasovému násilí zasahovala. První obětí rasistických vražd byl 

občan Turecka, kterého si skupina 23 útočníků s řetězy a pálkami údajně spletla 

s Romem, a v červenci 1990 ho ubila k smrti. Dalšími známými oběťmi rasistických 

útoků jsou např. jedenadvacetiletý Rom Emil Bendík, který byl ubit k smrti skupinou 

osmadvaceti mužů ozbrojenou tyčemi a klacky v únoru 1991, nebo osmnáctiletý 

romský mladík Tibor Danihel, který byl v září 1993 zahnán do řeky, aby se utopil. 

Rasově motivované útoky byly v devadesátých letech četné, ale policie nebyla příliš 

aktivní při jejich vyšetřování, a když už byl někdo odsouzen, tak skončil jen s mírným 

trestem. Tato situace podle Kalibové a Cakla (2007) vedla k migrační vlně romské 

populace do Kanady a Velké Británie. Skutečnost, že mnozí Romové tehdy získali 

politický azyl, podporuje předpoklad, že česká společnost tehdy nebyla schopna 

ochránit jejich bezpečí před rasově motivovaným násilím (Kalibová, Cakl 2007). 

Státní moc a soudy zaujaly přísnější postoj k rasovému násilí až v roce 1995 po 

vraždě Tibora Berkiho. Neznámí mladíci hlásící se k rasistickým názorům vnikli ve 

večerních hodinách do jeho domu ve Žďáře nad Sázavou a před očima jeho rodiny, 

včetně čtyř dětí, jej ubili k smrti baseballovou pálkou. Nejednalo se v žádném případě o 

první rasovou vraždu v ČR, ale z nějakých důvodů vyvolala razantnější reakci státu, 

než tomu bylo u dřívějších rasově motivovaných útoků. V následujících dnech svolal 

premiér k jednání ministra vnitra, ministra spravedlnosti, policejního prezidenta a 

nejvyšší státní zástupkyni. Na základě tohoto setkání vznikla novela zákona, která 

zvýšila trestní sazby za rasově motivované trestné činy. Zvláštní pokyny svým 

podřízeným, v souvislosti s bojem proti rasovému násilí, tlumočili nejvyšší státní 

zástupkyně i policejní prezident. Také díky těmto opatřením znatelně narostl počet 

osob stíhaných pro trestné činy s rasovým motivem (Frištenská 1997: 42-43). 
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Jan Černý vzpomíná, že liknavý přístup soudů ke stíhání pachatelů rasových 

útoků byl v devadesátých letech terčem kritiky mnoha organizací: „V té době (pozn.: 

kolem poloviny devadesátých let) byla Česká republika podrobována kritice jednak 

z Evropské komise, ale také třeba ze strany Amnesty International a jiných 

mezinárodních watchdogových organizací, protože nezajišťovala ochranu před 

diskriminací a rasovými útoky. V devadesátých letech tu (v ČR) byly rasové vraždy, 

které nikdo moc nestíhal, a když už byly soudem uděleny nějaké tresty, tak velmi 

mírné.“  

Také Anna Šabatová má za to, že vraždy Romů v devadesátých letech postupně 

vyvolaly reakci i ve veřejné politice, kdy došlo i ke vzniku nové instituce: „Roli hráli 

taky rasové vraždy s malými trestně právními dopady, to byl například případ Tibora 

Danihela, tam to trvalo asi 5 let, Heleny Biháriové. Po vraždě pana Berkiho se 

zpřísňovaly sazby v případě rasové motivace a po jednom případu, mám pocit, začala 

vznikat Romská rada.  Ministr Kolář tehdy založil Radu pro romské komunity a 

jmenoval zmocněnkyní Romku Moniku Horákou. Ta se potom stala se poslankyní a 

připravila mimo jiné zákon o tom, že bylo možné jít ze zvláštní na střední školu“ 

Tato kritika přicházela v době, kdy se Česká republika ucházela o vstup do 

Evropské unie, která pochopitelně dění v zemi sledovala. Na mezinárodní kritiku 

pravděpodobně reagovala tzv. Bratinkova zpráva, která se mj. snažila o zapojení Romů 

do tvorby politiky. Více viz dále podkapitola Vznik Bratinkovy zprávy. 

7.3.2 Emigrace Romů do Kanady a Velké Británie 

Emigrace Romů z území bývalého Československa probíhala v jisté míře již od 

počátku 90. let, ale do povědomí široké veřejnosti se dostala až v roce 1997, kdy se 

v médiích začaly objevovat zprávy o vzrůstajících počtech Romů, kteří emigrovali do 

Kanady nebo Velké Británie. Kvůli imigraci českých Romů zavedla Kanada v roce 

1997 pro občany České republiky vízovou povinnost a téma začalo být vnímáno také 

jako zahraničně-politický problém, který byl citlivý také s ohledem na snahu země o 

vstup do Evropské unie (Moravec 2002: 208). Fakt, že některým Romům byl skutečně 

udělen azyl, byl jasným signálem, že situace Romů v České republice je vážná a je 
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potřeba ji začít nějak řešit. Jak už je zmíněno výše, migrace Romů do západní Evropy 

měla také vliv na prosazení tématu romské problematiky na evropské úrovni. 

Za faktor, který českou politiku sociálního začleňování nějakým způsobem 

ovlivnil, považuje zvýšenou emigraci Romů v druhé polovině devadesátých let např. 

Czeslaw Walek: „…a pak byla myslím milníkem emigrace do Anglie… Myslím, že 

koncept terénní sociální práce byl taky reakce na emigraci do Kanady.“ Anna 

Šabatová upozorňuje, že zejména udělení azylu některým z žadatelů bylo pro stát 

„ostudou“, na kterou musel reagovat: „Vliv to mělo, velká ťafka bylo, že některé z rodin 

azyl dostaly, že v tom řízení obstály a zůstaly tam.“ Také Karel A. Novák zdůrazňuje 

okamžik, kdy byl některým Romům z ČR opravdu udělen azyl a předpokládá, že 

pozornost věnovaná první migrační vlně byla jedním z faktorů, které vládu přiměli 

téma řešit: „Zajímavé to bylo v tom, že některé žádosti byly úspěšné, to znamená, že 

hlediska Británie jsme tedy byli vyhodnocení jako problémová země, kde jsou lidé 

diskriminovaní, že to měli doloženo. Myslím, že migrační vlna do Kanady byla jeden z 

impulzů pro Bratinkovu zprávu, byla to taková první mezinárodní ostuda 

7.3.3 Nerovný přístup ke vzdělání a rozsudek ESLP  

Jak už bylo výše zmíněno, Česká republika je kvůli nerovnému přístupu 

romských dětí ke vzdělání kritizována dlouhodobě z mnoha stran ze zahraničí a na 

problém upozorňovala také kancelář Ombudsmana
26

.  

Stížnost v případu D. H. versus Česká republika podalo k ESLP osmnáct 

romských dětí z Ostravy, které byly v letech 1996 - 99 umístněny do zvláštních škol 

určených pro děti s lehkým mentálním postižením, kde se jim dostalo nižší úrovně 

vzdělání, než na běžných základních školách. V roce 2000 se obrátily na ESLP s 

odůvodněním, že se jejich umístění do zvláštních škol rovnalo diskriminaci a bylo 

porušením Evropské úmluvy o lidských právech. Soud to v první instanci neuznal, ale 

Velký senát v roce 2007 tento výsledek následně přehodnotil a rozhodl, že 

                                                 

26
 Veřejný ochránce práv např. uskutečnil „Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického 

složení žáků bývalých zvláštních škol“. Zpráva z výzkumu je dostupná online zde: 

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Vyzkum/Vyzkum_skoly-zprava.pdf-  

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Vyzkum/Vyzkum_skoly-zprava.pdf-
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stěžovatelům bylo upřeno právo na vzdělání a byli diskriminováni (Amnesty 

International 2012). 

Podle názoru Anny Šabatové rozsudek ESLP ve věci D. H dopady měl, protože 

lze pozorovat určité reakce ze strany státu: „Nějaký malý dopad to mělo. Minimálně se 

stát poprvé zmohl na to, že se sám snažil spočítat, kolika dětí se to týká - to jsou ty 

zprávy Výzkumného ústavu pro informace ve vzdělávání.“ Na pohyb v problematice 

vzdělávání romských dětí Šabatová upozorňuje také v souvislosti s příchodem ministra 

Lišky, v jehož práci však následující ministr Dobeš nepokračoval: „Když přišli Zelení 

na ministerstvo, tak Liška odvolal Pilaře a dosadil Kláru Laurenčíkovou, se kterou 

začali připravovat plán inkluzivního vzdělávání. To byla vlastně první jasná státní 

reakce na D.H.  Pak tam ale přišel Dobeš a všichni z ministerstva odešli.“ Šabatová 

poukazuje na zvláštní argument, který se objevuje v debatě o zrušení „zvláštních“ škol, 

kdy se běžně říká, že běžné základní školy nejsou schopné kvalitní výuku romských 

dětí zajistit: „ V těch debatách zaznívá, že na ty děti nejsou v normálních školách 

připravení. Ale to přece není možné toto říct, že se za dvacet let nestihli připravit. Za 

naplňování práv všech dětí ve škole odpovídá stát. On se musí postarat o to, aby se tam 

necítily nepřijímané nebo odstrkované.“ Že měl podle něj rozsudek ESLP na veřejnou 

politiku vliv v rozhovoru potvrdil i Ivan Gabal: „Podle mého názoru to mělo velký vliv. 

Stát na to musel nějak reagovat.“ Také Karel A. Novák považuje rozsudek za něco, co 

nastartovalo debatu o inkluzivním vzdělávání, ale naráží na fakt, že implementace 

připravených opatření pohořela na personálních změnách na ministerstvu: „Má to vliv 

na to, že se mluví o inkluzivním vzdělávání, ale je to o lidech. Když tam byl Liška, tak 

tam měl dobré lidi a tvořili zajímavé dokumenty, ale ty se nestihly ani vyzkoušet, 

protože pak přišel Dobeš. Je tu navíc obrovská opozice ze zvláštních škol.“  

Nerovný přístup romských dětí v ČR ke vzdělání často, a již po dlouhá léta, 

kritizují i neziskové organizace zabývající se dodržováním lidských práv, jako je třeba 

Amnesty International. To, že se tématu organizace věnují a mluví o něm, má podle 

Šabatové smysl: „Tím, že se v tom Amnesty začala angažovat, se to alespoň čas od 

času objeví ve veřejném prostoru a mluví se o tom.“ 
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 Oproti tomu Roman Krištof nepovažuje obecně kritiku zvenčí za něco, co by 

české politice sociálního začleňování nějak prospívalo: „ Myslím, že ty mezinárodní 

tlaky jsou ve svém důsledku kontraproduktivní - rozsudky, zprávy amerického 

ministerstva zahraničí atd., to je mantra, co se opakuje každý rok, nikdo na to neslyší a 

když se to dostane k veřejnosti, tak se to setkává spíš s nelibostí. Ale jde samozřejmě 

také o způsob, jakým jsou ty zprávy vydávány.“ Jako příklad dává Krištof právě 

vynesení rozsudku ESLP ve věci D. H, který podle něj místo sjednocení vyvolal štěpení 

ve společnosti: „ Myslím, že na to praktická politika moc nereaguje, někteří pak k tomu 

přistoupí spíš s odporem, protože se cítí dotčeni - třeba jako speciální pedagogové vůči 

ESLP rozsudku. Pilař pak vytvoří velice mocnou asociaci speciálních pedagogů atd. 

Myslím, že tento typ soudního aktivismu spíš škodí, protože pak vyvolá ve společnosti 

obrovskou protiváhu.“ 

 

7.4 Vznik tzv. Bratinkovy zprávy 

Ve druhé polovině devadesátých let byl oproti počátku dekády viditelný 

alarmující sociální propad velké části romské populace, který spolu s masovou migrací 

Romů (viz předchozí podkapitola) vedl orgány státní správy k reflexi problému 

sociálního vyloučení části romské menšiny, a návrhu možných opatření ke zlepšení 

situace. Za první vládní souhrnnou zprávu o postavení Romů sestavenou v období po 

listopadu 1989 je považována tzv. Bratinkova zpráva, která identifikovala důvody 

propadu v oblasti zaměstnanosti a vzdělanosti (Krištof 2006: 3-4). Podle Šimíkové a 

Sirovátky (2003: 175) lze vydání Bratinkovy zprávy považovat za zlom, od kterého 

můžeme začít hovořit o skutečné politice státu vůči Romům. 

Ministr Pavel Bratinka byl po volbách v roce 1996 jmenován do funkce 

předsedy Rady vlády pro národnosti při Úřadu vlády ČR. V tomto období nastal 

v otázce řešení romské problematiky vcelku zásadní obrat; při Radě pro národnosti byla 

vytvořena pracovní skupina pro romské záležitosti a do plánu vlády Bratinka prosadil 

projednání zprávy o situaci romské komunity v České republice. Začátkem září 1997 

pak tedy vláda projednala dokument „Zpráva o situaci romské komunity v České 
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republice a opatřeních vlády napomáhající její integraci do společnosti (tzv. Bratinkova 

zpráva)“. Váhu tématu sociálního začleňování romské menšiny tehdy dodala první 

migrační vlna českých Romů do Kanady, která proběhla nedávno před tím (v létě 1997) 

a také povodeň v Ostravě, která citelně postihla především romské obyvatelstvo města. 

Vláda předkládanou zprávu nejprve neschválila údajně kvůli příliš kritickému tónu, ale 

koncem října 1997 ji v prakticky nezměněné podobě vzala na vědomí, když se o její 

opětovné projednání zasazoval i tehdejší prezident Václav Havel (Vašečka 2004: 156 – 

167). Text vypracován týmem Viktora Dobala, tehdejšího náměstka ministra bez 

portfeje Bratinky byl tedy Klausovým kabinetem nakonec přijat usnesením vlády č. 

686/1997 (Krištof 2006: 4). 

V institucionální rovině bylo výsledkem Bratinkovy zprávy zřízení 

„Mezirezortní komise pro záležitosti romské komunity“ při Úřadu vlády ČR, která se 

měla kontinuálně zaobírat problematikou romské menšiny (Vašečka 2004: 157). 

Komise byla první českou vládní institucí zaměřenou na Romy - měla plnit roli 

poradního, iniciativního a koordinačního orgánu pro otázky spojené s postavením 

Romů (Šimíková, Sirovátka 2003: 176).   Dále byla posílena funkce romského poradce 

přednosty okresního úřadu, přestože jejich náplň práce byla stále ne úplně vyjasněná. 

Došlo také ke zřízení funkce romského pedagogického asistenta na školách s větším 

počtem romských žáků, jejichž posláním bylo zlepšit komunikaci školy s romskými 

rodiči a motivovat romské děti k lepším výsledkům ve škole. Koncem roku 1997 ale 

došlo k výměně vlády a komise už na předchozí koncepční přístup nenavázala a 

zaměřila se spíš na operativní řešení aktuálních problémů jednotlivých komunit, na 

jednotlivé případy rasového násilí, diskriminace apod. (Vašečka 2004: 157).  

V usnesení k Bratinkově zprávě vláda považuje za svůj cíl zlepšování postavení 

romských občanů a zlepšování jejich společného soužití s majoritou. Zpráva také 

konstatuje, že romská menšina trpí handicapy vzniklými v minulosti, které většinou 

jedinec není schopen překonat vlastními silami. V návaznosti na to vláda deklaruje 

připravenost státu pomoci romské komunitě, kterou odůvodňuje hlavně praktickými 

argumenty (nehovoří se zde o morálních argumentech souvisejících s diskriminací 

Romů v minulosti). Důležitost dokumentu spočívá v tom, že jde o první oficiální 

konstatování potřeby pomoci ze strany státu a to nad rámec opatření, které legislativa 
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definuje pro všechny občany (s připomínkou, že pomoc státu nesmí zvýhodňovat jednu 

skupinu občanů před druhou). Jde o průlom vzhledem k dosud uplatňovanému 

liberálnímu přístupu a došlo také k uznání integrace Romů za problém celé vlády (a 

nejen některých rezortů) a také problém celospolečenský (Vašečka 2004: 156-158).  

Na důležitost Bratinkovy zprávy pro další vývoj české politiky sociálního 

začleňování upozorňovali také respondenti během prováděných rozhovorů. Anna 

Šabatová považuje dokument za převratný, protože jeho prostřednictvím došlo k uznání 

problém u, což bylo v kontextu dosavadního liberálního přístupu průlomové: 

„Atmosféra devadesátých let byla taková, že se to neřešilo, ale postavení Romů se 

zhoršovalo. Ale nikdo, tehdy ani vláda na to nereagovala, mluvilo se o tom, že máme 

občanský princip a žádná zvláštní práva pro menšiny být nemají. To je zlomilo v roce 

1997, kdy byl ministr Bratinka, který měl náměstka Dobala, kterého tématem pověřil a 

ten si vytvořil pracovní skupinu. Začali to mapovat, co se za těch několik let událo. 

Považovala bych Bratinkovu zprávu za obrat, protože došlo k uznání, že problém je a 

nejde to řešit jen na základě občanského principu, že je třeba hledat nějaké politiky.“ 

Jan Černý podotýká, že se stala vzorem pro dokumenty, které vznikaly v následujících 

letech: „Bratinkova zpráva byla první zprávou o situaci romské menšiny a stala se 

předlohou i pro následující dokumenty, které se tématu věnovaly.“ Podobného názoru 

je i Karel A. Novák: „… hodně věcí se dělalo na základě Bratinkovy zprávy, ta strašně 

dlouho byla něčím, co nebylo překonáno, nic nemělo její závažnost a myslím, že z ní 

vycházel později projekt terénní sociální práce.“  Podle Romana Kristofa je možné, že 

vydání zprávy souviselo s vlnou migrace do Kanady, ale upozorňuje, že se jedná o 

dokument, na jehož vzniku se pracovalo realitně dlouhou dobu, takže nejspíš není jen 

odpovědí na jednu situaci: „Na ní se pracovalo 2 roky, takže není asi jenom výsledkem 

nějaké tlaku, ale myslím, že to mohlo mít souvislost taky s tím prvním kanadským 

průšvihem.“ Roman Krištof připomíná, že přestože na Bratinkovu zprávu následující 

dokumenty navazovaly, jejich charakter byl často odlišný: „Tým Viktora Dobala k 

tomu měl, myslím, velmi rozumný přístup, je to vlastně první studie svého druhu, která 

se u nás tématu věnovala. Ale to, co s tím pak udělali sociální demokraté, nemá 

s původním obsahem nic společného, ti z toho pak dělali národní obrození Romů.“ Ivan 

Gabal považuje Bratinkovu zprávu za mezník v v politice sociálního začleňování v tom 



85 

 

smyslu, že jejím přijetím došlo ze strany politiků k uznání toho, že zde existuje 

problém sociálního vyloučení Romů, což vlastně nastartovalo další činnost v této 

politické agendě: „…perioda uznání problému, to byla ta bitva kolem Bratinkova 

paperu s Klausem a dalšími.“ Také Czeslaw Walek ji vnímá jako důležitou kvůli tomu, 

že jako první problematiku sociálního vyloučení Romů pojmenovala na úrovni vlády: 

„Bratinkova zpráva je taky milníkem, první pojmenovala vládě situaci, v jaké Romové 

žili.“ 

Podle Černého byla Bratinkova zpráva novátorská také tím, že se problematiku 

sociálního vyloučení Romů snažila řešit meziresortně: „Tato zpráva jako první přišla 

s mezirezortním řešením: navrhla vytvoření mezirezortního orgánu či komise, která 

měla zároveň jakoby suplovat roli romské reprezentace.“ Nově vzniklá komise měla 

kromě propojení resortů přinést do tvorby politiky sociálního začleňování hlas 

samotných Romů, k čemuž Černý podotýká: „Meziresortní komise pro záležitosti 

romské menšiny měla občanskou část, kterou tvořili zástupci Romů, což mělo vyrobit 

„romský hlas“ v politice. Ti se tam pak scházeli s různými náměstky ministrů. Chodili 

tam tedy romští občané, aktivní lidi, kteří ale logicky nebyli vybaveni „sektorovými“ 

znalostmi tak, aby mohli úplně sekundovat v diskuzích státní správě - náměstkům 

ministrů, případně jejich zástupcům a (více)premiérovi, který komisi předsedal.“ Podle 

Černého tak tyto debaty neměly velké výsledky a u některých politiků vedly možná až 

rezignaci, ale posun nastal v tom, že nastala shoda o tom, že by stát měl zajistit nějaké 

řešení problému sociálního vyloučení cílené přímo na Romy: „… došlo k posílení 

představy o tom, že tu má být skupinové řešení přímo pro Romy – tedy např. nějaký 

vládní romský program, afirmativní akce, nebo třeba zavedení menšinových samospráv 

jako v Maďarsku“.  

 

7.5 Zavádění konceptu terénní sociální práce 

Jako jeden z možných prostředků boje se sociálním vyloučením byla od 

přelomu let 1999 a 2000 v České republice pilotována terénní sociální práce (TSP). Od 

roku 2000 začala vláda vyčleňovat finance pro realizaci Programu terénní sociální 
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práce v sociálně vyloučených komunitách, který administrovala Rada vlády pro 

záležitosti romské komunity a od roku 2003 také MPSV. Finanční prostředky z tohoto 

programu byly určeny pro podporu TSP při obecních samosprávách a při nevládních 

neziskových organizacích. Přestože byl koncept poměrně úspěšný a expandoval, 

upozorňuje Krištof (2006: 8) na limity, které jej omezovaly: „Samotná TSP může 

pomoci jednotlivcům, ale bez propojení na vzdělávací, zaměstnanecké a bytové 

programy a politiku samospráv nemůže být účinným nástrojem omezení sociálního 

vyloučení.“ Začalo se proto uvažovat o integrovaném poskytovateli sociálních služeb, 

jehož první návrh přišel pod označením „agentura“ vytvořen v roce 2002 (Krištof 2006: 

8).  

Karel A. Novák vzpomíná, že první programy TSP byly financovány 

z předvstupního evropského fondu PHARE: „Rozvíjely se historicky první terénní 

programy v ČR, to tehdy asi v roce 2000 byl velký projekt ČvT financovaný programem 

PHARE.“ Novák dodává, že jedním z cílů projektu bylo vyškolení nových terénních 

sociálních pracovníků: „Projekt měl více částí a jedna byla vyhrazená na školení 

terénních pracovníků. Terénní sociální pracovníci byli novinka stejně jako terénní 

sociální práce, která nebyla běžná jako dnes.“ Projekt školil pracovníky, kteří pak 

působili v různých městech, jejichž určení se podle Nováka odvíjelo od toho, kde o 

nabídku měli zájem: „Mělo to být pro města, kde poradce pro Romy projevil zájem, 

záleželo to na tom, kde jsme se s poradci domluvili, kde měli vhodné lidi do toho 

kurzu.“ Novák poznamenává, že projekt byl zajímavý tím, že při něm docházelo 

k docela úzké spolupráci mezi neziskovou organizací Člověk v tísni a Úřadem vlády a 

přinesl také princip práce v regionech: „Projekt to byl ČvT ale dělal se v koordinaci 

nebo jakoby pod dozorem Úřadu vlády. S Romanem Krištofem se pak následně 

podařilo vyjednat první krůčky reálné podpory státu a zaměstnali jsme tak absolventy 

toho kurzu, protože byli zaplaceni nějací terénní pracovníci pro různá města, kde pak 

působili. Mělo ti sice svá úskalí, třeba v metodickém vedení těch pracovníků, ale stále 

to funguje a myslím, že to také docela ovlivnilo další směřování politiky sociálního 

začleňování.“ Jako důležitý posun v politice sociálního začleňování vnímá zavedení 

konceptu terénní sociální práce Czeslaw Walek: „…dalším milníkem byl dotační 

program terenní sociální práce, což podle mě to byla taky reakce na emigraci do 
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Kanady. Tehdy vláda dala peníze na terénní sociální práci a vznikl celý ten koncept 

TSP.“ 

 

7.6 Vznik funkce vládního zmocněnce pro lidská práva 

Podle Ivana Gabala byl vznik funkce vládního zmocněnce pro lidská práva 

výsledkem uznání toho, že sociální vyloučení Romů je problémem, kterým by se 

politika měla zabývat, tedy výsledkem politického uznání problému, které podle něj 

přišlo s Bratinkovou zprávou (viz výše): „… pak ono (problém se sociálním 

vyloučením Romů), to narostlo a vlastně první výsledek toho uznání byl Uhlův úřad.“ 

Jak už bylo zmíněno, jako první funkci vládního zmocněnce pro lidská práva 

zastával Petr Uhl a to v období  od září 1998 do února 2001. Zároveň byl v čele Rady 

pro národnosti, Rady pro lidská práva a Meziresortní komise pro záležitosti romské 

komunity a byl náměstkem místopředsedy vlády pro legislativu a lidská práva. 

Následovalo období, kdy post zastával Jan Jařab, který byl jmenován v březnu 2001 a 

rezignoval na konci října 2004.  Angažoval se mimo jiné také v prosazování novelizace 

zákona o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, kterému je věnována jedna 

z předchozích podkapitol. Dalšími byli Svatopluk Karásek, který byl ve funkci 

zmocněnce v letech 2004 - 2006 a Jan Litomiský, který funkci zastával v období mezi 

lety 2006 – 2010. Krátce byl v této funkci také Michael Kocáb, kterého v dubnu 2010 

jmenoval Jan Fisher a v září 2010 byl odvolán vládou Petra Nečase. Funkce by znovu 

obsazena až v únoru 2011, kdy byla zmocněnkyní jmenována Monika Šimůnková 

(Vláda 2009). 

Respondenti často naráželi na to, že ve srovnání s ministerským postem je 

funkce zmocněnce pro lidská práva velmi slabá a není z jejího titulu možné vyvíjet 

odpovídající tlak potřebný k prosazení agendy sociálního začleňování na vládě. Anna 

Šabatová poznamenává, že velkou roli hraje to, jaké má zmocněnec kontakty a jak 

dokáže na ministry působit: „Důležité je, co umí zmocněnec prosadit, jaký má přístup k 

ministrům, nyní není ve vládě, k ministrům se nedostane. Ministr má mnohem větší 

váhu, je na vládě.“  Podrobněji k rozdílu mezi ministerským a zmocněneckým postem 
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viz podkapitola „Vznik (a zánik) postu ministra pro lidská práva a národnostní 

menšiny“.   

 

7.7 Zrušení okresních úřadů a převod kompetencí na obce 

Se změnami po roce 1989 souvisí i decentralizace, která s sebou nese zvyšování 

rozhodovacích pravomocí pro obce. S ohledem na vztah k sociálně vyloučeným se zdá 

zásadní především vliv obcí na podobu lokální bytové politiky. Vedle výčtu 

komplikací, které podle respondentů znesnadňují praxi politiky sociálního začleňování 

je ale třeba poznamenat, že rozhodně nelze paušalizovat v tom smyslu, že by všechny 

municipality v začleňování lidí z vyloučených lokalit selhávaly. Respondenti 

poukazovali jakožto na příklad dobré praxe na obec Obrnice, kde působila Agentura, 

Roman Krištof k tomu dodává: „Ale někde se něco děje a je to úspěšné, dobrý příklad 

jsou třeba Obrnice, starostka tu neřeší ideové, ale praktické věci, řeší, co je na místě 

řešit, a je úspěšná.“ 

7.7.1 Slabá kontrola státu 

Podle názoru Anny Šabatové je role samospráv při procesu implementace 

politiky sociálního začleňování klíčová: „Jeden z problémů je participace samospráv, 

kdy se rozhodně nedaří přesvědčit všechny samosprávy ke spolupráci. Došlo k přenosu 

kompetencí na obce, ale vůbec není zajištěná kontrola, aby to skutečně dělaly.“ 

Podobně také Petr Víšek se domnívá, že se zrušením okresních úřadů se stát dostal do 

situace, kdy není schopen obcím uložit, jakou mají dělat politiku: „Došlo k takovému 

rozdělení pravomocí mezi stát a samosprávu, v níž stát může ohlásit cokoliv, ale 

samospráva to neudělá. Vláda se usnese, že schválí program začleňování romského 

obyvatelstva, dá to na vědomí a obce to na vědomí vezmou nebo nevezmou. Vláda 

říkala, integrujeme, ale obce vylučovaly, kde mohly – viz období, kdy podle Gabalovy 

zprávy vznikaly vyloučené lokality.“ Víšek doplňuje, že stát vlastně nemá nástroje, 

kterými by obce donutil dělat politiku sociálního začleňování, což ilustruje na příkladu 

dění v Matiční ulici: „Ukázalo se, že vytěsňovací obecní aktivity sice byly legální, ale 

výsledek je nelegální, protože vzniká segregace, oddělení. Stát ale nezakročil, a neměl 
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na to ani vhodné nástroje - mohl tam tak akorát vyhlásit stanné právo a přijet s tanky.“ 

Právě v bytové politice je problém kompetencí obcí často diskutovaný, Petr Víšek 

k tomu dodává: „Stát dal na začátku devadesátých let veškerý bytový fond obcím, a ty 

jej pak prodaly, viz Kubera v Teplicích, ale už se nepostaraly o to, aby bylo občany 

dostupné třeba sociální bydlení.“ Víšek také upozorňuje na paradox, kdy je sice obcím 

přiznána samostatná působnost v bytové politice, ale když přijde na placení doplatků na 

bydlení, platí je stát: „Bytová politika je v samostatné působnosti, tak jakým právem se 

stát stará o doplatky na bydlení?“  Také Karel A. Novák připouští, že velké pravomoci 

obcí v určitých oblastech ztěžují implementaci politik sociálního začleňování, ale 

zároveň připomíná, že jsou oblasti, které stát stále může dost ovlivňovat: „Zákon o 

obcích je špatný a Svaz měst a obcí má pevné postavení, takže není reálné, že by se to 

změnilo. Stát ale nástroje má, například školství, to může docela jednoduše změnit, a 

má také např. monopol na sociální síť.“ 

7.7.2 Populismus lokálních politiků 

Podle Petra Víška je problémem to, že lokální politici se často snaží zavděčit 

voličům, tak se podporou začleňování Romů zabývat nechtějí: „Nefunguje to, starosta 

je příliš blízko - starostové, kteří se začali zabývat romskými otázkami, tak nebyli znova 

zvoleni. To byla velká výhoda těch okresních úřadů, ty nemusely dělat politiku a to, co 

se libí voličům. Třeba nízkoprahové kluby pro romské děti v Tachově taky dělal okresní 

úřad a ne město, které by si nechtělo rozeštvat voliče.“ Také Hana Frištenská 

upozorňuje na to, že místní politici často nemají politickou vůli problém sociálního 

vyloučení Romů řešit, protože se obávají o své znovuzvolení: „Politiku sociálního 

začleňování by měly dělat municipality, protože to jsou ti, které by to mělo zajímat 

nejvíc, ale podle mého názoru to dělají nejmíň. Naráží to na politickou reprezentaci, 

která chce být za čtyři roky opět zvolená, navíc ta opatření stojí dost peněz, a lidé je 

nebudou volit, když budou sázet peníze do sociálního začleňování Romů. Ale 

samozřejmě také mohou být města, která se s tím problémem snaží docela poctivě 

popasovat, ale záleží, kolik je tam lidí, kteří tématu rozumí. Ale jde také o politickou 

vůli – jestliže v tom městě lidi Romy nesnáší, tak si lokální politici nedovolí udělat 

nějaké positivní změny v této problematice, protože by je prostě příště nezvolili.“ Pozn.: 



90 

 

Tomu, že populismus politiků může v praxi politiku sociálního začleňování značně 

brzdit je věnována pozornost také v kapitole 10.  

7.7.3 Starostové v parlamentu 

Petr Víšek se má za to, že současné nastavení pravomocí obcí je dílem silného 

zastoupení starostů v Parlamentu ČR: „Stalo se něco, čemu říkáme „cow handle“, jako 

na trhu - Vláda něco chtěla po parlamentu, ale v parlamentu je v ČR nejvíc bývalých 

nebo současných starostů, kteří měli jako nepřítele okresní úřady, protože ty je 

kontrolovaly.  Ti starostové okresní úřady nenáviděli, tak si prosadili v parlamentu, že 

bude nový smíšený model - státní správa a samospráva a že budou zrušeny okresní 

úřady.“ Na přítomnost velkého počtu starostů v parlamentu, což může mít vliv na to, 

jaké zákony jsou přijaty, v rozhovoru upozorňovala i Anna Šabatová: „Problém je, že v 

českém Parlamentu v PS i Senátu je poměrně dost starostů. Taková lobby by tomu asi 

bránila, kdyby se měly psát zákony, které by víc definovaly povinnosti obcí. Nelze 

paušalizovat, ale provázanost tam je. Samospráva je u nás koncipována hodně široce. 

Například v Holandsku nebo Británii mají finanční nástroje jak ty obce alespoň k 

něčemu přimět.“ Nové nastavení pravomocí pak podle Víška celkově zkomplikovalo 

řízení státu: „Tak jsme místo 70 okresů jich vytvořili 205, pak máme 380 obcí s 

pověřenou působností a 6240 obcí se samostatnou působností - to je šílené. 

Vznik krajů a přesun kompetencí na obce považuje za významný předěl ve 

vývoji politiky sociálního začleňování také Jan Černý: „Došlo k posílení role místní 

samosprávy a jakémusi, možná až nerozumnému, spoléhání na to, že samospráva bude 

řešitelem potíží místních lidí, což ne všude takto dopadlo. Nové systémy jako krajského 

řízení sociální politiky nebo krajské strategie politiky sociálního začleňování se teprve 

usazují a zavádějí.“ Podle Černého se tím otevírá důležitá debata, kdo je vlastně 

nositelem politik, protože to často vypadá, jakoby některým aktérům stále nebylo jasné, 

kdo je vlastně za vykonávání určitých politik odpovědný, jestli stát nebo municipality: 

„To pak otevírá debatu, kdo je tu nositelem politik; stát říká, že jsou to obce, které mají 

dělat tu nepěknou sociální politiku, a obce mají zase pocit, že by to měla zařídit 

centrální vláda. Stávají se situace, že některé obce ani neví, že zřizují školy, takže 

starostu překvapíte, když mu řeknete, že by mohl mít nějakou vlastní vzdělávací 
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politiku, protože on si myslí, že oni na radnici jen volí ředitele. Zrušili se systémy 

řízení, které byly předtím, nějaké ty komise, a střední článek najednou chybí. 

Pravomoci v rukou obcí jsou tu totiž docela nově, není tu ta tradice a chybí také někdo, 

kdo by to rozhýbal. Na úrovni politik sociálního začleňování je to podobné, takže to co 

např. dělá Agentura je, že pobízí města, aby si nějaké plány vypracovaly a na nich pak 

je, jak moc se tomu tématu budou věnovat.“ 

 

7.8 Vstup ČR do EU 

Potůček (2008: 87) považuje vstup země do Evropské Unie za důležitý aspekt, 

který měl na vývoj sociální politiky podstatný vliv a to už od období příprav na vstup 

do Unie. Ve starých členských zemích (EU-15) se otázky sociálního vyloučení a 

začleňování diskutovaly už od začátku devadesátých let, ne – li dřív. Agenda sociálního 

začleňování je ale v české veřejné politice relativně novým prvkem a v podobě 

komplexní strategie byla do ČR vnesena zvenčí Evropskou komisí jako jedna z agend 

závazných pro nové členské země (Sirovátka, Hora, Horáková, Klimplová, 

Rákoczyová, Winkler 2006: 55-56). Formálně byla politika sociálního začleňování 

v ČR ustavena v roce 2004 kdy zástupci Evropské komise a české vlády společně 

schválili dokument, který měly všechny kandidátské země zpracovat za účelem 

identifikace klíčových problémů v oblasti chudoby a sociálního vyloučení (Potůček 

2008: 87-88). Můžeme ale říct, že ve veřejně politické agendě je u nás koncept 

sociálního vyloučení používán asi od roku 2003, a to hlavně v rámci „evropské“ 

agendy. Do českého diskursu se tak dostal nový pohled na existující sociální problémy, 

a s ním i nová veřejně politická agenda. Evropská komise členské státy zavazuje řešit 

problematiku sociálního vyloučení a přistupovat k ní jako ke komplexnímu problému, 

což musí národní politiky nějakým způsobem reflektovat. Evropské fondy pak 

poskytují finanční prostředky, které jsou určeny k realizaci opatření agendy sociálního 

začleňování (Sirovátka, Hora, Horáková, Klimplová, Rákoczyová, Winkler 2006: 55-

56). Podle Kinskyho (1999: 239) členství v EU nepochybně přispívá k řešení etnických 

konfliktů uvnitř jednotlivých členských států.  
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Gabal ale v rozhovoru upozorňuje, že přestože je sociální začleňování „unijním“ 

tématem, tak kompetence problematiku řešit jsou v rukou členských států: „…a ono se 

to taky vytáhlo až na unijní úroveň, ale Unie nemá kompetence tyhle ty věci řešit, 

všechny nástroje jsou plně v kompetencích členských zemí.“ 

7.8.1 Přípravy na vstup do EU  

Není překvapivé, že Evropská unie má zájem na přijetí takových nových zemí, 

které sdílejí stejné demokratické hodnoty a tím pádem znávají i práva menšin. Pokud 

v zemi, která je k EU např. asociována Evropskou dohodou (tj. je kandidátskou zemí), 

hrozí útlak menšin, diplomacie EU dá jasně najevo, že nerespektování práv menšin by 

mohlo velmi zkomplikovat vyhlídky dotyčné země na plnohodnotné členství v Unii 

(Kinsky 1999: 229).  

Podle Romana Krištofa hrálo při přístupových vyjednáváních téma postavení 

Romů podstatnou roli: „Během příprav na vstup bylo romské téma důležité, při 

přístupových rozhovorech se na ně kladl důraz.“ Zároveň ale Krištof dodává, že si 

nemyslí, že by měla EU vliv na to, jaká konkrétní opatření se v ČR přijmou: „Vždycky 

když se něco dělo, tak to EK přinejmenším podporovala, ale myslím, že jim bylo jedno, 

zda se to ubírá cestou Agentury nebo nějakou jinou, chtěli vidět, že se NĚCO děje, 

nějaká opatření že se zavádějí, ale neříkali jaká konkrétně.“ Také Ivan Gabal 

poznamenává, že unijní vliv na českou politiku sociálního začleňování byl patrný již 

v době, kdy byla ČR teprve kandidátskou zemí: „Už v těch PHARE programech byly 

věci zaměřené na tuto agendu, a tam začaly ty unijní tlaky.“ Jako podstatného aktéra 

vidí Gabal EU také při procesu vzniku Agentury: „Perspektiva čerpání z ESF byla a 

stejně tak, podle mého názoru, tlak z Unie.“ Také Petr Víšek si myslí, že reálné dopady 

měly už před vstupní požadavky Unie, pro kterou je téma sociální koheze jednou z 

priorit: „Od EU přišla osvěta a povědomí o tom, co to vlastně sociální vyloučení je. 

Existovaly také různé před-vstupní projekty, vzpomínám si například na jeden zajímavý 

pro rekonstrukci státní správy. Čerpal se fond PHARE, těžili z toho i neziskové 

subjekty. Evropa si na rozdíl od nás uvědomuje důležitost sociální koheze a prevenci 

konfliktů.“ 
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7.8.2 Evropské strukturální fondy 

Podle Jana Černého vstup ČR do EU měl a má velký vliv na českou politiku 

sociálního začleňování už proto, že jsou na něj navázány evropské dotace, které mají 

často učení právě v sociální oblasti: „Hodně peněz na vyrovnání rozdílů mezi starými a 

novými členskými státy financovalo Německo, a to si představuje nějaký standard.“ Na 

důležitou roli financí z evropských strukturálních fondů při tvorbě politiky sociálního 

začleňování upozorňuje i Czeslaw Walek: „Vlastně pokud by nebylo evropských 

sociálních fondů, tak Agentura neexistuje, je z 80% hrazena z evropských peněz. Díky 

těm penězům se povedlo ty politiky posunout. Při plánování dotačního období se nám 

tam povedlo dostat hodně věcí okolo Romů a to kvůli tomu, že to chtěla taky Evropská 

komise, ať se tam Romové dostanou.“ Také Anna Šabatová má dojem, že Evropská 

unie agendu sociálního začleňování ovlivňuje minimálně skrze evropské dotace: „Asi 

můžu odhadovat, že by to bylo ještě horší, kdybychom nebyli v EU, a taky část 

programů je z evropských peněz, takže to si myslím, že v tom to má velký vliv. S pomocí 

evropských peněz se dělá plno projektů.“ 

7.8.3 Strategické dokumenty EU a jejich dopad na národní politiky 

Jan Černý také upozorňuje na vliv rámcových dokumentů, které Evropská unie 

vytváří, a které mají následně vliv na podobu strategických dokumentů na národní 

úrovni: „Existují rámcové dokumenty, které mají shodnou strukturu pro všechny 

členské země, aby se společná kohezní politika, tedy politika soudržnosti dala vůbec 

nějak realizovat. Takže český státní aparát dělá dokumenty, které jsou očekávané jak 

rozsahem, tak i strukturou, jen jsou tam dosazena národní a demografická data a 

politické priority. Dá se tedy říct, že na úrovni systémů má Evropská komise a tlak na 

společný rámec evropské politiky velký vliv i na podobu národních politik.“ Nabízí se 

otázka, jestli mají strategické dokumenty EU vůbec nějaký dopad nějaký praktický 

dopad na podobu politik a nemají jen charakter prázdných proklamací. Na to Jan Černý 

poznamenává, že obsah strategických dokumentů Unie do značné míry určuje, kam 

budou plynout finance z evropských fondů a tím má možnost vcelku reálně praxi 

ovlivnit: „Dopad mají už z toho titulu, že je to rámec těch peněz, co plynou 

z evropských fondů. Je částka peněz, která se rozděluje a EU řekne, na co chce, aby se 
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použily a nastavení evropských strategií tak má reálný dopad na podobu národních 

politik.“ Podobně Karel A. Novák vnímá vliv EU na to, co bude v dokumentech a 

potažmo na to, co bude dotováno z evropských fondů: „Dopad to má v tom, že EU 

ovlivňuje obsah dotačních programů a oni chtějí, aby tam ty inkluzivní věci byly. 

Zároveň ale Černý připouští, že je otázka, nakolik je pak vždy naplňován cíl, k jehož 

naplnění měla dotace minimálně přispět:“Kontrola dodržování těchto priorit (pozn.: 

pojmenovaných ve strategických dokumentech) je ale problém, protože papír snese 

všechno a stát ve zprávách, které Unii dodává, často lže. Probíhají ale samozřejmě také 

kontroly a občas se na něco přijde, a peníze se musí vracet, tak se z toho ten stát může 

poučit.“ Obdobně se na věc dívá Karel A. Novák, který navíc dodává, že se od sebe 

mohou lišit i jednotlivé operační programy: „Další věc je, nakolik jsou schopní to 

ohlídat, že se to plní. Nějaká opatření kontroly ale jsou a co já vím, tak třeba OP LZZ 

se čerpaly docela rozumně - dělala se tam spousta zajímavých a dobrých věcí, takže to 

asi MPSV nedělá úplně špatně. Oproti tomu OP VK se mi zdálo horší.“ 

Určité dopady na praxi při vykonávání politik sociálního začleňování přisuzuje 

strategickým dokumentů také Czeslaw Walek. Připouští, že v praxi nikdy nedochází 

k tomu, aby se naplnilo vše, co je v koncepcích napsáno, ale i tak jsou podle něj 

nějakým přínosem, protože alespoň něco se většinou podaří splnit: „Z tohoto důvodu 

(přísun peněz) to vstup do EU ovlivnil určitě, ale ovlivnil to i před vstupem, kdy tam 

byla kritéria na ochranu menšin a ovlivňuje to i nadále - především přes peníze, ale i 

přes všechny ty koncepce, které se musí do Unie posílat. Koncepcí kolem Romů je 

hodně: máte Romskou koncepci, máte NAPSI, nějakou strategii sociálního začleňování 

má Šimáček (ASZ), takže je toho plno. Zdá se, že je jich až moc, ale ono se z toho 

vždycky naplní něco - je dobré nějaké plány a koncepce mít - myslím, že každá strategie 

posune něco, i když to jistě není to ideální a nenaplní se nikdy vše.“ 

Oproti tomu Petr Víšek se k reálným dopadům strategických unijních 

dokumentů staví spíše skepticky: „Pro české prostředí je to bohužel asi jen rétorika, 

obávám se, že to nebereme moc vážně. Například pamatuju Škromacha, jak 

podepisoval to memorandum, že uděláme Agenturu nezávislou na státu atd., ale 

nakonec se to vůbec nesplnilo.“ Kvalitní obsah podle něj nemají ani na české NAPSI: 

„V NAPSI jsou samé nekontrolovatelné a neměřitelné formulace, je to celé vágní.“ 
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K obsahu českého NAPSI je kritický i Karel A. Novák: „Formálně se to udělalo, ale 

nikdo se podle mě do toho nedívá. Nejsou tam priority, je to výčet všech možných 

opatření. Provázanost na rezortní koncepce je nulová. Není tu politická vůle to 

realizovat, nikdo na to netlačí. Chybí tu podle mě taky základní analýzy – třeba změřit, 

kolik sociální vyloučení stojí, to jde, dá se to namodelovat.“ Velkou váhu dopadu 

strategických dokumentů nepřisuzuje ani Anna Šabatová: „Koncepcí je více, třeba 

MPSV má nějakou taky nějakou zprávu o inkluzi, ty dokumenty jsou, ale já moc 

nevnímám, že by se to přenášelo do praxe.“ 

Proč se strategické dokumenty ve svém obsahu tak často opakují a není ve větší 

míře dosahováno cílů, které si vytyčují? Jan Černý k tomu podotýká: „Problém je 

myslím také v tom, že nikdo tady moc nerozumí tomu plánování, co jsou ukazatele 

výsledku, že se cíl zaměňuje s nástrojem atd. Ale samozřejmě nějaký průběžný cíl, jako 

třeba dostupnost služeb je v pořádku. Často ale chybí měřitelné indikátory, které by se 

následně daly hodnotit.“  

 

7.9 Debata implicitní vs. exkluzivní model 

Podle Jana Černého jsou principy fungování Agentury částečně výsledkem 

debaty, která v letech 2005 - 2007 řešila, zda by měla být problematika sociálního 

vyloučení řešena na základě tzv. implicitního modelu nebo tzv. exkluzivního modelu.  

Implicitní model tvrdí, že opatření státu by měla směřovat ke všem sociálně 

vyloučeným bez ohledu na jejich etnicitu a navrhuje opatření, jako např. poskytnutí 

podpory všem žákům, jejichž rodiče dosáhli jen základního vzdělání: „Část aktérů 

(pozn.: podporujících implicitní model) si myslela, že by bylo lepší, aby byl plánovaný 

státní program zaměřený na „chudé“ děti bez ohledu na jejich etnickou příslušnost, což 

by podle nich nezvyšovalo tenzi ve společnosti a zbytečně nerozdělovalo cílovou 

skupinu sociálně vyloučených podle etnického klíče, což považovali za nežádoucí. 

Zastánci této implicitní varianty také vycházeli z toho, že peněz na takovou agendu by 

mohlo být víc než na program určený jen a pouze pro Romy,“ poznamenává Jan Černý. 

Na úskalí projektů, které jsou určeny výhradně Romům, upozorňuje po své zkušenost 



96 

 

Karel A. Novák: „Není dobré, když je program jen pro Romy, v těch 

marginalizovaných krajích chudoba a sociální patologie postihuje samozřejmě často i 

Neromy. A je to pak hodně výbušné, když jsou nějaké programy zaměřené jenom na 

někoho.“ 

Oproti tomu exkluzivní model dává přednost tomu, aby byla opatření státu 

v této agendě adresována jen sociálně vyloučeným Romům, k čemuž Jan Černý 

dodává: „Druhá strana zastávala exkluzivistický přístup k tématu a názor, že by agendu 

měly zastávat romské organizace, protože „Romům mohou rozumět jen Romové“ a že 

by program měl být cílen jen na sociálně vyloučené Romy.“ Tento přístup 

argumentoval také obavou, že opatření cílená na všechny sociálně vyloučené, povedou 

k tomu, že na ně mnozí Romové nedosáhnou, Jan Černý k tomu poznamenává: 

„existuje obava z toho, že když bude program nastavený moc široce, tedy nejen pro 

Romy, tak z něj romské rodiny jaksi vypadnou, protože je předběhnou ti, co jsou jakoby 

rychlejší a světlejší.“  Na toto nebezpečí naráží i Hana Frištenská, která obavu 

podkládá tím, že pomoc sociálně vyloučeným Romům nebude nikdy tak politicky 

atraktivní jako pomoc jiným sociálně vyloučeným skupinám populace: „Já mám pocit, 

že když se mluví o Romech, tak se má mluvit o Romech a ne o sociálně vyloučených. Za 

celé roky praxe jsem mockrát viděla, že byla tendence zapasovat Romy do nějakého 

většího celku, což nakonec vedlo k tomu, že se o ty Romy nakonec nikdo nestaral – 

řekne se sociálně vyloučení, ale to je široká kategorie, kam se nacpe plno dalších 

skupin. Ve finále se pak ale kvůli snadnější politické průchodnosti opatření cílí právě 

na ostatní skupiny, které v lidech budí soucit, a ne na Romy.“ Jan Černý ale 

předpokládá, že při aplikaci implicitního modelu by Romové přijít zkrátka neměli a 

zároveň se tak zamezí vzniku zbytečných tenzí: „Velké zastoupení tu asi budou mít 

romské rodiny (pozn.: při uplatnění implicitního modelu), ale nevylučujeme zde jejich 

neromské sousedy, kteří mají stejné problémy – bydlí ve vyloučené lokalitě, nemají 

práci a mají nízké vzdělání. Oproti tomu stojí exkluzivní model, který by romským 

žákům nabídl např. nějaké stipendium určené speciálně pro Romy, romského asistenta 

pedagoga, romského poradce atd.“  

Na druhou stranu Hana Frištenská, která se přímé práci s Romy věnovala velmi 

dlouho, vidí v exkluzivních opatřeních možnost, jak např. u romských dětí zvýšit jejich 
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sociální mobilitu: „Sociální politika by měla umožnit romským dětem přechod na 

střední a vysoké školy a to včetně poskytování stipendií, protože rodiny těchto dětí 

často nemají na to, aby je na škole finančně podporovaly“. Zároveň Frištenská 

upozorňuje, že Romové jsou specifická skupina a proto jsou potřeba opatření určená 

speciálně pro ně, tedy například stipendia pro romské žáky: „Romové jsou speciální 

skupina – viditelná, diskriminovaná, neoblíbená. Důležité je nikdy nezapomenout, že se 

zabýváme Romy, protože je to v mnoha ohledech zvláštní skupina.“  K tomu Hana 

Frištenská připojuje názor, že by Romové měli být sami v programech sociálního 

začleňování zapojeni také jako pracovníci, protože romské problematice dobře rozumí: 

„Podle mého názoru také do celého procesu musí být zapojení Romové, protože mají 

zvláštní kvalifikaci, tu etnickou. Netvrdím, že etnická kvalifikace může nahradit 

veškerou ostatní, to ne, musí být vzdělaní a mít nějaké potřebné dovednosti, ale oni 

mají něco navíc – rozumějí tomu, co vidí, protože to sami zažili.“ Jako příklad tohoto 

zapojení Romů do praxe politiky sociálního začleňování Frištenská již běžící projekty: 

„Existují různé úspěšné programy, např. romští asistenti ve školách, preventisté u 

policie, domovníci, řadu podobných programů dělají také neziskové organizace.“ 

Výrazně proti skupinovému uvažování o Romech při tvorbě veřejněpolitických 

opatření je Roman Krištof: „Nelze hovořit o Romech jako o jednolité skupině a na 

základě toho koncipovat různé programy. Jedna z funkcí státu by podle mě měla být 

zajišťování nějaké sociální spravedlnosti, proto by některým lidem stát měl pomáhat. 

Do této skupiny pochopitelně spadají často i Romové, ale kdybych koncipoval nějaké 

opatření sociální politiky, bylo by to pro mě to poslední, co mě zajímalo, jestli je ten 

člověk Rom. Mělo by to podle mě být koncipováno obecně.“ 

Vliv této debaty na podobu české politiky sociálního začleňování, byl dán i tím, 

že se zastánci obou přístupů snažili svoji ideu prosadit u tvůrců politik: „Zástupci obou 

názorových proudů pak docházeli za tvůrci politik a snažili se je dostat na svoji 

stranu.“ Nešlo totiž jen o spor dvou ideových táborů, ale také o to, jaké bude mít 

agenda sociálního začleňování institucionální zajištění, Jan Černý k tomu dodává: 

„Byla to vlastně debata o tom, jestli se má zrušit ta rada (pozn.: tehdejší Rada vlády 

pro záležitosti romské komunity, dnes Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, viz 

také podkapitola Vznik Bratinkovy zprávy) a založit Agentura (pozn.: založená na 
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implicitním přístupu), což romské neziskové organizace moc nechtěly, a když ano, tak 

jen když by ji řídil Rom a pracovali v ní Romové. Celé to nakonec skočilo 

kompromisem, kdy byla zachována Rada vlády pro záležitosti romské komunity, jako 

ten občansko-politický orgán, který se vyslovuje k různým věcem a zároveň nově 

vznikla Agentura.“ Podle Černého ale tímto spor zastánců implicitního a exkluzivního 

modelu úplně neustal: „Obě instituce (pozn.: Rada vlády pro záležitosti romské 

menšiny a Agentura pro sociální začleňování) nakonec existují vedle sebe, ale stále se 

vede jakýsi boj o to, kdo bude čemu dominovat, Rada vlády pro záležitosti romské 

menšiny např. jmenuje dohlížecí výbor, tedy Monitorovací výbor pro činnost ASZ, který 

na ni dohlíží a kritizuje třeba ředitele, když se mu činnost Agentury zdá málo „romská“ 

atd.“.V očích Ivana Gabala romské neziskové organizace v procesu plánování 

Agentury tak trochu komplikovaly situaci svými příliš nekompromisními požadavky: 

„Já si myslím, že romské organizace v tom procesu působily jako hodně komplikující 

faktor. Protože ten problém sice zasahuje Romy, ale aby byl řešitelný, tak ho musíte 

pochopit jako problém soudržnosti celé společnosti. Uchopením problému jako čistě 

romského, se pak z toho vytváří politicky velice těžce uchopitelná agenda.“ 

 

7.10 Vznik mapy sociálně vyloučených lokalit 

Studie pod názvem „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit 

a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti“ vznikla na základě zadání 

MPSV, Odboru řízení z ESF a Oddělení řízení a implementace OP RLZ s finanční 

podporou ESF. Projekt společně realizovaly GAC spol. s r. o. a Nová škola o. p. s. 

v období od listopadu 2005 do poloviny srpna 2006. Součástí studie je i popis 

metodologie a sběru dat, který ukazuje, jak realizátoři postupovali: v první fázi byl 

sestaven pracovní seznam možných vyloučených lokalit a vytvořen seznam 

operacionalizovaných indikátorů sociálního vyloučení, ve druhé fázi docházelo 

k popisu sociálně vyloučených lokalit dle stanovených indikátorů, ve třetí fázi byly 

prováděny hlubší vícedenní sondy v typově různých lokalitách a v na závěr byla 

v poslední čtvrté fázi zpracována elektronické mapa sociálně vyloučených nebo 
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sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit v ČR a také analýza a návrh 

strategie změny (GAC a Nová škola 2006: 7-13) 

Požadavek na zmapování situace vyloučených lokalit vznikl částečně díky 

inspiraci tím, jak byla podobná studie přínosná na Slovensku. Czeslaw Walek tuto 

zahraniční inspiraci komentuje: „Na Slovensku udělali mapování sociálně vyloučených 

lokalit, což jim posloužilo jako základ při vyjednávání evropských fondů na další 

programovací období. Já jsem s tím pak přišel na MPSV, že bychom něco takového 

potřebovali a vlastně takhle to vzniklo. Taky jsme to chtěli použít jako tlak při 

vyjednávání o evropských fondech a zároveň jako tlak pro to, aby vznikla Agentura.“ 

Podle Waleka nešlo o přímý požadavek z EU, i když Unie data uvítala, ale o vlastní 

iniciativu na základě toho, co bylo viděno na Slovensku: „Ve spolupráci s řídícím 

orgánem, se Zdeňkou Kučerovou tehdy, jsme vytvořili zakázku, oni to pak zaplatili a už 

to MPSV dělalo - vyhrál to tehdy Gabal a udělal to. Byla to naše iniciativa na základě 

toho, jak se to dělalo jinde, nebyl to požadavek od Komise. Oni samozřejmě chtějí 

nějaká čísla, ale že by tohle přímo vyžadovali, to ne.“ Ivan Gabal (je autorem 

zmiňované studie, ze které mapa vyloučených lokalit vznikla) má za to, že vznik mapy 

sociálně vyloučených lokalit souvisel s potřebou zmapovat rozsah problému sociálního 

vyloučení Romů: „Pak přišla fáze, kdy bylo potřeba zjistit, jak to (problém sociálního 

vyloučení Romů) vypadá, co to je. Nikdo, ale opravdu nikdo neměl představu o tom, 

kolik toho je, ani ti, co v tom dělali, ani Jařab, nikdo neměl představu. “  

Vznik mapy sociálně vyloučených lokalit považuje Czeslaw Walek za důležitý 

pro další vývoj politiky sociálního začleňování: „V roce 2005 jsme s Gabalem udělali 

tu mapu sociálně vyloučených lokalit. Přínos té mapy, která je teda docela povrchní, 

když se na to člověk podívá, je, že je u ní jednoduchými čísly a slovy pojmenován 

problém.“ Podle Waleka byla jasná čísla z mapy dobrým argumentem při prosazování 

dalších opatření v oblasti: „Myslím, že ano, to mělo vliv -  určitě když jsme pak posílali 

na vládu nějaké dokumenty, tak jsme tím tvrdě argumentovali… Když posíláte materiál 

do vlády, tak tam máte nějakou „důvodovku“, kde musíte argumentovat a těmi čísly se 

prostě argumentuje jednoduše.“ Navíc podle něj jasně popsaný stav problému sociálně 

vyloučených lokalit přinutil politiky k nějaké reakci: „Když jsme tehdy ta čísla 

představili, tak tehdejší ministr práce a sociálních věcí, Petr Nečas minimálně říkal 
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někde v médiích, že je s tím potřeba něco dělat. Takže na ty čísla najednou nějakým 

způsobem začali reagovat. To, že se na to pak zase rychle zapomnělo, to už je jiná.“ 

Přestože má Petr Víšek výhrady k metodologickému provedení studie, tak se 

domnívá, že mapa na další vývoj politiky sociálního začleňování vliv měla, protože 

přinesla data, která dřív nebyla k dispozici: „Gabalova studie měla velké 

metodologické problémy a ne všechny lokality byly fakticky navštíveny. Ale ta studie 

přišla v pravý čas, hodila se. Dopad to určitě mělo - jednak bylo zajímavé to číslo, 

počet vyloučených lokalit, a pak taky to, že vznikly v posledních deseti letech.“ Také 

Czeslaw Walek připouští, že provedená studie nebyla po všech stránkách perfektní a 

měla své limity, ale zdůrazňuje, že „tvrdá data“ představovala argumenty, na které 

politici reagovali a otevřela se tak cesta k tvorbě dalších opatření politiky sociálního 

začleňování: „Tady nám byl Gabal schopný říct, že je tu 330 sociálně vyloučených 

lokalit a nikdo to nezpochybnil, i když se to dalo. Ale najednou to číslo bylo velké, 

najednou politici začali chápat, že je třeba něco dělat a tady pak ta cesta pro utvoření 

Agentury byla o dost jednodušší.“ Podobně také Karel A. Novák upozorňuje, že studie 

má svá omezení vyplívající z času, za který musela být dokončena, a také že by se mělo 

počítat s tím, že data již nejsou aktuální: „Ten Gabal na to neměl moc času, státní 

peníze se musely rychle utratit. Ta studie není špatná, v rámci toho, kolik na ni bylo 

času a peněz, ale myslím, že není dobré, že se to pořád bere tak, že je její obsah stále 

pravdivý. Nejsou tam totiž podle mě všechny lokality, ale je fakt, že další studie 

nevznikla.“Vážné námitky k  provedení ale taky (a hlavně) k samotnému zadání studie 

vyloučených lokalit ze strany MPSV a samotnému průběhu a výsledku soutěže pak 

v rozhovoru vyslovil Roman Krištof, ale vzhledem k metodě sběru dat této diplomové 

práce, která neumožňuje, aby respondenti na své výroky navzájem reagovali, 

nepovažuji za vhodné ani přínosné tuto kritiku výslovně citovat.   
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7.11  Vznik (a zánik) postu ministra pro lidská práva a 

národnostní menšiny 

Jako první zastávala funkci ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny 

Džamila Stehlíková, a to v období od ledna 2007 do ledna 2009. Následně se do křesla 

dostal Michael Kocáb, který byl ministrem pro od ledna 2009 do května 2009 (Vláda 

2009). Ministr i ministryně funkci vykonávali za Stranu zelených.  

Ivan Gabal považuje post ministra za velmi podstatný, protože může agendu 

sociálního začleňování v porovnání se zmocněncem pro lidská práva mnohem 

efektivněji prosazovat: „A pak je tu ministr, ten je strašně důležitý, protože ten chodí 

na vládu a otravuje a chodí za ministrem práce a sociálních věcí a proto ho ten Nečas 

sejmu okamžitě jak přišel. Na to samozřejmě měli právo, je to politické rozhodnutí, že 

to nebudou institucionalizovat na úrovni vlády, to je legitimní, ale byla to hrubá 

chyba.“  Ze své pozice může ministr pro lidská práva podle Gabala lépe ovlivňovat 

ostatní ministry: „ Ale tím pádem on (pozn.: Kocáb) když seděl ještě v kabinetu Fišera, 

tak mohl přijít za Kopicovou a říct nech Laurenčíkovou dělat tu její práci, nelikviduj 

to.“ Jako ministr je jim totiž „rovnocenným“ partnerem a může tak lépe vytvářet tlak: 

„Když tam ministr pro lidská práva není, tak tam nemají partnera, který by tu agendu 

tlačil. Jakmile ministr skončil, ta portfej byla odstraněna, tak v podstatě už nebyl žádný 

tlak.“ 

Oproti tomu funkci zmocněnce pro lidská práva považuje Gabal za příliš 

slabou: „Nemá potřebný kalibr člena vlády, nemá, řekl bych, razanci, schopnost se 

prosadit.“  Ovšem u i postu ministra vidí Gabal důležitost v tom, kdo funkci vykonává, 

protože aby mohl něco agendy sociálního začleňování na vládě prosadit, musí mít 

určité dovednosti: „Ministr musí jít přes argumenty, jako např. kolik nás sociální 

vyloučení stojí v rozpočtu, ne přes etnické argumenty, protože problémy nějaké menšiny 

devadesát procent lidi na vládě nezajímají, ale 16 miliard, které do toho ročně 

minimálně jdou, to už je jiná.“  

Pro vládu Petra Nečase nebylo o udržení postu ministra pro lidská práva 

prioritou, a dlouho zůstal neobsazený i post zmocněnce pro lidská práva. Podle názoru 
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Czeslawa Waleka vedly ke zrušení postu ministra pro lidská práva politické důvody: „ 

…pro ODS post ministra pro lidská práva absolutně není prioritou, ti kdyby mohli, tak 

by zrušili celý ten úřad, i zmocněnce. A dělají všechno proto, aby to zrušili - jednak tam 

dosadili úplně slabou osobu a za druhé její pravomoci osekali, takže ta teď nemůže nic. 

V kompetenčním zákonu ten ministr (pro lidská práva) není, tudíž je to fakt na 

premiérovi, jestli takového ministra jmenuje nebo ne.“ Ivan Gabal hovoří o tom, jak 

zrušení portfeje komentoval Roman Joch, tehdejší poradce premiéra Nečase v oblasti 

zahraničí a lidských práv: „Bavil jsem se o tom s Jochem a oni měli představu, že to 

vyřeší kombinace kvalitní sociální sítě, toho tlaku sociální situace, školství srazili, ale 

tam Dobeš premiéra naprosto obelhal. Byl jsem u toho, kdy v jeho přítomnosti odkýval, 

že ty speciální školy zruší, ten závazek přijal, ale pak to nesplnil a ten premiér nebyl 

schopný si to na něm vynutit. To znamená, že ta agenda zapadla v nějakých složitých 

koaličních vztazích a v naprosté nekompetenci ministra školství. On reprezentoval 

opačnou zájmovou skupinu, ty speciální školy, to je zase velký byznys.“ 

 

7.12  Vznik Agentury pro sociální začleňování 

Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách (dále jen Agentura) 

vznikla usnesením Vlády České republiky ze dne 23. ledna 2008 č. 85. Tímto 

usnesením Vláda ČR schválila návrh pilotního projektu k vytvoření Agentury, 

obsažený v části III materiálu č.j. 74/08, včetně návrhu finančního a personálního 

zabezpečení na léta 2008 až 2010. Usnesení č. 85 také mj. uložilo:  

 „Vedoucímu Úřadu vlády ve spolupráci s ministryní, v jejíž působnosti jsou 

lidská práva a národnostní menšiny předložit žádost o finanční podporu v rámci 

Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost MPSV a od 1. února 2008 zajistit 

realizaci aktivit pilotního projektu Agentury v rámci působnosti nově vzniklého odboru 

pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády.“ 

 „Ministryni, v jejíž působnosti jsou lidská práva a národnostní menšiny do 

31. prosince 2009 vyhodnotit účinnost pilotního projektu Agentury, včetně zájmu 

dalších obcí a měst o její služby, a v závislosti na výsledcích projektu navrhnout další 
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postup, včetně institucionálního zabezpečení Agentury s konkrétní právní 

subjektivitou.“ 

 „Ministru pro místní rozvoj, místopředsedovi vlády a ministru práce a 

sociálních věcí, ministrům školství, mládeže a tělovýchovy, průmyslu a obchodu a 

vnitra zajistit součinnost jejich resortů s realizací pilotního projektu Agentury.“ 

Konkrétnější informace o plánované Agentuře jsou obsaženy v části III 

materiálu č.j. 74/08 (příloha III usnesení č. 85) předloženého tehdejší ministryní 

Džamilou Stehlíkovou, který Vláda svým usnesením ze dne 23. ledna 2008 č. 85 

schválila. Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách je zde míněn 

koncept, jehož metoda měla být ověřována v rámci pilotního projektu od ledna 2008 do 

prosince 2010. Cíle tohoto projektu vycházely z programového prohlášení, ve kterém 

se vláda zavázala vytvořit komplexní program umožňující integraci Romů a zabraňující 

tendenci k jejich sociálnímu vylučování. Podle materiálu měla začít Agentura fungovat 

jako instituce se samostatnou právní subjektivitou od roku 2010, s tím, že bude využívat 

metodických postupů vytvořených v rámci pilotního projektu. Z preambule materiálu č.j. 74/08 

(příloha III usnesení č. 85): „Vláda České republiky se ve svém programovém prohlášení 

zavázala vytvořit agenturu, která bude zajišťovat komplexní služby při předcházení 

sociálnímu vyloučení a jeho odstraňování v sociálně vyloučených romských lokalitách 

a zefektivní čerpání finančních prostředků z EU v oblasti aktivit zaměřených na 

integraci sociálně vyloučených Romů do společnosti.“ Za cíl plánované Agentury bylo 

označeno: „využít jedinečné příležitosti, kterou nové programovací období čerpání ze 

Strukturálních fondů EU v letech 2007 – 2013 nabízí a vytvořit nezbytné personální 

a institucionální zázemí pro realizaci programů a projektů, které zásadně zlepší 

sociálně ekonomické podmínky Romů, zvýší jejich životní úroveň a zlepší jejich přístup 

na pracovní trh a k hlavnímu proudu vzdělání.“ Dále se zde hovoří o tom, že byl 

zvolen komplexní nástroj sociálního začleňování, protože vláda věří, že integrací Romů 

ve více oblastech (vzdělávání, zaměstnanost, bydlení) je možné zastavit proces 

vytváření sociálně vyloučených lokalit: „Prohlubující sociální vyloučení příslušníků 

romských komunit vyvolává naléhavou potřebu komplexních řešení šitých na míru 

lokálním podmínkám.“ Byl zvolen model pilotního ověření a následného vytvoření 

Agentury, „která bude podporovat „síťování“ a vytváření partnerství lokálních 
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institucí, které mají, nebo mohou mít bezprostřední vliv na životní strategie a motivace 

obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit (obce, školy, nestátní neziskové 

organizace, soukromé subjekty a další instituce).“ 

Návrh na vytvoření Agentury pro  sociální začleňování v romských lokalitách 

byl ještě před schválením Vládou ČR konzultován se zástupci ministerstev, krajských a 

obecních samospráv a nestátních neziskových organizací během dvou expertních 

seminářů s workshopy ve dnech 25. – 26. července a 27. srpna 2007, kterých se 

účastnilo celkem asi 140 osob. Na seminářích se pak podle citovaného materiálu 

ukázalo, že navrhovaný koncept agentury má podporu ze strany samospráv, nestátních 

neziskových organizací i samotných Romů (část III materiálu č.j. 74/08 příloha III 

usnesení Vlády ČR ze dne 23.1.2008 č. 85).  

Dne 9. června 2008 vydala Vláda ČR usnesení č. 731 o změně usnesení vlády 

ze dne 23. ledna 2008 č. 85, k vytvoření Agentury pro sociální začleňování v romských 

lokalitách a k informaci o organizačním zajištění činnosti Agentury pro sociální 

začleňování v romských lokalitách. Tímto usnesením bylo mj. stanoveno, že 

„ministryně, v jejíž působnosti jsou lidská práva a národnostní menšiny rozhoduje o 

projektech a jejich financování, zaměřených na sociální inkluzi obyvatel sociálně 

vyloučených romských lokalit v rámci pilotního projektu Agentury a provádí operativní 

úkony související s plněním funkcí Agentury v její pilotní fázi“. Dále usnesení z 9. 

června 2008 ukládá „ministryni, v jejíž působnosti jsou lidská práva a národnostní 

menšiny vypracovat a vládě předložit nejpozději do 31. března 2009 legislativní úpravu 

právní subjektivity Agentury.“  

7.12.1  Jak se koncept Agentury vyvíjel  

Petr Víšek se agendě sociální politiky věnuje již od sedmdesátých let, tak 

vzpomíná na nejspíš vůbec první návrh instituce, která měla plnit podobnou funkci jako 

dnešní ASZ: „První návrh na takovouto agenturu jsme sepsali už v roce 1989, chtěli 

jsme to nazvat institut - tedy ani stát, ani výzkum, protože institut může všechno, 

nemůže to být stát, ten je moc vázaný zákonem.“ Podobné preference zastával Víšek i 

v době, kdy se hovořilo o konceptu současné Agentury: „Chtěli jsme, aby to nebylo 
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státní, nevládní subjekty nejsou tak svázané zákonem, o.p.s. může dělat všechno. 

Navrhoval jsem, aby se nevytvářela nová instituce, protože to s sebou nese spoustu 

vyřizování, ale aby to VÚPSV založil jako svou součást rozhodnutím ministra. Mohlo 

by to tak působit hned - mají razítka, podpisy, účetnictví, vše hotovo a nic se nemusí 

zařizovat. Nechali bychom to tak rok běžet jako pilotní fázi a pak by se to od toho 

výzkumáku oddělilo a mělo by to právní subjektivitu. Ale ten návrh tehdy Jařab 

nepřijal.“ 

Také Roman Krištof hovoří o tom, že proces vzniku Agentury trval několik let a 

započal podle něj v době, kdy se vláda snažila zamezit zavedení vízového styku: 

„Agentura je výplod dlouhého přemýšlení - v létě 2002 šlo vládě hodně o to, aby se 

udržel bezvízový styk s Británií, protože tam byly problémy s migrací, pak se přidalo i 

Norsko, takže byl úkol vypracovat analytický materiál vpracovat analytický materiál, 

který by vedl k ustavení Agentury.“ 

Podle Jana Černého se postupem času vyvinuly tři koncepty možného nastavení 

Agentury, o kterých se nakonec uvažovalo: „Původně byly ve hře, pokud vím, asi tři 

varianty: že to bude obecně prospěšná společnost (o. p. s.), kterou založí vláda nebo 

nějaké ministerstvo, pak byla také varianta, že to bude příspěvková organizace, a 

poslední varianta byla, že si to stát koupí např. od nějaké neziskové organizace, třeba 

Člověka v tísni.“ O konečné podobě Agentury se pak podle Jana Černého rozhodlo, 

když se Zelení dostali do vlády a rozhodli se ji realizovat: „Když se ministryní stala 

Stehlíková, tak se jí koncept poradenství pro obce zalíbil a chtěla ho taky – začala 

jezdit po městech a model propagovat.“  

Že bylo původně ve hře více variant možného nastavení Agentury, vzpomíná i 

Czeslaw Walek: „Ono bylo více variant, podle mě bylo asi pět, v různých studiích 

proveditelnosti. Tři byly "státní" nebo veřejná instituce, jedna nezisková organizace a 

další byznys.“ Podle Waleka do procesu tvorby konceptu Agentury zasáhl i zákon, 

který nově ministerstvům zakázal zakládat příspěvkové organizace: „Vždycky byla 

preferovaná ta veřejná instituce a myslím, že nejvíce preferovaná byla příspěvková 

organizace MPSV. Ale pak přišel zákon, že ministerstva už nemůžou vytvářet 
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příspěvkové organizace, takže pak se hledal jiný model. Cílem bylo, aby byla alespoň 

částečně samostatná, ale to se nepodařilo a stále se to nedaří.“  

Karel A. Novák se domnívá, že se při vytváření konceptu Agentury vycházelo 

také ze zkušenosti společnosti Člověk v tísni, která realizovala projekt fungující na 

podobném principu: „Inspirace ale myslím byla i ze ČvT z projektu Polis. To byl velký 

projekt na tři roky za spoustu peněz a šlo tam i o inkluzivní vzdělávání. Byli tam tři 

poradci v různých městech, kteří tam v místě měli prosazovat agendu sociálního 

začleňování a dělat networking. Takže Polis byl podle mě vlastně předobraz Agentury – 

byli tam konzultanti ve městech, kde měli místní lidi naučit přemýšlet o sociálním 

začleňování a přesvědčit je, aby se začali tím tématem zabývat.  

7.12.2  Inspirace zahraniční praxí 

Agenturní model politiky sociálního začleňování není praktikován jen v České 

republice. Při tvorbě konceptu Agentury zjevně docházelo k určitým transferům obsahu 

politik z jiných evropských konceptů, přičemž nejčastěji se asi hovoří o inspiraci tím, 

jak funguje podobný systém ve Španělsku. O přenosu španělských zkušeností do české 

politiky sociálního začleňování toho ze všech respondentů logicky dokázal říct nejvíc 

Czeslaw Walek, který tehdy působil na Úřadu vlády a podílel se na twinningovém 

projektu se španělským partnerem. Nejprve hovoří o tom, na jaké principu program 

sociálního začleňování funguje ve Španělsku: „Ti Španělé jsou nezisková organizace s 

velkou tradicí a mají dobré jméno, tak jim španělský stát byl ochoten dát určité 

kompetence v oblasti evropských strukturálních fondů, které jim pomáhaly vytvářet 

programy komplexně. Zaměřili hlavně na zaměstnanost a ten svůj program tvořili tak, 

že přijeli do lokality, vytvořili program pomoci v zaměstnanosti a na základě toho se 

tam pak rozšiřovali dál A zároveň byli zprostředkujícím orgánem evropských 

strukturálních fondů.“ Tento systém fungování zavedený ve Španělsku se tak pro 

českou politiku sociálního začleňování stal do jisté míry vzorem: „Pro nás se to stalo 

nějakým způsobem vzorem a mysleli jsme si, že by bylo fajn něco takového vytvořit. 

Vytvořit programy na lokální úrovni - symbióza samosprávy, neziskovek, státní správy i 

soukromé sféry při vytváření těch komplexních programů.“ Možnost spolupracovat 

s partnery z jiné členské země EU a inspirovat se jejich zkušenostmi hodnotí Walek 
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jako přínos: „Ten twinningový projekt nám tehdy velmi pomohl, to bylo myslím rok a 

půl, kdy se ti Španělé co tři měsíce jezdili a my jsme pak byli na třech cestách u nich. 

Jednak nám ukázali, jak tu práci dělají oni a za druhé jsme s nimi vytvářeli tu studii 

proveditelnosti Agentury, tu první studii.“ 

Respondenti upozorňovali na to, že systém fungování Agentury v České 

republice se od španělského vzoru zásadně liší ve více ohledech. Prvním rozdílem, na 

který respondenti poukazují je už fakt, že ve Španělsku se jedná o velikou neziskovou 

organizaci, zatímco česká Agentura je odborem úřadu vlády. Podle Hany Frištenské to 

ovlivňuje míru svobody rozhodování dané instituce: „Ve Španělsku to dělá NNO jako 

státní zakázku, což je podstatný rozdíl. Je to velká neziskovka, která se rozrostla 

prakticky do celého Španělska. Pracují i v terénu, nedělají jen systémové věci, mají 

třeba taky nízkoprahové kluby.  Jako nezisková organizace si volí si svoje cesty, což 

naše ASZ nemůže, když je součástí vlády.“ Na naprosto odlišný formát španělského 

nastavení upozorňuje i Czeslaw Walek: „Ten formát je ale úplně jiný než ve Španělsku 

- tam je to NNO. Oni nejdřív začnou se zaměstnaností, což je moc chytré, protože 

společenské klima se mění, lidé vidí, že Romové pracují, a pak rozjedou ty další 

programy, které jsou komplikovanější - např. ve vzdělávání, sociální péči, bydlení. U 

nás ta Agentura přijde, udělá mapování a vytváří komplexní projekty.“ Také Karel A. 

Novák vidí španělské nastavení jak hodně odlišného od toho, jaké má ASZ: „Španělský 

systém je podle mě naprosto nesrovnatelný - dělá to nevládka, je to velké. Španělé 

dělají komplexní programy a sami je provádějí.“ Jan Černý zase upozorňuje na 

diametrálně odlišné finanční zázemí: „Ve Španělsku je agentura financovaná asi ze čtyř 

zdrojů; z centrálního Španělského rozpočtu, z obcí, z regionální vlády a z Evropské 

komise. To je ale agentura, která má rozpočet 3 miliony eur.“ 

Karel A. Novák, který od roku 2002 na Slovensku čtyři roky pracoval v oblasti 

sociálního začleňování Romů, se domnívá, že k určitým transferům politik a inspirace 

jak Agenturu koncipovat docházelo i směrem ze Slovenska: „Každý to vnímá jinak, já 

tam vidím tu Slovenskou inspiraci třeba v tom, že to má být v regionech, že tam má být 

poradenství, strategické plánování, to jsou principy, které se tu dělají. Slovenská 

zkušenost nám myslím byla v mnoha věcech bližší, už jazykově, hodně lidí tam jezdilo, 

byly tam snahy se potkávat a koordinovat, byl tu nadstandardní přeshraniční styk, takže 
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to bylo přirozené, že k inspiraci docházelo.“ Slovenský vliv Novák spatřuje zejména 

v inspiraci institucí Fond sociálneho rozvoja, který podobně jako Agentura působí 

v potřebných regionech, kde pracují jeho konzultanti: „Vznikl tam Fond sociálneho 

rozvoja, což byla obrovská síť konzultantů na regionální úrovni, dělaly se koncepce a 

regionální kanceláře měl i úřad zmocněnkyně pro romské záležitosti- to byl impulz pro 

to, jak se potom uvažovalo Agentuře.“Slovenskou inspiraci při tvorbě koncepce 

Agentury připouští i Roman Krištof: „Na Slovensku měli zavedený systém práce s 

obcemi, na čemž je dneska postavena Agentura. Také je se Slovenskem podobné, že je 

to poradenský orgán založený na systému lokálních partnerství.“ 

7.12.3 Proč má Agentura současnou podobu? 

Hana Frištenská k okolnostem vzniku ASZ poznamenává, že roli sehrála vůle 

Zelených se tématu sociálního vyloučení věnovat: „To, že je Agentura právě na Úřadu 

vlády, je spíš shodou okolností – chtěli to Zelení, kteří tehdy měli post ministra pro 

lidská práva. Stejně tak to mohlo být na MPSV, ale tehdejší ministr práce a sociálních 

věcí se o to na rozdíl od Zelených nesnažil, tak je nakonec ASZ na úřadu vlády.“ Také 

Czeslaw Walek zmiňuje roli Strany Zelených při ustavení Agentury: „To, že se ASZ 

našla pod ministrem pro lidská práva, bylo tím, že to tam Džamila (Stehlíková) a Zelení 

prosadili. Proto je to pod Úřadem vlády.“ 

Že je současná podoba Agentury taková, jaká je, přisuzuje dílem náhodě Jan 

Černý: „Současné nastavení Agentury je dílem náhody a zároveň je to logické, protože 

je to nejrozumnější dostupná praxe.“  Zároveň ale Černý připouští, že on a další lidé 

z neziskového sektoru by dali přednost modelu, kdy by si Agentura poradenské služby 

ve městech kupovala od NNO: „Koncept, který se mi zdál docela dobrý, měl být 

takový, že vznikne centrálně několik, asi 10-15 úřednických pozic, kde budou lidé, kteří 

o tématu něco ví, a budou šťouchat do těch rezortů, aby s tím něco dělaly a posouvat ty 

pomalé změny. Na úrovni měst by si pak ty služby kupovali od neziskovek – to byl 

pohled nás, jako neziskových organizací, které už stejně poradenství pro města dělaly, 

ale nikde na něj nebyly peníze, přitom nám přišlo, že je to poradenství důležité.  
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Ivan Gabal vzpomíná, že například romské neziskové organizace chtěly, aby 

měla Agentura větší pravomoci a mohla více tlačit na lokální aktéry: „Ale ty romské 

organizace tlačily, aby to mělo skoro až represivní schopnosti vůči těm municipalitám, 

aby to dokázalo upozorňovat a případně až sankcionovat, čímž se ale ten zákon stal 

neprůchodným. Z  titulu Ústavy jsou municipality natolik autonomní, že jim nemůžete 

říct nic. Tím pádem tam vznikl velmi extrémní požadavek romských organizací mít 

Agenturu postavenou jako samostatnou entitu, třeba jako telekomunikační úřad, ale 

nebylo to průchodné a tak se prosadila ta špatná a slabá verze, kterou navrhla 

Stehlíková.“ 

7.12.4 Limity Agentury pro sociální začleňování 

Respondenti se vesměs vyjadřovali v tom smyslu, že je dobře, že Agentura 

funguje, ale jedním dechem často upozorňovali na slabá místa, která její práci podle 

jejich názoru limitují. Nejedná se vždy o slabiny Agentury samotné, ale jde také o 

okolnosti, které jsou způsobené nastavením fungování různých systémů, viz např. 

nutnost vůle ke spolupráci ze strany obcí. 

Problémem, který byl aktuální v době, když Agentura svoji činnost rozjížděla a 

města ještě přesně nevěděla, co očekávat, podle Jana Černého bylo, že municipality 

často očekávaly, že s Agenturou do obce automaticky přijdou i nemalé peníze, což ale 

neodpovídalo realitě:  „Když ministryně jezdila po obcích a model Agentury 

představovala, tak tehdy i slibovala peníze. To myslím docela pokazilo vztah těch 

poradců (ASZ), kteří tam pak přišli, a žádné peníze s sebou hned nepřinesli. Ale dnes, 

myslím, ta města, co se do projektu ASZ hlásí, tak daleko líp ví, co mohou očekávat.“ 

7.12.4.1 Slabá pozice v institucionálním systému státní správy 

Hana Frištenská považuje za nevýhodné, že Agentura nemá silnou pozici, 

protože není zřízená zákonem: „ Aby to (ASZ) vzniklo jako velký úřad s dostatkem 

peněz i lidí, tomu bránila politická vůle. Tak Agentura vznikla spíš ve skromných 

poměrech, není ani zřízená zákonem, přestože ten pokus tady byl – a zřídit zákonem se 

to mělo, protože kdyby to tak udělali, tak je to nevratné, zatímco takto je to vratné 

kdykoliv. Teď je to tak, že v dalším období se nejspíš opět požádá o evropské peníze a 



110 

 

ASZ bude pokračovat formou individuálního projektu.“  Také Jan Černý upozorňuje na 

to, že pozice Agentury není v systému státní správy příliš silná: „Agentura je projekt, je 

třeba se na ni dívat tak, že to není nějaká trvalá součást státní správy, ale je to 

individuální projekt MPSV, který je placený z Evropského sociálního fondu.“ K tomu 

Černý dodává, že vlastně konečný název „Agentura“ není moc trefný, protože její 

status tomu neodpovídá: „Původně to měla být opravdu agentura, třeba něco jako 

Czech Trade, Czech Turism. Ale ono to samostatná agentura není, je to jen odbor 

vlády.“ Za nevyhovující považuje formu ustavení Agentury také Ivan Gabal: „Ta 

Stehlíková to udělala špatně tím, že ASZ ukotvila na Úřadě vlády, že to není žádná 

instituce, že je to jenom projekt, je to odbor. Já jsem to říkal mockrát, té ministryni, že 

když to bude na úřadu vlády, že stačí výměna po volbách a bude s tím konec. Oddělení 

úřadu vlády zruší škrtnutím pera šéf úřadu.“ Podobné výhrady má i Czeslaw Walek, 

podle kterého není dobré, že je Agentura pod Úřadem vlády: „Protože na tom úřadu 

vlády to není ideální, ono to tam moc nepatří, celá filosofie toho úřadu je o něčem 

jiném, než je ASZ. Úřad vlády je servisní organizace pro premiéra a pro vládu, takže 

dělat tam nějaké terénní práce moc nesedí, ale z nějakého důvodu to tma zatím je a 

nepřešlo to pod jiný resort. Tehdy, kdyže se ASZ zakládala, tak to bylo jasné, to byl 

ministr pro lidská práva a ten mohl na vládě leccos prosadit, takže to bylo jednodušší, 

teď ministr není a zmocněnkyně je slabá.“ Místo toho si ji Walek představuje raději 

pod Ministerstvem práce a sociálních věcí, kam by podle něj svou činností logičtěji 

zapadala: „Logicky by podle mě ASZ měla být spojená spíš s MPSV - i tím, jak ty věci 

dělají, je to opravdu zaměření spíš na sociálno, není to zaměření na lidská práva jako 

třeba proti diskriminaci. I když třeba v bydlení by mělo kompetence i MMR tak je to 

podle mě nejblíže tomu MPSV. Se současným ustavením ASZ není spokojený ani Petr 

Víšek, který má za to, že když je instituce státní, tak musí čelit mnohem více omezením 

než třeba o. p. s.: „Agentura je jen odborem vlády, takže to vůbec není tak, jak se to 

plánovalo - že to bude něco mezi státem a neziskovou organizací, tak by mohla 

fungovat lépe, tohle ji omezuje.“Také Anna Šabatová si myslí, že by bylo lépe, kdyby 

byla ASZ zřízena zákonem, tak, jak se původně zamýšlelo: „Agentura měla být na 

základě zákona a být součástí státní správy. Je to navíc třeba pro nynější vládu 

„nechtěné dítě“ a je tedy problém, že je snadné ji zrušit. Byl připravený zákon a 

neprošel v diskuzi.“ 
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7.12.4.2 Slabý post zmocněnce pro lidská práva a absence ministra 

Vliv Agentury podle Frištenské také oslabuje fakt, že spadá pod úřad, v jehož 

čele je zmocněnkyně, jejíž pozice je v porovnání s dřívějším ministrem slabá: „V čele 

je zmocněnec pro lidská práva, který ale není ústavní činitel, který by na někoho mohl 

zadupat, třeba na vládu. Zelení si přáli mít nástroj, jak by stát mohl alespoň trochu 

dupat na municipality a nutit je něco dělat, tak vznikla pozice ministra pro lidská 

práva. To, že není post ministra pro lidská práva, pozici ASZ oslabuje – když přijede 

ministr do municipality, má to jinou váhu, je to ústavní činitel a přenáší pak realitu do 

vlády, kde může téma prosazovat. Také Ivan Gabal má za to, že silný ministr pro lidská 

práva by Agentuře umožnil lépe prosazovat své zájmy a agendu sociálního začleňování 

jako takovou: „Podle mě Agentura jako instituce, jako součást vlády, těleso naplněné 

velmi kompetentními lidmi - dneska oni podle mě mají nejlepší lidi, jaké mohou mít, tak 

jak to nemá velkou politickou oporu, tak toho tolik nemůže – je potřeba, aby tam byl 

politický ranař na úrovni vlády a ten tu agendu tam protlačoval.“ Stejně tak zmiňoval 

slabé pravomoci zmocněnkyně pro lidská práva i Czeslaw Walek, viz výše. 

7.12.4.3 Nedostatečné finanční zajištění 

Hana Frištenská považuje za zásadní podmínku pro dobré fungování Agentury 

její dostatečné finanční zajištění: „ Myslím, že Agentura má smysl, pokud bude mít dost 

peněz a pokud se bude zabývat systémovými řešeními. Agentura má dneska malou 

kapacitu, málo zaměstnanců – přitom vyloučených lokalit je mnoho.“ To podle 

Frištenské také souvisí s tím, nakolik jsou obce (ne)ochotné s Agenturou spolupracovat 

a řídit se jejími radami: „Municipalita by se dala víc namotivovat, kdyby s sebou 

Agentura přinášela spoustu peněz, ale to nepřináší. Nestojí za nimi peníze hned 

peníze.“ Jan Černý upozorňuje na to, že je Agentura financovaná především z 

evropských fondů: „Kdyby Agentura nebyla financovaná z ESF, tak tu podle mě není. I 

když na druhou stranu je fakt, že by MPSV ty peníze mohlo dát na něco jiného, kdyby 

chtělo.“ Černý dodává, že přesto, že je Agentura čas od času vidět v médiích, 

veřejnosti moc známá není a nejedná se o velkého aktéra, což souvisí i s obnosem 

financí, které má k dispozici: „Agentura je malý aktér, široká veřejnost o ní moc neví. 

Ročně stojí asi tolik, co kilometr dálnice, není to žádná velká investice.“ 
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Že by mohla Agentura svoji činnost vykonávat efektivněji, kdyby měla 

k dispozici více finančních prostředků si myslí i Czeslaw Walek, který kritizuje 

zdlouhavost, se kterou ASZ problémy v lokalitách řeší: „… mají omezenou kapacitu a z 

mého hlediska je to strašně zdlouhavé, dělají mapování, pak píšou projekt a pak se 

čeká, jestli budou peníze, takže je to fakt na dlouho, než se tam něco začne dít. Já bych 

si vydupal nějaký grantový projekt z vlády, přišel s nějakými penězi a až pak kolem 

toho stavěl ty další věci - v podstatě tak, jak to dělají Španělé. Ale to je můj osobní 

pohled a oni (ASZ) nakonec nějaké výsledky mají, takže to rozhodně není úplně 

špatné.“ 

7.12.4.4 Nutnost vůle ke spolupráci ze strany měst a obcí 

Častou poznámkou respondentů bylo, že činnost Agentury v lokalitě je 

podmíněna vůlí lokálních politiků ke spolupráci. Ve skutečnosti se nejedná ani tak o 

slabinu Agentury, jako spíš o vlastnost systému, v jakém ASZ funguje, ale jedná se o 

okolnost, která má na činnost Agentury vliv. Jan Černý k tomu říká: „Efekt práce 

Agentury pak hodně závisí na konkrétních podmínkách – velikosti obce, vůli lidí, osobě 

poradce ASZ.“ Na druhou stranu ale Černý podotýká, že mnohá města, která se 

potýkají s velkými problémy kvůli vyloučeným lokalitám, pomoc Agentury vítají, 

protože si sama neví rady: „A pak jsou města, která jsou v opravdu velkých potížích a 

potřebují pomoc, tak tam je pak větší motivace – třeba Litvínov Janov.“ Na problém 

s neochotou některých měst ke spolupráci upozorňuje i Ivan Gabal: „Když si ten 

starosta řekne: vlezte mi na záda, tak s ním nikdo nehne. Na Šluknovsku to odmítli a až 

pak, když se to tam sypalo, tak začali řvát, že pro ně vláda nic neudělá.“ Vzhledem 

k nastavení pravomocí mezi státem a obcemi vidí postavení Agentury jako 

problematické i Víšek: „Kde ji chtějí, tam ji chtějí a kde ji nechtějí, tam ji nechtějí. Stát 

nemá nástroje tlačit na to, jaké politiky obce vykonávají.“ 

7.12.5  Prodloužení činnosti Agentury pro sociální začleňování 

Dne 25. července 2012 rozhodla vláda o prodloužení činnosti Agentury o další 

tři roky do roku 2015. Agentura v nich rozšíří svou činnost do dalších 17 obcí a měst 

(ASZ 2012). Součástí usnesení vlády je také změna názvu Agentury, ze kterého byla 
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vypuštěna koncovka v romských lokalitách. Rozhodnutí vlády komentovala 

zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková takto: „Vláda rozhodla o 

prodloužení působení Agentury pro sociální začleňování, protože se ukazuje jako 

efektivní nástroj pro řešení problematiky sociálního vyloučení, která je jedním z 

nejvážnějších společenských problémů současné České republiky. Mimo jiné je její 

činnost obsažena také v programovém prohlášení vlády…. Agentura se stala skutečným 

partnerem, bez nějž si řada starostek a starostů nedokáže další práci v sociálním 

začleňování představit…. Samozřejmě, že se na adresu Agentury ozývají i kritické 

hlasy. Ve třech městech z 33, ve kterých Agentura doposud působila, byla spolupráce 

pro neshody nad způsobem řešení situace mezi vedením obce a Agenturou předčasně 

ukončena. Pozitivní reakce však výrazně převažují" (Vláda ČR 2012).  

 

7.13 Jaké jsou překážky pro lepší fungování politiky 

sociálního začleňování? 

Jak z rozhovorů s experty vyplynulo, je řada věcí, které brání efektivní politice 

sociálního začleňování. Cílem ani ambicí této kapitoly není identifikovat všechny 

existující překážky, kterým je třeba čelit, chceme-li provádět politiku sociálního 

začleňování. Jedná se o takové fenomény ovlivňující implementaci politik sociálního 

začleňování, na které při rozhovorech experti upozorňovali nejvíce. 

Podle Hany Frištenské s českou politikou sociálního začleňování vážou tři 

problémy, které stojí v cestě jejímu lepšímu fungování: „…zaprvé, není to politicky 

populární téma; za druhé, stojí to moc peněz, má-li to být efektivní, musíte to dělat 

pořád, každé pozitivní opatření se časem vyčerpá (viz pozitivní diskriminace v USA) a 

musíte vymyslet něco nového, protože se to vybije a opatření zploští; třetí věc, proč se 

to tak málo dělá (pozn. politika sociálního začleňování) je, že se tomu nerozumí, 

protože lidí, kteří tomu rozumí je málo a nedaří se jim odpovědné přesvědčit.  
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7.13.1  Nedostatek financí na zajištění služeb 

Nedostatek a nestabilita financí na politiku sociálního začleňování podle Hany 

Frištenské souvisí s nízkou politickou atraktivitou tématu: „Nikdy na sociální 

začleňování nebylo dost peněz, nikdy to nebyla priorita“ V praxi je to pak problém 

mimo jiné i proto, že takové finanční podmínky neumožňují kontinuální práci ve 

vyloučených lokalitách: „Jde o to, že ono se to nevyřeší jedním projektem, ale musí se 

to dělat pořád. Ty projekty jsou dočasné podle toho, jak se sežene financování – projekt 

běží, je velmi efektní a úspěšný ale skončí, protože ho nikdo nezafinancuje.“ Kontinuita 

práce se sociálně vyloučenými je ale podle Frištenské nutná a je také důležité si 

uvědomit, že se jedná v podstatě o nikdy nekončící proces, který něco stoji: „Na 

základě mnohaleté zkušenosti, kdy jsem té práci věnovala, jsem přesvědčená, že ta 

opatření musíte dělat pořád, problém se nikdy nevyřeší tak, aby tam už nebyl nikdo, kdo 

potřebuje podporu, změnit můžete jednotlivce, ale všichni ty schopnosti nemají, takže je 

to nikdy nekončící práce, která něco stojí.  

7.13.2  Předsudky, populismus politiků a slabá politická vůle 

Malá politická atraktivita tématu vede k tomu, že se často agenda sociálního 

začleňování vůbec neřeší, a to tím spíš, jde – li o Romy. Jak říká Petr Víšek, téma 

sociálního začleňování Romů není populární a potýká se s předsudky velké části 

společnosti:“Je to nepopulární, média ukazují věci černobíle – viz reportáže z Matiční; 

hovoří se třeba o "domě pro neplatiče" i když je to normální dům“. Že mezi politiky 

není velká vůle se sociálnímu začleňování věnovat, poznamenává také Jan Černý: 

„Problematika sociálního vyloučení se týká relativně malé části populace, takže pokud 

není pozornost přivolána z vnějšku, nehrozí bezpečností rizika nebo velké společenské 

nepokoje, tak to vlastně nikoho z politiků moc nezajímá. Může se také stát, že politik 

využívá populistickou rétoriku namířenou proti Romům jako prostředek k zisku 

sympatií voličů, kterým Romové vadí. Jan Černý k populismu politiků poznamenává: 

„Jsou samozřejmě i města, kde je situace špatná, ale o pomoc ASZ nestojí, protože ta 

špatná situace a její etnické čtení může přinést místním politikům politické body, kdy 

populistické výkřiky o vyhánění cikánů do lesa lidi ocení u voleb. Takže podřezávat si 

tuto větev, jakože by se situace nějak zlepšovala, tak o to někteří lokální politici 
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nestojí.“ Populismus politiků, kteří problémového soužití s Romy využívají k zisku 

politických bodů, nebo i maskování vlastních pochybných aktivit zmiňuje i Gabal: 

„Většina těch municipalit – Řápková, typický příklad – že když to zvednete 

(protiromskou rétoriku), tak to má to výhodu, že vám to dá hlasy. Vy zašmelíte majetek, 

velký majetek, jste na pokraji trestního stíhání a pak vlítnete do kampaně, uděláte ji 

antiromskou, jste zvolená, dostanete imunitu a jste v klidu.“ Roman Krištof dodává, že 

mnoho problémů na lokální úrovni vyplývá ze špatného sousedství, které podněcuje 

nesympatie u ostatních obyvatel: „Z českého hlediska často Romové nebyli dobrými 

sousedy, z toho může plynout nechuť starostů se tématu víc věnovat.“ 

Podle Jana Černého hodně závisí na polické vůli jednotlivců: „Sociální 

integrace je na obci otázkou politických rozhodnutí, záleží proto hodně na konkrétních 

podmínkách, ochotě lidí.“ Na problém s tím, že mnohá opatření nejsou realizována 

proto, že chybí politická vůle, byť jen jednoho ministra, upozorňuje Czeslaw Walek 

v souvislosti s problematikou vzdělávání romských dětí, kde Česká republika čelí už po 

několik let mezinárodní kritice. Po Ivanu Gabalovi je už druhým respondentem, který 

upozorňuje na naprostou nečinnost tehdejšího ministra školství Dobeše: „Vezměte si 

ten rozsudek ESLP ohledně vzdělávání - dodneška to vláda nenaplnila. U toho 

vzdělávání jsem strašně zklamaný, že se s tím nic nedělalo. Sám jsem byl několikrát 

svědkem, jak Nečas jako premiér dal Dobešovi jasně najevo, že chce, aby s tím něco 

udělal, což bylo tehdy na Radě pro romské menšiny, ale Dobeš neudělal absolutně 

nic.“ Projevuje se zde skutečnost, že když odpovědný ministr nechce problém řešit a 

premiér není schopen si to na něm vynutit, tak se neděje nic, přestože existují tlaky 

z okolí, které se snaží agendu protlačit. Walek popisuje svoji zkušenost se zmiňovanou 

oblastí školství: „My už jsme měli tehdy hrozně slabou pozici, Nečas nás už tehdy 

neposlouchal, snažil jsem se mu tehdy (Nečasovi) posílat materiály, ale už to bylo 

slabé. Dobeš si dělal, co chtěl - kdyby nám ten Nečas důvěřoval - my jsme tehdy dělali 

monitoring, každý měsíc jsem to Nečasovi posílal, že to Dobeš ještě neudělal atd., ale s 

Dobešem v tomhle vůbec nešlo hnout. Oblast školství je pro mě velkým zklamáním - 

tam byly jasné už hotové jasné plány a strategie, co se má udělat a úplně to pohořelo 

na politické vůli. Přitom materiály k tomu byly připravené ještě po Liškovi.“  
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7.13.3  Byznys s chudobou 

Podle Ivana Gabala jsou na sociálně vyloučené lokality navázány různé 

fenomény, ze kterých někteří lidé finančně profitují: „ Byznys s chudobou je ten motor, 

který to strašně udržuje, od heren v okolí, přes předražené bydlení a dávkový systém.“ 

Jako první jmenuje hazard, který má podle něj silnou lobby u politiků: „ Obecně, 

hazard je sekundární zdanění chudých. V tomto případě vlastně degradujete vlastní 

sociální síť, protože podstatnou část peněz, které posíláte do sociální sítě, stahujete do 

kapes hazardní mafie, která je nezdaněná. Ono se to udržuje – teď to vidíte na té 

hazardní lobby, jak oni to umí tlačit do vlády. To znamená, že nestojíte institucionálně 

a politicky jenom proti neznalosti, ignoranci, nezájmu, stojíte i proti určité zájmové 

lobby, která tam v tom má velký byznys.“ 

Ve spojení s vyděláváním peněz na chudých se v poslední době často mluví o 

provozování ubytoven, kam jsou sociálně vyloučení vystěhováváni. Přestože se 

zpravidla jedná o ubytování bídné kvality ve špatné lokalitě, nájemníci jsou nuceni 

platit vysoký nájem, na který jim stát doplácí příspěvek na bydlení. Ivan Gabal k tomu 

dodává: „Municipality privatizovaly bytový fond, prodaly ho, tak si někdo nastěhoval 

do ubytovny Romy a okamžitě tam šly dávkové systémy. Přitom to jde řešit, ty příspěvky 

na byty – jakmile řeknete: všude, kde jde příspěvek na bydlení, zavádím okamžitě 

regulované nájemné, tak v tu chvíli to zabijete. V parlamentu ale není žádná vůle tohle 

udělat. Jde tam sice státní peníze, ale někdo z nich má zisk, ty se nemrhají, ty se strkají 

někomu do kapsy.“ Petr Víšek se domnívá, že přijetí zákona, který by tuto praxi 

omezil, brání skutečnost, že velké množství poslanců zastává nebo zastávalo post 

starosty: Starosty obsazený parlament to neschválí. Když byla ubytovna obecní, tak tam 

dávat příjemce těchto dávek nechtěli, ale když to koupil ten a ten, tak to naráz nevadí.“ 

K byznysu s ubytovnami Petr Víšek dodává: „Některé ubytovny patří městu a největší 

zloději jsou města, která tam nasadila hanebně vysoké nájemné. To je transfer peněz od 

státu do kapes obcí. Napadá mě Slaný, kde měli ostrou rétoriku a vyhlašovali „nulovou 

toleranci nepřizpůsobivým“ atd. ale sami jednali protiprávně, když se pokoušeli udělat 

z nájemních bytů ubytovnu, což je ale nelegální, vyjadřoval se k tomu i ombudsman.“ 
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7.13.4  Dynamika a složitost problému 

Ivan Gabal upozorňuje na to, že problém sociálního vyloučení je dynamický a 

konkrétně problematika sociálně vyloučených lokalit v ČR rychle narůstá do stále 

větších rozměrů. Proces tvorby politiky je ale v tomto případě pomalý a politika má pak 

problémy s tím, že potřebná opatření nestíhá implementovat: „…a teď až po letech 

přichází fáze, kdy se to má implementovat, ale mezi tím ten problém strašně 

akceleroval, vesele se vystěhovává…a do toho se musí politika chytit té rychlosti, toho 

tempa. Dostat se k problému a použít nějaké nástroje.“ Gabal také poznamenává, že 

v regionech, kde mají velké problémy se sociálním vyloučením, dochází k propadu i 

v dalších oblastech, kde to pociťují všichni občané – zhoršuje se školství, stoupá 

kriminalita: „Problém se zkoncentroval do dvou, resp. čtyř regionů, Moravskoslezský a 

Ústecký už jsou tím celkově zatížené, nefunguje jim vzdělávací systém atd. Stalo se 

z toho jakoby soustátí, jsou tu dva regiony, které jsou de facto jiný stát. Roste 

kriminalita, problémy v sousedství.“ Tento propad je pak podle něj často patrný i na 

úrovni institucí, které pak oblast nespravují optimálně: „Je to celková degradace 

regionu - degraduje jak institucionální, tak politickou strukturu tak i přísun populace, 

které je všechno jedno – třeba Ústí kvete také korupce, rozkrádání evropských fondů, je 

to propojené.“ Gabal se pozastavuje nad tím, že se zkoumání problému sociálního 

vyloučení Romů nevěnovala česká akademická sociologie: „Já jako původem 

z akademické sociologie říkám, že to je jedno z největších selhání akademické 

sociologie v české historii, protože musel přijít stát a vypsat tendr, přitom je to 

nejpřirozenější, máte tu problém mobilit, nerovností, vzdělanosti, všeho. Z nějakého 

důvodu do toho akademická věda nechtěla jít.“ 

 

7.14 Jak by měla politika sociálního začleňování 

vypadat? 

Tato kapitola ani práce jako celek rozhodně nemá ambici určovat, jak má 

správně vypadat politika sociálního začleňování. Nicméně při rozhovorech s experty 

padlo mnoho názorů a připomínek k tomu, jakým směrem by se podle nich české 
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politika sociálního začleňování měla ubírat. Po tematické analýze obsahu rozhovorů 

vyvstaly následující priority, které jsou podle názorů dotazovaných respondentů pro 

efektivní fungování politiky sociálního začleňování důležité.  

7.14.1  Zvyšování sociální mobility 

Podle Hany Frištenské by úkolem politiky sociálního začleňování mělo být 

zvýšení sociální mobility Romů tak, aby lidé žijící ve vyloučených lokalitách měli 

šanci změnit svůj osud a z lokality se dostat: „Pro ty vyloučené lokality je podle mého 

názoru důležité, aby neexistovala osudová etnická predestinace, to znamená, že navždy 

skončím v této lokalitě – to znamená, aby byly přisunuty takové nástroje, které by 

pomohly těm, kteří na to mají, což samozřejmě nejsou všichni, se odtamtud dostat a to 

v kterékoliv fázi jejich života.“  Ivan Gabal předpokládá něco podobného, a sice že 

česká politika sociálního začleňování bude v budoucnu fungovat tak, že postupně 

vytáhne některé jedince z kruhu sociálního vyloučení nahoru: „Myslím, že tu bude 

individuální mobilitní model – velmi postupně budeme vytahovat jednotlivce, kteří na to 

mají, nebo kteří dokážou tu bariéru prorazit. Je to jak proces u afrických Američanů – 

nějaká část, třeba třetina, jich zůstane dole, ale ten zbytek už pojede mobilitně nahoru 

přes vzdělání, přes děti apod. Tak myslím, že by to nějak mohlo být, ale nikdo neví, jak 

dlouho to bude trvat.“ 

7.14.1.1 Vzdělávání a péče o děti 

V procesu zvyšování sociální mobility Frištenská přisuzuje důležitou roli 

dostupnosti vzdělání: „…sociální politika by měla nějakým způsobem dokázat, aby 

romské děti nechodily do zvláštních škol, aby byl snadnější jejich přechod na střední a 

vysoké školy, včetně systému stipendií pro ně, protože jejich rodiny často nemají na to, 

aby jim pomáhaly.“  

Petr Víšek spatřuje důležitost nejen ve vzdělávání, ale i v celkové péči o děti už 

od těch nejmenších: „ Jestliže můžeme v sociální politice udělat něco pro děti, aby nás 

pak v životě už moc nepotřebovaly, musíme to udělat co nejdříve. Preferoval bych tedy 

péči o děti - dát jim stejnou startovací čáru, aby nevznikal handicap na samém začátku 

a sociální systém to pak nemusel napravovat. Prostě raději prevenci.“  Podle Víška je 
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tedy důležité zamezit tomu, aby děti byly vyloučené hned na začátku kvůli nerovným 

šancím: „Sázel bych na to nejranější období, školky, asanace rodiny, rodinná centra a 

související moderní dávky rozvojového charakteru - dávat lidem peníze tak, aby 

nevznikl problém, nejen aby měli na jídlo.“ 

7.14.1.2 Sociální práce 

Nástrojem, který lidem umožní zvolit si život mimo vyloučenou lokalitu, podle 

Frištenské nemusí být jen vzdělání, ale také zisk zaměstnání a nového bydlení:“ 

…nástrojem může být vzdělání na úrovni ZŠ, SŠ či VŠ, nebo to, že se těm lidem dokáže 

sehnat zaměstnání, někdo jim pomůže najít bydlení mimo lokalitu.“ Při hledání nové 

práce či bydlení může pomoci odborná asistence. Aby ti, kdo k tomu mají předpoklady, 

mohli ze sociálního vyloučení vystoupit, je ale podle Frištenské potřeba někoho, kdo 

jim bude alespoň na začátku pomáhat: „Část lidí by měla mít možnost, z těch lokalit 

odejít, protože mají schopnosti žít jinde, ale to je někdo musí umět rozeznat. Přímo 

v místě tedy musí pracovat sociální pracovníci, ne někde na úřadě.“ Frištenská dále 

tvrdí, že sociální pracovníci musí být nejen přímo v místě, ale musí jich být také 

dostatečné množství, aby mohli pomáhat řešit individuální problémy vyloučených 

jednotlivců nebo rodin: “Do vyloučených lokalit by to chtělo nasunout armádu 

sociálních pracovníků, kteří se budou každému zvlášť věnovat.“ 

Také Roman Krištof považuje za důležité, aby stát poskytoval kvalitní sociální 

služby, kdy by sociální pracovníci měli odpovídající kvalifikaci, kterou by uplatňovali 

při práci s přiměřeným počtem klientů: „Jde o to, aby tu byli sociální pracovníci, kteří 

opravdu pracují s lidmi a mají určitý zvladatelný počet klientů, ne tři sta, ale třeba 

deset. Dnes má jeden sociální pracovník několik stovek klientů, pak nemůže uplatňovat, 

co se v té škole naučil. Sociální pracovníci u nás stále nejsou bráni jako něco 

důležitého, ale přitom poradenství by tu potřebovalo obrovské množství lidí, nejen 

Romové. Mělo by to být bráno jako jedno z práv občanů, právo na poradenství, protože 

žijeme ve stále složitějším světě. Sociální pracovníci by měli být početní a vysoce 

kvalifikovaní, umět poradit s dluhy, pracovat s Romem i s jinými skupinami, nemusí být 

speciální pracovník pro jednu skupinu lidí, kvalitní sociální pracovník by měl zvládat 

poradit všem.“ 
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7.14.2  Kontinuální práce ve vyloučených lokalitách 

Hana Frištenská podotýká, že práce s lidmi ve vyloučené lokalitě by neměla 

skončit s vypršením doby realizace nějakého projektu, protože problémy tam zůstanou, 

a nelze počítat s tím, že je jeden krátkodobý projekt nadobro vyřeší. Je samozřejmě 

úspěchem, když se podaří umožnit schopným jedincům z kruhu sociálního vyloučení 

vystoupit, ale je třeba mít na paměti, že jde většinou o jednotlivce a spousta dalších 

bude v lokalitě žít dál: „Pak je ale také potřeba starat se o ty, kdo zbyli, protože řada 

lidí prostě nemá schopnosti na to, aby se z toho vymanili a je proto třeba zajistit, aby 

tam byl nějaký snesitelný a důstojný život. Ze svých zkušeností vím, že je to hlavně o 

každodenní práci s těmi lidmi, kteří vám musí důvěřovat, to je to nejdůležitější.“ 

7.14.3  Zlepšení životních podmínek v postižených regionech 

Tento bod jde vyřešit těžko a už vůbec ne pouze s pomocí politiky sociálního 

začleňování, ale nabízí komplexnější pohled na to, jak se vyrovnat s problémem 

sociálního vyloučení a soužití Romů a většinové populace ve vyloučených lokalitách. 

Hana Frištenská si všímá toho, že problémy se soužitím Romů s majoritou eskalují 

zpravidla v regionech, kde panují obecně špatné podmínky pro život: „… když už dojde 

k nějakým střetům, tak řešení problému není v tom, že půjdete a ochráníte Romy. 

Problém je, že jsou tam lidé, Neromové, nešťastní – kde se tyto věci (pozn.: nepokoje) 

dějí? V zaostalých regionech, kde proti Romům stojí nezaměstnaní, lidi bez 

budoucnosti, kteří jsou tam svým způsobem hůř, než ti Romové, kteří jsou na tu svoji 

situaci zvyklí. Jsem přesvědčená, že by se stát už konečně měl nad celými těmito 

regiony zamyslet a nejen nad Romy, kteří tam žijí.“  
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8 SHRNUTÍ 

Na základě polo-strukturovaných rozhovorů s experty byly definovány klíčové 

změny, které nějakým způsobem ovlivnily vývoj české politiky sociálního začleňování.  

Při přemýšlení nad současnou podobou této politické agendy může být užitečné 

podívat se na to, jakou politiku vůči Romům stát v Československu praktikoval před 

rokem 1989. Z rozhovorů vyplynulo, že přesto, že byli Romové, stejně jako ostatní, do 

značné míry chráněni před rizikem sociálního vyloučení prostřednictvím paternalistické 

sociální politiky, museli čelit diskriminaci v různých oblastech a jejich postavení ve 

společnosti nebylo rovnoprávné. Se změnami souvisejícími s transformací státu po 

listopadu 1989 přišla i nová sociální politika a proměna trhu práce, přičemž ani na 

jedno nebyly podle respondentů mnohé romské rodiny připraveny. Romové byli totiž 

často těmi, kdo pocítili ekonomické turbulence devadesátých let mezi prvními;  při 

propouštění se jako první ocitali bez práce a při poklesu zájmu o nekvalifikované 

pracovníky to byli z velké části opět oni, kdo hůře hledal zaměstnání. Zároveň ale 

respondenti připomínají, že počátek devadesátých let pro Romy znamenal také období 

kulturní i politické emancipace, kdy vznikala romská sdružení, pěstovala se romská 

kultura a jazyk, Romové začali vstupovat do politiky a veřejného života vůbec, a 

v neposlední řadě přibývalo Romů, kteří studovali vysoké školy.  

V souvislosti s rozpadem Československa respondenti poukazují na klíčový 

okamžik přijetí zákona o občanství, který podle nich naprosto zásadním způsobem 

ovlivnil životní situaci velkého množství romských rodin, které sice žily na území 

České republiky. V důsledku přijetí zákona došlo k velkému sociálnímu propadu 

mnoha lidí, kteří se ocitli bez jakýchkoliv prostředků ze systému sociální podpory. 

Někteří autoři v tomto období spatřují počátky problémů se zadlužením, kterým velký 

podíl sociálně vyloučených Romů čelí. Velice znepokojující je fakt, že více 

respondentů vyslovilo přesvědčení, že se jednalo ze strany tvůrců zákona o záměr 

namířený proti Romům. Z toho, jak byl zákon na počátku nastaven by se 

pravděpodobně dal označit za akt nepřímé diskriminace namířené proti jedné etnické 

menšině.  
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V devadesátých letech byla Česká republika často kritizována kvůli tomu, že 

není schopna poskytnout Romům ochranu před rasovými útoky a odpovídajícím 

způsobem nestíhá dokonce ani pachatele rasově motivovaných vražd. Neutěšená 

bezpečnostní situace pak podle mnohých byla jedním z důvodů migračních vln českých 

Romů do Kanady a Velké Británie. Skutečnost, že byl některým rodinám udělen azyl, 

byla jasným signálem, že situace Romů v ČR je v očích západních zemí velmi špatná, a 

že jsou zde porušována jejich základní lidská práva. Na porušování lidských práv 

romských dětí dále upozornil v roce 2007 Evropský soud pro lidská práva svým 

rozsudkem ve věci D. H. a ostatní proti České republice, ve kterém dospěl k závěru, že 

Česká republika porušila zákaz diskriminace ve spojení s právem na vzdělání. Kvůli 

nerovnému přístupu ke vzdělání je ČR dlouhodobě ze strany mnoha institucí, přičemž 

se stále nedá hovořit o tom, že by se situace výrazně zlepšovala. Zahraniční kritika 

měla podle respondentů své dopady zejména v okamžicích, že hrozilo, že nějak ohrozí 

zájmy České republiky - šlo tedy zejména o dobu, kdy se země ucházela o členství 

v Evropské unii nebo bojovala za udržení bezvízového styku s Velkou Británií. 

Důležitým milníkem ve vývoji české politiky sociálního začleňování, na který 

respondenti často poukazovali, byl vznik tzv. Bratinkovy zprávy. Respondenti se 

domnívají, že její potřeba vzešla z neutěšené situace romské menšiny, na kterou, jak 

bylo zmíněno, upozorňovaly i mezinárodní organizace a Česká republika se tak stávalo 

terčem zahraniční kritiky. Zpráva je respondenty označovaná za průlomovou tím, že 

jako uznává, že integrace vyloučených Romů je problémem, který by měla politika 

řešit. Navíc je také novátorská tím, že přichází s mezirezortním řešením problematiky 

sociálního vyloučení a zakládá instituci Mezirezortní komise pro záležitosti romské 

komunity. V návaznosti na Bratinkovu zprávu byl také zřízen post zmocněnce pro 

lidská práva. 

Za důležitou změnu mající zásadní dopady na implementaci politiky sociálního 

začleňování respondenti považují proces decentralizace a s tím související zrušení 

obecních úřadů a převod kompetencí na obce. Respondenti upozorňují na to, že 

jednotlivé samosprávy se ve svém přístupu k řešení problému sociálního vyloučení 

velmi liší a stát praktický nemá možnost ty, které tuto oblast zanedbávají, přimět 

k vyšší aktivitě. Úskalí respondenti často spatřovali v tom, že lokální politici v touze po 
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znovuzvolení nemají vůli nepopulární témata, jako je začleňování Romů, řešit a někdy 

naopak raději populistickými výroky (a někdy i opatřeními) sociální vyčleňování 

podporují.  

Vstup země do Evropské unie respondenti vnímají jako podstatný pro politiku 

sociálního začleňování tím, že Unie klade na sociální kohezi důraz a od toho se odvíjí i 

to, co požaduje od kandidátských či členských zemí. Již během přístupových rozhovorů 

bylo znát unijní vliv v podmínkách, které bylo třeba plnit pro přijetí do EU a také 

v tom, na co byly určeny dotace z programu PHARE. Finanční podpora projektů 

zaměřených na sociální začleňování z evropských strukturálních fondů je podle 

respondentů důležitým nástrojem Unie k ovlivnění národních politik i dnes. S tím 

souvisí i názor respondentů na to, jak důležitý je obsah unijních strategických 

dokumentů -  někteří z respondentů jim velkou váhu nepřičítají, ale jiní upozorňují, že 

to, co je v nich napsáno, se pak zrcadlí v obsahu dotačních výzev, tedy v tom, na co dá 

EU peníze.  

Vlivy na podobu politiky sociálního začleňování ale nepřicházejí jen ze 

zahraničí, protože respondenti poukazovali také na roli debaty, která se točila kolem 

toho, zda by měl mít státní program sociálního začleňování implicitní či exkluzivní 

charakter. Zjednodušeně se dá říct, že zastánci implicitního modelu zastávají názor, že 

opatření politiky sociálního začleňování by měla cílit na všechny sociálně vyloučené 

bez ohledu na jejich etnicitu. V praxi by příkladem takového opatření mohla být 

podpora žáků, kteří mají alespoň jednoho z rodičů jen se základním vzděláním. Oproti 

tomu ti, kdo hájí exkluzivní přístup, mají za to, že opatření by měla být cílena přímo na 

Romy, protože ti čelí specifickým znevýhodněním a diskriminaci, se kterými se 

Neromové potýkat nemusejí. Navíc vyslovují obavu, že budou-li opatření určena pro 

všechny sociálně vyloučené, Romové z nich často vypadnou, například proto, že jejich 

podpora není tak politicky atraktivní, jako je tomu u jiných sociálně vyloučených 

skupin. Příkladem opatření podle představ tohoto tábora by mohlo být stipendium 

určené romským studentům, na které by studenti jiných etnik neměli nárok. Tato debata 

o tom, jaký přístup k politice sociálního začleňování je vhodné zvolit, měla svůj dopad 

při formování konceptu Agentury pro sociální začleňování. 
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Dalším bodem, který hrál podle respondentů v procesu tvorby politiky 

sociálního začleňování roli, byl vznik mapy sociálně vyloučených lokalit. Přestože 

někteří respondenti měli k mapě výhrady, tak se celkem shodli na tom, že její důležitost 

spočívala v pojmenování a srozumitelném popisu problému. Výstupy studie pak 

sloužily jako materiál při argumentaci v jednáních s politiky o tom, že je třeba hledat 

nějaká řešení situace v sociálně vyloučených lokalitách.  

Za velmi důležitý pro prosazování agendy sociálního začleňování respondenti 

označovali post ministra pro lidská a národnostní menšiny. Tím, že se jedná o člena 

vlády má podle nich mnohem větší šanci potřebná opatření prosadit a také ovlivnit 

jednání ministrů z jiných rezortů. Stejně tak má větší váhu, když do regionu přijede 

ministr, jakožto zástupce vlády. Zrušení postu ministra pro lidská práva a národnostní 

menšiny mělo podle respondentů na podobu politiky sociálního začleňování neblahý 

vliv, protož úřad zmocněnkyně považují za příliš slabý. 

Zásadní institucionální změnou ve vývoji zkoumané politiky byl vznik 

Agentury pro sociální začleňování. Při úvahách o tom, tak by měla Agentura vypadat, 

byla podle respondentů čerpána inspirace také ze zahraničí, konkrétně pak hlavně ze 

Španělska a Slovenska. Respondenti upozorňují, že v procesu tvorby konceptu 

Agentury existovaly různé varianty, přičemž se počítalo spíše s tím, že půjde o instituci 

zřízenou zákonem a relativně samostatnou. V souvislosti se současnou podobou 

Agentury narážejí respondenti často na to, že se jedná „jen“ o odbor na Úřadu vlády, 

což nevidí jako vhodné nastavení. Současně se ale shodují, že instituce typu Agentury 

je potřebná a činnost, kterou vykonává, je pro fungování politiky české sociálního 

začleňování přínosem.  

Respondenti během rozhovorů často naráželi na to, že se s implementací 

politiky sociálního začleňování pojí řada překážek, mezi kterými zmiňovali malou 

politickou atraktivitu tématu, populismus některých politiků, předsudky a nedostatek 

financí. Při úvahách nad tím, co by podle nich sociálnímu začleňování v České 

republice prospělo, respondenti zmiňovali především zvýšení sociální mobility 

vyloučených osob prostřednictvím kvalitního vzdělávání a dostupného sociálního 

poradenství.  
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ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zmapovat vývoj české politiky sociálního začleňování a zjistit 

jaké faktory měly na její vývoj vliv s důrazem na dopady vstupu země do Evropské 

unie a na roli institucí. 

Jednou z teorií, pomocí kterých jsem se snažila v  práci vysvětlit změny v české 

politice sociálního začleňování je teorie evropeizace. Jde o koncept, který se věnuje 

tomu, jak se mění domácí politické instituce a procesy i konkrétní politiky evropských 

zemí v souvislosti s procesem evropské integrace. Na základě dat získaných 

z rozhovorů doplněných o data z dokumentů vyšlo jasně najevo, že vstup České 

republiky do Evropské unie měl na politiku sociálního začleňování výrazný vliv. Tlak 

z EU na rozvoj politiky sociálního začleňování a ochranu práv menšin byl patrný už 

v době, kdy byla ČR kandidátskou zemí a musela plnit přístupová kritéria. Asi 

nejmocnějším nástrojem, kterým Unie ovlivňuje praktickou politiku sociálního 

začleňování v ČR, jsou evropské strukturální fondy. Jejich prostřednictvím EU 

přerozděluje značné finanční obnosy, které plynou na projekty, jejichž zaměření závisí 

na unijních prioritách, mezi které dlouhodobě patří sociální koheze a konkrétněji také 

zlepšení situace Romů. Evropské fondy měly díky programu PHARE vliv na programy 

sociálního začleňování již před připojením ČR k Unii a mají ho dodnes, kdy většina 

financí na fungování Agentury pro sociální začleňování plyne z Evropského sociálního 

fondu. Evropská unie také po členských státech vyžaduje např. sepsání Národního 

akčního plánu sociální inkluze a snaží se země povzbuzovat v přijímání opatření, která 

by zmírnila sociální vyloučení. Určitý vliv EU se projevil také při procesu tvorby 

konceptu Agentury pro sociální začleňování, kdy probíhal evropský projekt 

„twinningu“ s partnerskou organizací ze Španělska, protože Unie podporuje sdílení 

zkušeností a dobré praxe mezi členskými státy.  

Dalším teoretickým konceptem, který byl v práci použit za účelem vysvětlení 

vývoje politiky, byl nový institucionalismus, který tvrdí, že instituce jsou důležité i 

v tom smyslu, že jejich podoba má vliv na podobu politiky a zároveň mohou být 

zdrojem rezistence vůči politickým změnám. Při zkoumání vývoje české politiky 

sociálního začleňování se ukázalo, že instituce hrají při utváření podoby této politiky 
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opravdu podstatnou roli. Respondenti v rozhovorech poukazovali např. na důležitost 

existence postu ministra pro lidská práva a národnostní menšiny, který podstatně 

napomáhá prosazování agendy sociálního začleňování a jehož pozice je nesrovnatelně 

silnější než u postu zmocněnce pro lidská práva. Jako důležité pro vývoj zkoumané 

politiky se ukázalo také zakládání různých mezirezortních komisí či rad, které 

umožnily další rozvoj obsahu politik a také role evropských institucí, která již byla 

shrnuta výše. Instituce mají v politice sociálního začleňování velký význam i kvůli 

tomu, že se téma prolíná do agend různých resortů a ukazuje se proto jako přínosné mít 

instituci, jako je Agentura pro sociální začleňování, která se problematice věnuje a 

pomáhá s implementací politiky sociálního začleňování v místních samosprávách. Zdá 

se tedy, že se v případě zkoumané politiky potvrzuje premisa nového institucionalismu 

podle March a Olsena o tom, že nejen, že je stát ovlivněn společností, ale zároveň je 

také společnost ovlivněná státem a jeho institucemi. Podoba politiky tak nezávisí jen na 

ekonomických a sociálních podmínkách, ale také na tom, jaké jsou politické instituce.  

 

SUMMARY 

The aim of this thesis was to explore the development of Czech social inclusion 

policies and determine what factors influenced its development with emphasis on the 

impact of accession to the European Union and the role of institutions. 

One of the theories by which I tried to explain the changes at work in the Czech 

social inclusion policy is the theory of Europeanization. It is a concept that examines 

the changing domestic political institutions and processes, as well as specific policies of 

European countries in the context of the European integration process. Based on data 

obtained from interviews and data from documents it seems to be clear that the Czech 

Republic access to the European Union had influenced the policy of social inclusion 

significantly. Pressure from the EU to develop policies for social inclusion and 

protection of minority rights was evident when the Czech Republic was a candidate and 

had to fulfil the accession criteria. Perhaps the most powerful tool for the Union to 
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influence practical social inclusion policies in the Czech Republic is the European 

Structural Funds. Through EU redistributes large amounts of money that flow to 

projects focused on issues depending on EU priorities, which include long-term social 

cohesion and improvement the situation of Roma. European funds through the PHARE 

program had an impact on social inclusion programs before the Czech Republic 

accessed the European Union. Nowadays, most of the funding for the functioning of the 

Agency for Social Inclusion follows from the European Social Fund. The European 

Union also asks member states drafting of the National Action Plan for Social Inclusion 

and seeks to encourage countries to take measures to alleviate social exclusion. Some 

EU influence is also reflected in the process of drafting the Agency for Social 

Inclusion, which ran the European project "twinning" with partner organization from 

Spain, as the Union supports the sharing of experience and good practice between 

member states. 

Another theoretical concept that was used in the thesis to explain the 

development of policy was the new institutionalism, which argues that institutions are 

important in the sense that their appearance has an impact on policy and at the same 

time can be a source of resistance to political change. The investigation of the Czech 

Social Inclusion Policy has shown that institutions play really important role in shaping 

this policy. Respondents pointed out in interviews such as the importance of a post of 

Minister for Human Rights and National Minorities, which significantly helps to 

promote the social inclusion agenda and whose position is much stronger than the 

fasting Commissioner for Human Rights. As important for the development of 

examined policies is also setting up various interdepartmental committees or councils, 

which enabled the development content of the policies and the role of European 

institutions, which have been summarized above. Institutions are important regarding a 

policy of social inclusion also because the subject blends into the agendas of various 

ministries and it seems therefore to be beneficial to have an institution such as the 

Agency for Social Inclusion, which deals with issues and assists with the 

implementation of social inclusion policies to local governments. It seems, therefore, 

that in the case of the investigated policy it confirms the premise of the new 

institutionalism by March and Olsen that not only that state is influenced by the society, 
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but also the society is influenced by the state and its institutions. The form of policy 

does not only depend on economic and social conditions, but also on what are the 

political institutions. 
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http://www.vlada.cz/assets/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/Usneseni_731-2008_priloha.pdf
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Seznam použitých zkratek 

ASZ - Agenura pro sociální začleňování 

ČSFR - Česká a Slovenská federativní republika 

ČvT - Člověk v tísni, o. p. s. 

EK - Evropská komise 

ESF - Evropský sociální fond 

ESLP - Evropský soud pro lidská práva 

EU - Evropská unie 

FMPSV - Federálního ministerstva práce a sociálních věcí  

MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj 

MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

MV - Ministerstvo vnitra  

NAPSI - Národní akční plán sociální inkluze 

NNO - Nevládní nezisková organizace 

OP LZZ - Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

OP VK - Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 

PHARE - Poland and Hungary Aid for Restruct. of the Economy  

ROI - Romská občanská iniciativa 

SVE - Střední a východní Evropa 

TSP - Terénní sociální práce 
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Seznam příloh 

Příloha č. 1: Podklad pro rozhovory 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Podklad pro rozhovory 

Základní okruh otázek polo-strukturovaných rozhovorů: 

 Jaké myslíte, že byly hlavní změny/milníky/faktory ovlivňující v českou politiku 

sociálního začleňování od roku 1989? Co k nim vedlo? 

 Myslíte, že měl na českou politiku sociálního začleňování nějaký dopad vstup země do 

Evropské unie? Pokud ano, tak jaký? 

 Myslíte, že mají nějaké dopady na praktickou politiku strategické dokumenty EU? 

 Myslíte, že měla na českou politiku sociálního začleňování nějaký vliv kritika ze 

zahraničí? (Např. Amnesty International, ESLP atd.) 

 Co podle Vás vedlo ke vzniku ASZ? 

 Proč má ASZ danou podobu? 

 Inspirovali se někdy tvůrci české politiky sociálního začleňování v zahraničí? 

 

Další konkrétnější otázky závisely na znalostech a zkušenostech respondentů a 

souvisely např. s různými časovými úseky, kdy se respondenti tématu podrobněji 

věnovali. 


