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Anotace 

Práce se zabývá fenoménem sociálního vyloučení. Zaměřuje se konkrétně na 

sociálně vyloučené lokality a charakterizuje jejich rysy. Přestavuje historii a 

vývoj diskurzu sociálního vyloučení, jeho dimenze i faktory, které na něj 

působí nejen zevnitř ale i z vnějšku. Ukazuje, s jakými problémy se lidé 

sociálně vyloučení setkávají. Představuje Agenturu pro sociální začleňování, 

která působí jako integrační nástroj vlády v České republice. Cílem práce je 

prokázat, ţe u vybraného prostředí se opravdu jedná o sociálně vyloučenou 

lokalitu a ţe je toto vyloučení prohlubováno. V praktické části je popsáno 

město Jindřichův Hradec, ve kterém se sociálně vyloučená lokalita nachází, a i 

samotná lokalita. V práci jsou následně aplikovány poznatky z teoretické 

roviny na konkrétně vybranou část města Šindelna. V závěru práce, na základě 

porovnání charakteristických rysů sociálně segregovaných lokalit s 

charakteristickými rysy vybrané lokality, je potvrzen cíl práce, tedy ţe se 

opravdu jedná o prostorově vyloučenou lokalitu. Na základě tohoto zjištění 

jsou v závěrečné diskuzi navrţená moţná opatření, která by pomohla k řešení 

sociálního vyloučení obyvatel lokality Šindelna.  

Klíčová slova 

sociální vyloučení, sociálně vyloučená lokalita, dimenze sociálního 

vyloučení, chudoba, nezaměstnanost, Agentura pro sociální začleňování v 

romských lokalitách, Jindřichův Hradec 

 

Summary 

The thesis tackles the issue of social exclusion looking namely on socially 

excluded localities and characterises their signature features. It presents the 

history and evolution of social exclusion, its dimensions and factors which 

influence the exclusion either from inside or outside. It shows which problems 

socially excluded people face. It introduces the Agency for social inclusion in 



gipsy localities which acts as the inclusion tool of the government of Czech 

Republic. The main goal is to proof the hypothesis that the particularly chosen 

locality is socially excluded and that this exclusion is deepened. In the empiric 

part there is described the city of Jindřichův Hradec in which the particular 

socially excluded locality is situated. Further in the thesis the conclusions from 

the theoretical part are applied on that locality called Šindelna. In the end of 

this paper there is a comparison of characteristic features socially segregated 

localities with the features of the chosen locality. In the final discussion the 

possible solutions are presented that would help dealing with the social 

exclusion of Šindelna residents.  
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Úvod 

 

 Tématem mé bakalářské práce je sociální vyloučení, které se mi zdálo 

velmi rozsáhlé a tak jsem se rozhodla ho konkretizovat na sociálně vyloučenou 

lokalitu. Co mě vede k psaní této práce? Během studia jsem postupem času 

nabývala dojmu, ţe ve městě, ze kterého pocházím, je sociálně vyloučená 

lokalita a ţe se s ní nikterak nepracuje, co hůř, ţe zde dochází k jejímu 

prohlubování. Během psaní jsem měla moţnost blíţe se seznámit a zamyslet 

nad problémem sociálního vyloučení, které je, nejen v České republice, stále 

aktuálním tématem a měla by mu být věnována dostatečná pozornost. Cílem 

práce je tedy prokázat, ţe vybraná lokalita „Šindelna“ je sociálně vyloučenou 

lokalitou a navrhnout moţná řešení situace. 

 Práce se skládá ze tří rovin: teoretické, teoreticko-praktické a praktické. 

V teoretické části budu pouţívat sociologické podklady společně s literaturou 

týkající se sociální práce a politiky. Prostřednictvím této literatury vysvětlím, 

co je sociální vyloučení, jak ho můţeme charakterizovat a jaké problémy 

obsahuje.  

 Při popisu moţností praktických opatření, která jsou uskutečňována 

převáţně v romských lokalitách, se zaměřím na Agenturu pro sociální 

začleňování, která byla Vládou České republiky k tomuto účelu vytvořena. 

 Vlastní praktická část bude obsahovat charakteristiky lokality Šindelna 

a argumenty, které prokáţí, ţe se jedná o sociálně vyloučenou lokalitu. 

Budou vyuţity zjištěné informace z terénního průzkumu a z veřejně 

dostupných zdrojů, které následně porovnám s charakteristikami sociálního 

vyloučení a vyloučených lokalit z teoretické části. 
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1. Teoretická část 

 

1.1 Sociální vyloučení 

 

1.1.2 Pohled do minulosti 

Sociální vyloučení, i kdyţ to tak můţe vypadat, není novým jevem. Můţeme 

říct, ţe ho lze chápat jako univerzální kulturní mechanismus, který nalezneme 

v rozličných formách ve všech společnostech jak v čase tak i prostoru.
1
 Jak 

uvádí Mareš: „Zmínky o různých formách vyloučení nacházíme v mytologiích, 

literárních útvarech, právních spisech, kam aţ sahá kolektivní paměť lidstva.“
2
 

 Důvodem odsunu určitých jedinců na okraj společnosti či mimo ni byla 

sociální kontrola, která se uplatňovala proti těm, kteří zpochybňovali či 

narušovali řád společnosti. V některých případech mohlo jít pouze o 

preventivní krok. Jako příklady těchto preventivních kroků můţeme uvést 

například středověké pogromy Ţidů, hony na čarodějnice či institut 

preventivního zatýkání.
3
  

 Stát se sociálně vyloučeným v minulé i v dnešní době není nikterak 

těţké, občas stačí být odlišný od většinové společnosti, nejčastěji to bývá z 

důvodu příslušnosti k jinému menšinovému etniku, náboţenství, způsobu 

ţivota, ale i z odlišnosti názorové. Někdy prostě stačí být nekonformní.  

 Vţdy však nemusí jít o negativní jev, protoţe sociální vyloučení můţe 

být i nástrojem k prosazení a udrţení vlastního vůdcovství a schopnosti 

prosazovat vlastní vůli v širším společenství.
4
          

  Podle Girarda existují perzekuční stereotypy, které bývají 

uplatňovány v krizových obdobích při oslabení sociální instituce. Lze je 

                                                 
1 SIROVÁTKA Tomáš, ed., Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Str.9 

2 SIROVÁTKA Tomáš, ed., Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Str.9-10 

3 SIROVÁTKA Tomáš, ed., Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Str.10 

4 SIROVÁTKA Tomáš, ed., Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Str.11 
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rozdělit do tří typů. Prvním je stereotyp nediferenciované krize. Tento typ 

můţeme popsat jako pokus o hledání chyb ve společnosti či u druhých lidí, 

kteří se nějak odlišují od majoritní společnosti a proto jsou snadným terčem. 

Druhý stereotyp je obvinění, které je zaloţeno na všem, co mohlo způsobit 

krizi či narušit sociální stránku společnosti. Třetím je výběr obětí. Ten bývá 

zaměřen na jedince, kteří jsou ve společnosti nějak odlišní a to buď etnikem, 

náboţenstvím, názory nebo různými projevy nemocí či jsou jinak například 

vzhledově abnormální. Dle Girarda není společnosti, která tyto jedince 

nějakým způsobem nediskriminovala.
5
 

 

1.1.3 Dnešní pojetí  

 Pojem sociální exkluze pochází z francouzského exclusion sociale, k 

dnešní podobě jeho významu se vědecká společnost dostala prostřednictvím 

dvou cest. Jedna se vinula z anglosaského prostředí a ta druhá z francouzského. 

 Anglosaská větev vychází z konceptu chudoby, který v 80. letech 20. 

století začal být opět aktuální. To bylo pro velkou část odborníků i politiků 

překvapením, protoţe si mysleli, ţe se jim chudobu prostřednictvím systémů 

sociální ochrany podaří v západním světě zcela potlačit
6
. Ringen uvádí, ţe se 

předpokládalo: „ţe s ekonomickým růstem a zvyšujícími se transfery příjmů se 

chudoba brzy stane věcí minulosti.“
7
 Ale opak je realitou. Ringen uvádí, ţe 

nejen, ţe chudoba je stále s námi, ale je ve větším rozsahu neţ dříve.
8
 Na konci 

80. let, kdy toto Ringen publikuje, se ještě nemohl vědět to, co se ví dnes. 

Během posledních dvaceti let se situace ještě více vyhrotila. V některých 

euroatlantických zemích dokonce hrozí, ţe zmizí střední třída a tím bude 

společnost rozdělena jen na chudé a bohaté.  

                                                 
5 SIROVÁTKA Tomáš, ed., Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Str.11 

6 RABUŠIČ Ladislav, Koho Češi nechtějí? Str. 64  

7 RINGEN Stein, Direct and Indirect Measures of Poverty. str. 351 

8 RINGEN Stein, Direct and Indirect Measures of Poverty. str. 351 
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 Anglosaská větev spjatá s konceptem chudoby se také opírá o definici 

chudoby z hlediska deprivace, kterou uvádí Townsend: „O jednotlivcích, 

rodinách a skupinách v populaci můţeme říct, ţe jsou chudí, pokud se jim 

nedostává zdrojů na to, aby získali takovou výţivu, aby participovali na 

aktivitách a měli takové ţivotní podmínky a vybavení, které jsou ve 

společnosti, v níţ ţijí obvyklé. [...] Jejich zdroje jsou tak pováţlivě pod 

průměrem toho, co mají ostatní jedinci či rodiny k dispozici, ţe jsou tím pádem 

vyloučeni z běţných ţivotních vzorců, zvyků a aktivit.“
9
  

 Z této definice nám vyplývá, ţe chudoba a sociální vyloučení jsou spolu 

úzce spjaty. Důleţité jsou pro nás pojmy participace, tedy účast na ţivotě celé 

spoečnosti, a vyloučení, které jsou v oficiální definici chudoby Velké Británie 

rozšířeny ještě o izolaci: „Chudoba v zemích urbanizovaných a 

industrializovaných jako Británie je ţivotní úroveň, která je nízká, ţe vylučuje 

a izoluje lidi od zbytku komunity. Aby neupadli do chudoby, musí mít takový 

příjem, který jim umoţní participovat na ţivotě komunity.“
10

   

 Můţeme tedy odvodit, ţe anglosaská linie nám přináší pohled na 

sociální vyloučení jako na stav chudoby, kdy jedinci či skupiny jsou 

vylučováni a izolováni od zbytku společnosti a zároveň nejsou schopni 

participace na ţivotě společnosti. 

 Francouzská linie vychází z role společnosti, tedy i státu, v ţivotě 

jedince. Ta je zaloţena na tezi, ţe: „ve společnosti existuje společný morální a 

sociální řád, který přesahuje individuální, třídní, etické a regionální zájmy, 

vede k tomu, ţe stát má povinnost zajistit, aby všichni jeho občané byli do 

tohoto morálního a sociálního řádu integrování prostřednictvím sociální 

solidarity a aby na tomto řádu participovali. Sociální exkluze je pak vnímána 

jako následek hlubokých sociálních a ekonomických proměn moderního světa, 

                                                 
9 TOWNSEND Peter. Poverty in the United Kingdom: a survey of household resources and 

standards of living. str. 31 

10 Supplementary Benefit Commission, 1979, str. 2 
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její příčina je spatřována především v masivní dlouhodobé nezaměstnanosti a 

ve vzniku izolovaných prostorů, které jsou sociálně a fyzicky segregovány od 

zbytku společnosti“
11

  

 Pokud tyto dvě linie spojíme v jednu, můţeme říct, ţe sociální exkluze 

se týká jedince či skupin, pokud nejsou schopni se podílet na ţivotě celé 

společnosti, a to z důvodů ţivota v chudobě nebo na její hranici, coţ je 

důsledkem dlouhodobé nezaměstnanosti, a zároveň jsou od většinové 

společnosti izolováni, coţ vede ke vzniku izolovaných prostorů, které můţeme 

nazvat sociálně vyloučenými lokalitami.  

 Kdyţ se podíváme na to, jak na sociální vyloučení nahlíţí český 

odborník Oldřich Matoušek, dozvíme se, ţe ve Slovníku sociální práce 

označuje sociální vyloučení, jako komplexně podmíněnou nedostatečnou účast 

jednotlivce, skupiny nebo místního společenství na ţivotě celé společnosti.
12

 

 Podle mnoha odborníků se jedná o multidimenzionální pojetí, protoţe i 

kdyţ mluvíme o sociální exkluzi, nejedná se pouze o typ vyloučení sociálního. 

Mezi základní dimenze patří sociální vyloučení, vyloučení ekonomické, 

politické a kulturní, dále pak prostorové a symbolické vyloučení, vyloučení z 

bezpečí a mobility. 

 

1.1.4 Dimenze sociální exkluze 

 Jak bylo uvedeno výše, sociální exkluze je problémem 

multidimenzionálním, proto je potřeba se podrobněji podívat, čím jsou tyto 

dimenze typické. 

 Dimenze sociálního vyloučení je charakteristická špatnými sociálními 

vazbami, jak uvádí Kajanová: „lze rozlišit sociální vazby a sítě primárního typu 

(rodina, blízcí přátelé) a vazby a sítě typu sekundárního (zprostředkovatelé a 

                                                 
11 RABUŠIČ Ladislav, Koho Češi nechtějí? Str. 65  

12 MATOUŠEK Oldřich, Slovník sociální práce. Str. 205 
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formálnější vztahy).“
13

 Jedná-li se o primární vazby v rámci sociálního 

vyloučení, jde hlavně o rozpad rodiny či omezený okruh přátel, který je 

většinou vázán pouze na přátele, kteří ţijí se stejným nebo velmi podobným 

sociálním statusem. Sekundární vazby a sítě poskytují jedincům informace o 

vzdělávání, volných místech či o institucích, které by mohly být prospěšné v 

řešení jejich problémů. Pokud jsou tyto vazby narušeny, nebo jsou 

nedostatečné, přináší to jedincům mnoho různých problémů a zároveň jim to 

brání ve vylepšení jejich situace. Jedním z podstatných problémů těchto lidí je 

nedůvěra k většinové společnosti a institucím.  

 Pokud mluvíme o dimenzi ekonomického vyloučení, která je velmi 

často příčinnou i těch ostatních. Jedná se o vyloučení ze ţivotního standardu, 

tím se myslí nedostatek finančních prostředků. Ten můţe být zapříčiněn 

nezaměstnaností, vyloučením na trhu práce, podhodnocenou odměnou za práci. 

Důvodem těchto příčin bývá nedostatečné vzdělání, v dnešní době ale i 

doznívající finanční krize, která donutila mnoho fabrik zavřít své provozy nebo 

sníţit počet pracovních míst. Jejich zaměstnanci často nemají moţnost najít si 

nové zaměstnání, protoţe většinou mají nízké vzdělání. Ekonomické vyloučení 

můţeme povaţovat za zdroj chudoby. 

 Politické vyloučení je upřením občanských, politických, ale i 

základních lidských práv a vyloučením z vlivu na společnost i na vlastní 

osud.
14

 Sociálně vyloučení se často nepodílejí na politickém ţivotě většinové 

populace. Důvodů této neparticipace je několik. Můţe za to malá 

informovanost, která často plyne z nemoţnosti ale i neschopnosti tyto 

informace získat, popřípadě s nimi správně nakládat. Neznamená to však, ţe 

nemají pro-politické ambice, jen mívají jinou formu, která se projevuje v jejich 

                                                 
13 KAHOUN Vilém a kol., Vybrané kapitoly k sociální práci Sociální práce II. Str. 166 

14 MAREŠ Petr, Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. Str. 287 
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společenské hiearchii, a proto jsou často omezené v prostoru nebo komunitě, 

kde ţijí.    

 Co tedy znamená dimenze kulturního vyloučení? Jednoduše řečeno, jde 

o vyloučení z kulturního ţivota společnosti. Nejedná se pouze o to, ţe by 

vyloučení z důvodu nedostatku finančních prostředků neměli moţnost 

navštěvovat kulturní akce typu výstavy, divadla, koncerty a jiné kulturně 

vzdělávací instituce, ale nejčastěji se jedná o omezený přístup ke vzdělání. Coţ 

je velký problém, jelikoţ dostatečné vzdělání je jedním z faktorů jak v dnešní 

společnosti uspět. Velké procento dětí ze sociálně vyloučených rodin končí ve 

speciálních školách, které mají jinak upravené osnovy výuky neţ standardní 

základní školy, proto bývá obtíţné pro tyto děti získat dalšího navazujícího 

vzdělání.  

 Domnívám se, ţe dlouhodobě působící fenomén umisťování dětí ze 

sociálně vyloučených rodin do speciálních škol přinese do budoucna řadu 

obtíţí nejen pro tyto děti, ale celkově pro společnost. I kdyţ podle Školského 

zákona č. 561/2004 Sb. § 16 patří ţáci se sociálním znevýhodněním mezi 

skupinu ţáků se specifickými vzdělávacími potřebami, není řešením jejich 

momentální i budoucí situace je umístit do speciálních škol. V těchto 

zařízeních jsou separovány a není jim umoţněno lépe se zapojit do společnosti. 

Tento stav se dá označit jako akt systémového sociálního vylučování (viz. O. 

Matoušek Sociální práce v praxi, str. 273.). S velkou pravděpodobností je takto 

vytvářen jeden z kořenů bludného kruhu sociálního vyloučení. Bylo by tedy 

lepší, kdyby pro tyto děti byly vytvářeny například přípravné nebo také nulté 

ročníky, které by těmto dětem pomohly se lépe adaptovat na školní reţim. Jako 

další alternativa by mohlo být posílení pozice asistenta pedagoga, který by se 

dětem s těmito specifickými vzdělávacími potřebami věnoval. Jelikoţ rodiče 

těchto dětí mají také problém s nízkým vzděláním, tedy jsou to buď absolventi 
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speciálních škol, nebo nemají dostatečné vzdělání ze základní školy, bylo by 

vhodné podporovat organizace poskytující bezplatné doučování pro jejich děti. 

 O prostorovém vyloučení se více zmíníme v části věnované sociálně 

vyloučeným lokalitám, protoţe tento pojem a typ vyloučení je ústředním 

tématem této práce.  

 U symbolického vyloučení se jedná o stigmatizaci jedinců i sociálních 

skupin vnímaných jako odlišní, deviantní či cizí. Jejich nálepkování (labeling) 

slouţí k jejich vyčleňování z hlavního proudu společnosti. Nejčastějšími 

zprostředkovateli tohoto vyloučení bývají masmédia. Podle Kapuścińského 

utvářejí média ve veřejném mínění umělý obraz brutality světa vyloučených. V 

českých masmédiích bývá symbolické exkluze uţíváno i při prezentaci 

romského etnika. Takovéto prezentace jsou spojeny s problémy, jako je 

prostituce, kriminalita, zneuţívání sociálních dávek atd.
15

 Při labelingu se uţívá 

takových výrazů pro označení osob sociálně vyloučených jako je neplatič, 

nepřizpůsobivý, asociál, Rom, cikán apod.  

 Dimenzi vyloučení z bezpečí můţeme brát jako vystavení sociálně 

patologickým jevům, například různé druhy závislostí nebo kriminalita, či 

vyšší rizika jako jsou úrazy či nemoci. Na vyloučení z mobility lze pohlíţet jak 

ve fyzickém prostoru, tak i v hierarchii sociálních pozic. Dle Baumana je v 

dnešním globalizovaném světě omezení místem znakem pro sociální deprivaci 

a degradaci.
16

 Omezení ve fyzickém prostoru znamená, ţe jedinec či skupina 

nemá moţnost se přestěhovat z dané lokality. Pokud se budeme zabývat 

vyloučením z mobility v rámci hierarchie sociálních pozic, jde o to, ţe jedinec 

či jedinci nemají moţnost posunu na společenském ţebříčku, coţ můţeme brát 

jako jeden z moţných důsledků symbolického vyloučení.  

 

                                                 
15 MAREŠ Petr, Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. Str. 287 

16 MAREŠ Petr, Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. Str. 287 
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1.1.5 Vnitřní a vnější faktory sociálního vyloučení  

 Jako kaţdý problém má i sociálně vyloučená lokalita okolnosti, za 

kterých vzniká. Dá se říct, ţe existují skupiny, které mají větší 

pravděpodobnost pro sociální vyloučení, protoţe se svými charakteristickými 

rysy liší od pojetí normality většinové společností. Mohou se lišit fyzicky či 

kulturně.
17

 Tyto faktory můţeme rozdělit na dvě skupiny vnitřní a vnější. 

 Radostný uvádí, ţe: „Za faktory vnější můţeme povaţovat působení 

těch aktérů, kteří stojí mimo danou lokalitu. Jedná se zejména o faktory, které 

lokalitu utváří a udrţují ve stavu sociálního vyloučení jakoby zvenčí. Jsou spíše 

direktivní, často paušální povahy a představují jakási závazná pravidla hry, 

jejichţ porušení je sankcionováno.“
18

  

 Koho si představit pod těmito aktéry? Za nejzásadnějšího aktéra 

můţeme označit instituce, které v rámci města či obce řeší bytovou 

problematiku. Jejich působením většinou dochází k sestěhování sociálně 

slabých rodin, coţ napomáhá vzniku sociálně vyloučených lokalit. Dalším 

aktérem je systém vzdělávacích institucí, který se podílí na jejich udrţování. Je 

to z toho důvodu, ţe velké procento dětí ze sociálně vyloučených lokalit 

navštěvuje speciální školy. To přináší dvě zásadní věci. Za prvé má docházka 

do speciálních škol diskreditační charakter a za druhé podněcuje názor, ţe 

vzdělání nemá smysl. Třetím velmi důleţitým aktérem jsou média a jimi 

podávaný obraz o sociálních lokalitách, který má vliv na názory v majoritní 

společnosti.
19 

Vnější vlivy můţeme tedy označit jako jevy, které jsou mimo 

                                                 
17 RADOSTNÝ Lukáš, Faktory sociálního vyloučení. str. 72  

18 RADOSTNÝ Lukáš, Faktory sociálního vyloučení. str. 75 

19 RADOSTNÝ Lukáš, Faktory sociálního vyloučení. str. 75-76 
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dosah a kontrolu sociálně vyloučených a nemohou je svým jednáním ovlivnit, 

nebo jen velmi obtíţně. Jedná se tedy o příčiny strukturální. 

 A jak je to s vnitřními faktory, které vycházejí přímo z vyloučené 

lokality? Ty získávají svou konečnou podobu většinou aţ v samotné lokalitě. A 

to tak, ţe vyloučení se v ní pevněji zakořeňují, přijímají nastavená pravidla hry 

a strategie ţivota za své a jediné moţné. Vnitřní příčiny jsou tedy individuální, 

protoţe vycházejí z jednání konkrétních osob, kterých se segregace přímo 

týká.
20 

Sociálně vyloučenou lokalitu z tohoto důvodu můţeme brát jako 

produkt autonomního symbolického systému a její obyvatele za nositele 

specifického typu vědění, které je většinou platné pouze v ní a za jejími 

hranicemi jiţ ne. Tím, ţe obyvatelé se ve svém vědění neustále utvrzují, 

předávají si ho mezi sebou, dalo by se říct, ţe z toho vzniká past, ze které je 

těţké se vymanit. Tato myšlenka se opírá o koncept sociální konstrukce reality, 

podle kterého si ţivotní realitu vykládáme subjektivně a tento náš výklad je 

podpořen a utvrzen na základě interakcí a komunikací s ostatními. U obyvatel 

sociálně vyloučených lokalit problém tkví v tom, ţe jejich chápání reality je 

podporováno a utvrzováno v rámci poměrně uzavřené komunity, která je 

izolována od zbytku většinové společnosti.
21

    

 Z předchozího faktoru vychází i další faktor, který můţeme nazvat 

odlišnost pohledu a je zaloţen na subjektivitě pohledů patřícímu nám lidem. 

Tato odlišnost staví na tom, ţe jsme přesvědčení, ţe pouze naše realita je ta 

správná, opravdová a ţádné jiné není. Toto tvrzení se umocňuje s pohledem 

společenské skupiny, ke které náleţíme, a souvisí s tím, ţe v ní působí 

specifické vědění, které obsahuje také návody pro čtení sociálního jednání 

jiných skupin. Naše specifické vědění můţe být dostatečné, snaţíme-li se 

ostatní pouze posoudit. Nedostatečné je ve chvíli, kdy chceme jednání 

                                                 
20 RADOSTNÝ Lukáš, Faktory sociálního vyloučení. str. 77 

21 RADOSTNÝ Lukáš, Faktory sociálního vyloučení. str. 78 
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ostatních skupin pochopit. Není také moţné se v posuzování obyvatel ze 

sociálně vyloučených lokalit drţet sociálně-politického universalismu, podle 

kterého: „všichni jsme stejní, máme stejné šance a musíme respektovat stejná 

pravidla.“
22

  

 Za další faktor můţeme povaţovat působení příbuzenských vazeb. 

Příbuzenské vazby se skládají z uţší a širší rodiny, tvoří základní sociální síť. 

V běţných českých rodinách příbuzenské vazby mají svou silnou stránku v té 

uţší části rodiny a většinou slabší v širší části. Narozdíl od toho například 

romské etnikum klade velký důraz na obě části příbuzenských vazeb. Na jedné 

straně to můţe být výhodou, protoţe pokud se členovy rodiny něco děje, má 

velkou záchytnou síť, která pomůţe. Problém nastává tehdy, chce-li něco 

změnit ve svém ţivotě a změně brání tato síť, která ho příliš silně drţí.
23

         

Můţeme říct, ţe faktory vnější a vnitřní se vzájemně prolínají. 

 

1.2 Sociálně vyloučená lokalita  

 Co si vybavíme, řekne-li se sociálně vyloučená lokalita? Kdyţ se 

zeptáte někoho mimo obor sociální práce, je moţné, ţe se Vám dostane 

například následující odpovědi: „No, to je takové to vybydlené romské sídliště, 

jak se to jmenuje? Jo, Chánov.“ Pokud byste obdobnou otázku poloţili laikovi 

například ve Spojených státech Amerických, dostane s největší 

pravděpodobností odpověď typu: „Bronx“. V obou případech mají pravdu a 

vybaví se jim ty mediálně nejznámější sociálně vyloučené lokality, ve kterých 

to vyústilo do extrémních situací. 

 V čem je sociálně vyloučená lokalita specifičtější neţ jiná lokalita? 

Určitě budeme mít pravdu, kdyţ řekneme, ţe sociálně vyloučenou lokalitou je 

taková lokalita, ve které bydlí lidé sociálně vyloučení. Není pravidlem, ţe v 

                                                 
22 RADOSTNÝ Lukáš, Faktory sociálního vyloučení. str. 78 

23 RADOSTNÝ Lukáš, Faktory sociálního vyloučení. str. 78-79 
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sociálně vyloučené lokalitě ţijí výhradně Romové, i kdyţ je to sice médii často 

tvrzeno a mnoho sociálně vyloučených lokalit je romských, nemůţeme toto 

tvrzení vztáhnout na všechny sociálně vyloučené lokality v České Republice. 

 Prostorové vylučování, které dává moţnost vzniknout těmto lokalitám, 

můţeme označit jako „vyčlenění určité sociální skupiny z prostoru majoritních 

rezidenčních zón do oblasti nacházející se buď ve větší či menší vzdálenosti od 

městské či obecní zástavby, popřípadě o oblasti, které jsou majoritou 

povaţovány za nejméně prestiţní v porovnání s ostatními lokalitami.“ Většinou 

se jedná o oblasti mimo síť infrastruktury, často obtíţně dostupné.
24

 

   V praxi se velmi často jedná buď o dům, ve kterém ţije několik 

jednotlivců či rodin, nebo městskou čtvrť, ve které je několik stovek či tisíců 

obyvatel.
25  

Příkladem takového domu můţe být například dům s popisným 

číslem 97 v Palackého ulici v Ostravě a jako příklady čtvrti mohou být jiţ 

zmiňovaný Chánov v Mostě či Bronx v americkém New Yorku.  

 Hranice sociálně vyloučených lokalit mohou být jak symbolické, tak 

fyzické. Fyzická hranice bývá tvořena oddělením od ostatní obytné zástavby 

průmyslovou zónou, frekventovanou silnicí, vodním tokem, skládkou a 

podobně. Pod symbolickou hranicí si můţeme představit lidový diskurs, ţe tam 

ţíjí ti „jiní“, „černí“ či „ţe se tam nechodí“.  V obou případech si však 

existenci těchto hranic reálně uvědomují jak ti, kteří danou lokalitu obývají, tak 

ti, kteří ţijí mimo ni.   

 Podle Touška si můţeme prostorové vyloučení rozdělit do čtyř 

kategorií, kdy dvě vţdy stojí na opačných pólech. Jedná se o ghetto, kdy 

dochází k segregaci, a naproti tomu etnickou enklávu, v níţ dochází k separaci. 

Dále naproti sobě stojí citadela, v níţ ţijí lidé s vysokým ekonomickým 

                                                 
24 RADOSTNÝ Lukáš, Faktory sociálního vyloučení. str. 75 

25

 http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/GAC_MAPA_analyza_SVL_aA

K_CJ.pdf?langSEO=documents&parentSEO=nase_prace_vystupy&midSEO=GAC_MAP

A_analyza_SVL_aAK_CJ.pdf 
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statusem, a slum, kde je zase nízký ekonomický status.
26

 Toto rozdělení nám 

tedy ukazuje moţnost rozdělit prostorové vyloučení na dobrovolné a 

nedobrovolné. 

 Toušek v závěru své studie uvádí: „Segregované lokality v zemích 

„třetího světa“ jsou buď označovány nativními pojmy (viz výše) či termínem 

slum (někdy téţ ghetto). V západních zemích se tohoto termínu vyuţívá jen 

zřídka, a to z důvodu, ţe standard bydlení v segregovaných lokalitách je vyšší, 

neţ je tomu v zemích „třetího“ světa. V USA, jak bylo řečeno, se dávalo a 

pořád dává přednost pojmu ghetto. Případně se pouţívá označení inner-city, 

outcast ghetto či barrio v případě hispánských sídlišť. V Evropě, včetně České 

republiky, se v současnosti v důsledku rozšíření a popularizace konceptu 

sociální exkluze uplatňuje vágní eufemizmus sociálně vyloučená lokalita, 

kterým jsou označovány residenční útvary, jejichţ strukturální charakteristiky 

jsou velmi různorodé. Ve Francii, jak bylo uvedeno, se uplatňuje termín 

banlieues, za nímţ se skrývá poměrně specifický typ sídlišť. V Evropě je dále 

velmi rozšířeným nešvarem uţívání pojmu ghetto, třebaţe lokality, které jsou 

takto označované, nenaplňují, jak jsme se snaţili prokázat, charakteristiky 

tohoto konceptu včetně – na rozdíl od USA – jakýkoli historických kontací.“
27

  

  

1.2.2 Charakteristické znaky sociálně vyloučené lokality 

 Sociálně vyloučenou lokalitou je moţné označit takový prostor, kde je 

koncentrace lidí sociálně vyloučených. Podle Návrhu koncepce Přístupu státu k 

řešení problémů deprivovaných částí měst, zejména pokud jde o sociálně 

vyloučené lokality a občany ohroţené sociálním vyloučením stačí, aby lokalita 

splňovala alespoň tři kritéria z následujícího výčtu:  

                                                 
26 TOUŠEK Ladislav, Sociální vyloučení a prostorová segregace. str. 14-15 

27 TOUŠEK Ladislav, Sociální vyloučení a prostorová segregace. str. 21 
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1.) chudoba a vyloučení, 2.) zvýšená nezaměstnanost, 3.) demografické 

ukazatele (např. úbytek obyvatel), 4.) environmentální ukazatele (např. zvýšená 

zátěţ na ţivotní prostředí), 5.) nízká vybavenost veřejnými sluţbami, 6.) výskyt 

zanedbaných a nevyuţívaných areálů, 7.) nízká úroveň ekonomické aktivity, 

8.) významné ekonomické a sociální potíţe, 9.) významný počet přistěhovalců, 

etnických skupin, menšin nebo uprchlíků, 10.) nízká úroveň vzdělání, 11.) 

vysoká kriminalita a delikvence, 12.) zvláště zanedbané prostředí, 13.) nízká 

úroveň obsluţných a administrativních funkcí.
28

  

 Z dokumentu Východiska strategie boje proti sociálnímu vyloučení 

můţeme jako hlavní charakteristické znaky uvést: 1.) významný počet Romů či 

lidí, kteří jsou za Romy povaţováni, 2.) chudobu a materiální deprivaci, 3.) 

nízkou vybavenost veřejnými sluţbami, 4.) nízkou úroveň ekonomické 

aktivity, 5.) vysokou a dlouhodobou nezaměstnanost, 6.) nízká úroveň 

vzdělání, 7.) významné sociální a ekonomické obtíţe, 8.) vazbu na rodinou 

solidaritu a dlouhodobou neúčast na sociálních redistribučních systémech, 8.) 

nevyhovující ţivotní, hygienické a zdravotní podmínky, 9.) vysoká kriminalita 

a delikvence, 10.) dobré podmínky pro výhodné podnikání, kterým se myslí 

hlavně lichva či provozování ubytoven.
29

     

 Pokud tyto dva dokumenty porovnáme mezi sebou a spolu s dimenzemi 

sociálního vyloučení dospějeme k následujícím závěrům:  

 V sociálně vyloučené lokalitě je koncentrace chudoby a materiální 

deprivace, která je spojená se zvýšenou a dlouhodobou nezaměstnaností 

a ekonomickými potíţemi. Coţ odpovídá dimenzi ekonomického 

vyloučení.  

                                                 
28 Návrhu koncepce Přístupu státu k řešení problémů deprivovaných částí měst, zejména 

pokud jde o sociálně vyloučené lokality a občany ohroţené sociálním vyloučením, str. 7 

29 Východiska strategie boje proti sociálnímu vyloučení. Str. 14 - 16 
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 Dochází zde také k naplňování dimenze sociální, která se projevuje 

uzavřeností jejich sociálních sítí, které jsou omezeny hlavně na rodinu a 

komunitu, ve které ţijí. Je zde také malá důvěra k institucím.  

 Za prokázání dimenze kulturního vyloučení lze povaţovat nízké 

vzdělání.  

 Charakteristice dimenze vyloučení z bezpečí odpovídá to, ţe lidé ţijí v 

nevyhovujících ţivotních, hygienických a zdravotních podmínkách, a 

bývá zde zvýšená kriminalita a delikvence.  

 Je také naplněna dimenze prostorové deprivace, která je způsobena 

nízkou vybaveností veřejnými sluţbami.  

 Tím, ţe je v těchto lokalitách významný počet etnicky odlišných 

skupin, v našem českém prostředí hlavně romských, je prokázána i 

dimenze symbolického vyloučení.        

 

1.2.3 Charakteristika obyvatel sociálně vyloučených lokalit  

 O sociálně vyloučené lokalitě z pohledu koncepce kultury chudoby 

můţeme říct, ţe její obyvatelé jsou „nositeli specifického kulturního vzorce, 

který vznikl v procesu adaptace na dlouhodobou chudobu, stejně jako sociální, 

symbolické i prostorové vyloučení a jako reakce na tyto skutečnosti.“
30

  

 Tento specifický kulturní vzorec vytváří subkulturu, která je na jednu 

stranu závislá na majoritní společnosti, ale zároveň funguje jako relativně 

autonomní kulturní systém, který má vlastní strukturu, vnitřní logiku a 

alternativní soubor hodnot. Poskytuje lidem návod na ţivot ve formě 

připraveného souboru řešení problémů, a tento vlastní způsob ţivota je 

předáván po generace. 
31

 

                                                 
30 HIRT Tomáš a JAKOUBEK Marek, Souhrná zpráva o realizaci výzkumného projektu HS 

108/03 „Dlouhodobý stacionární terénní výzkum sociálně vyloučených romských 

komunit.“str. 7 

31  Viz tamtéţ 
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 Pokud bychom chtěli určit charakteristické rysy, tak jedním ze 

základních je nedůvěra ke státním institucím. Mezi obyvateli funguje 

solidarita, která je hlavně mezi rodinou. Ta je velmi často zaloţena na 

matrifokálním typu (rodina soustředěna kolem matky).
32

  

 Ţivotní strategie jsou zaměřené na přítomnost. Obecně zde platí 

absence majetku a uzavřený ekonomický systém, který je zaloţený na 

sociálních dávkách, zastavování věcí, půjčkách na vysoký úrok a nelegálním 

výdělku. Vyskytuje se u nich tendence a i vysoká míra tolerance k sociální 

patologii. Sexuální zkušenosti přicházejí ve velmi rané dospělosti. Díky tomu, 

a výhodám sociálních dávek a mimo jiné i malé informovanosti, je u nich 

vysoká míra porodnosti.  

  

1.3 Problémy lidí v sociálně vyloučených lokalitách 

 Jedním z problémů, kterému čelí sociálně vyloučení, je ekonomické 

vyloučení. To můţe být zapříčiněno několika důvody a způsobuje mnoho 

obtíţí, především finanční. Mezi tyto problémy patří například nezaměstnanost, 

chudoba, kriminalita a jiné. 

 

1.3.1 Nezaměstnanost 

 Ţijeme ve společnosti, ve které peníze znamenají moc a to nejen nad 

ostatními, ale i nad námi samotnými. Dalo by se i říct, ţe člověk má tolik 

vlastní svobody, kolik má peněz. K penězům lze přijít různě, ale řekněme, ţe 

nejčastějším způsobem získávání finančních prostředků je práce, neboli 

finančně ohodnocená činnost. To jestli získáme práci, závisí na několika 

faktorech, jaké máme schopnosti, dovednosti, znalosti, jaká je poptávka a 

konkurence na trhu práce. Pokud nabídka odpovídá poptávce a konkurenční 

boj je buď malý, nebo jsme v něm uspěli, vyhráli jsme. Pokud však nenastane 
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tento ideální stav, jsme rázem ve stavu práceschopného člověka bez 

zaměstnání, tedy nezaměstnaní.      

 Nezaměstnanost je jednou z příčin dimenze sociálního vyloučení a 

ekonomického vyloučení. V tuto chvíli se nabízí několik otázek. Je tomu 

opravdu vţdy, kdyţ je člověk nezaměstnaný? Jaké dopady má nezaměstnanost 

na ţivot člověka? A jak se to týká sociálně vyloučených lokalit? 

 V úvodu této části bylo uvedeno nejjednodušší pojetí toho, jak se 

člověk stane nezaměstnaným. V dnešní době to ovšem není jediný moţný 

scénář. Existuje řada typů nezaměstnanosti. Základním dělením by bylo 

rozdělení na dobrovolnou a nedobrovolnou. Za dobrovolnou nezaměstnanost 

můţeme označit stav, kdyţ část pracovních sil nechce pracovat za určitých 

pracovních podmínek, tedy kdyţ pracovní místa existují, ale z důvodu jejich 

finančního ohodnocení o ně není zájem. Jiným důvodem můţe být, ţe část 

pracovních sil nechce pracovat vůbec. K tomu dochází v několika případech. 

Jedním z nich můţe být, ţe člověk má úspory, ze kterých můţe vyţít či mu 

stačí příleţitostný přivýdělek. Dalším případem je, ţe ţije z charit a podpor.
33

  

To je alarmující z důvodu, ţe pokud je tento stav dlouhodobý a je takových 

případů více, je zatěţována ekonomika státu.  Za nedobrovolnou 

nezaměstnanost se povaţuje, kdyţ je více lidí baţících po práci, neţli je 

pracovních míst.
34

    

 Podle ekonomické teorie můţe být nezaměstnanost frikční, strukturální, 

nebo cyklická. Frikční můţeme označit jako typ nezaměstnanosti dobrovolné, 

která mívá charakter přechodný. Nastává ve chvíli, kdy člověk nově nebo 

znovu vstupuje na trh práce, případně pokud se rozhodl změnit své pracovní 

místo. Strukturální vzniká v důsledku nesouladu mezi nabídkou a poptávkou 

po pracovních silách v jednotlivých odvětvích pracovního trhu. Jde o spojitost 

                                                 
33 KREBS Vojtěch a kolektiv, Sociální politika, str. 314 

34 KREBS Vojtěch a kolektiv, Sociální politika, str. 314 
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s technologickým pokrokem, kdy některá pracovní místa zanikají, protoţe 

pracovníci byli nahrazeni technikou, ale zároveň vznikají nová pracovní 

zařazení, na která chybí dostatečně kvalifikovaní pracovníci. Tento typ 

nezaměstnanosti se v některých publikacích označuje také jako technologická 

nezaměstnanost. Cyklická se odvíjí od ekonomického cyklu, roste v důsledku 

poklesu výkonnosti ekonomiky, coţ má za následek niţší celkovou poptávku 

po pracovních místech.
35

 

 Ze slovníku sociální práce se dozvíme, ţe dalšími moţnými typy 

nezaměstnanosti jsou sezónní, skrytá a neúplná. Pod sezónní, jak název 

napovídá, se skrývá sníţená poptávka po pracovních silách, které jsou typické 

pro určitá roční období. Skrytá se pouţívá pro označení osob, které nejsou 

vedeny na úřadech práce, a buď nepracují, nebo pracují bez řádné pracovní 

smlouvy. Neúplná nezaměstnanost, nebo také neúplná zaměstnanost je stav, 

kdy člověk pracuje na sníţený úvazek.
36

   

 Dalším velmi důleţitým rozlišením je, jedná-li se o nezaměstnanost 

krátkodobou nebo dlouhodobou. O krátkodobé můţe říct, ţe je přirozeným 

jevem ekonomiky a trhu práce a většinou nemá tak velký negativní dopad na 

jedince. U dlouhodobé uţ tolik optimismu není. Nejen ţe negativně ovlivňuje 

ekonomiku státu, protoţe představuje velkou finanční zátěţ, ale také ovlivňuje 

osoby, kterých se přímo i nepřímo týká, a výrazně se podílí na vzniku chudoby. 

 Na základě výše uvedených informací, můţeme konstatovat, ţe 

nezaměstnanost nemusí vţdy vést k ekonomickému vyloučení, i kdyţ je ve 

většině případů tento stav spojen s niţším mnoţstvím finančních prostředků. 

Rozhodně se stává problémem ve chvíli, kdy je dlouhodobý. Za velmi 

nepříznivé také spatřuji typy jako je dobrovolná nezaměstnanost, kdy člověk 

ţije z charit a příspěvků, nebo skrytá, kdy jedinec pracuje bez smlouvy.   

                                                 
35 KREBS Vojtěch a kolektiv, Sociální politika, str. 313 - 314 

36 MATOUŠEK Oldřich, Slovník sociální práce. Str. 116-117 
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 Lidé jsou jedinečné bytosti, proto kaţdý proţívá nezaměstnanost jinak. 

Je důleţité si také uvědomit, ţe jinak reagují mladí lidé a jinak lidé, kteří byli 

do pracovního procesu začleněni třeba dvacet let. Z obecného hlediska, ale 

můţeme říct, ţe přicházejí změny v sociální situaci, chování, postojích či 

společenském ţivotě. Důsledky nezaměstnanosti jsou tedy dvojího typu: 

psychické a sociální. Psychické zahrnují vyrovnání se se ztrátou zaměstnání a 

vliv dlouhodobé nezaměstnanosti na psychiku jedince. 

 Za sociální důsledky povaţujeme ztrátu sociálního statusu, sníţení 

ţivotní úrovně, změnu sociální role, sociální izolaci, moţné sociální selhání, 

vliv na rodinu.  

 Co si představit pod ztrátou sociálního statusu? Max Weber přišel s tím, 

ţe kaţdý z nás má nějaký status, který můţe mít jak pozitivní tak negativní 

charakter. Status označuje úctu či prestiţ, které se dostává jednotlivcům podle 

toho, jaké zaměstnání vykonávají či tím jak jsou prospěšní pro společnost. Tato 

úcta je rozdílná a závisí na prioritách dané společnosti či sociální skupiny, ke 

které náleţíme
37

. Přijde-li člověk o zaměstnání, které bylo v ţebříčku 

hodnocení společnosti vysoko, přichází i o svůj sociální status. Coţ můţe mít 

negativní vliv jak na jeho psychiku, tak i na jeho postavení ve společnosti a 

jeho společenské kontakty, protoţe status nezaměstnaného je ve veřejném 

diskurzu vnímán jako podřadný. 

 Pokud jako jeden z důsledků nezaměstnanosti uvádíme sníţení ţivotní 

úrovně, je potřeba si definovat, co budeme za ţivotní úroveň povaţovat. K 

našemu definování pouţijeme sociologickou definici, která nám říká, ţe na 

ţivotní úroveň můţeme nahlíţet jako na „míru uspokojování materiálních i 

nemateriálních potřeb a tuţeb jednotlivce či skupiny zboţím a sluţbami, 

respektive jako relaci mezi skutečností a mezi tím, co je pociťováno jako 
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ţádoucí.”
38

  V čem spočívá ten problém? Pokud jedinec přijde o finanční 

příjem, ze kterého jsou naplňovány jeho potřeby a přání, přichází tím o svojí 

ţivotní úroveň. Vzhledem k tomu, ţe ve většině případů je nemůţe podpora v 

nezaměstnanosti pokrýt, jelikoţ její částka činí mezi 65 aţ 45 procenty 

průměrného měsíčního příjmu.
39

   A tak pokud jedinec neţije v rámci rodiny, 

která ho je schopná podpořit díky vytvořené finanční zásobě, přichází o svou 

ţivotní úroveň. A i kdyţ jedinec ţije v rodině s vytvořenou finanční rezervou, 

tak ani ta není nevyčerpatelná. Kdyţ je nezaměstnanost dlouhodobá, finanční 

rezerva se postupem času zmenšuje. Tím nevyhnutelně dojde ke sníţení 

ţivotního standartu. Například „německé studie ukazují, ţe nezaměstnaní 

vnímají jako největší stres právě to, ţe jim jejich finanční situace komplikuje 

účast na rituálech masového konzumu.“
40

 

  Sociální roli můţeme označit jako „soubor očekávání chování a 

proţívání daného jedince ze strany skupiny (okolí, společnosti), které je spjato 

s jeho současnou pozicí či postavením v příslušné skupině.“
41

 Sociální role je 

závislá na sociálním statusu. Stát se nezaměstnaným znamená získat novou 

                                                 
38 TUČEK, Milan, et al. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Vyd. 

1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. s. 113  

39 https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/209/223/4767.html 

 podmínky pro získání podpory v nezaměstnanosti: 

  být  zařazen a veden v evidenci uchazečů o zaměstnání  

  v posledních 2 letech se minimálně 12 měsíců podílet na důchodovém 

pojištění 

   Nebyl s uchazečem v posledních 6 měsíců před zařazením do evidence 

uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovně právní vztah z důvodů 

porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané 

práci zvlášť hrubým způsobem. 

   Nebyl s uchazečem v posledních 6 měsíců před zařazením do evidence 

uchazečů o zaměstnání zaměstnavatelem skončen pracovně právní vztah z důvodu 

porušení jiné povinnosti  zaměstnance podle § 301a) zákoníku práce zvlášť hrubým 

způsobem  

  kterému nevznikl nárok na výsluhový příspěvek podle zvláštních právních 

předpisů a tento příspěvek je vyšší neţ podpora v nezaměstnanosti, která by uchazeči 

o zaměstnání náleţela, pokud by neměl nárok na výsluhový příspěvek  

40 MATOUŠEK Oldřich, KOLÁČKOVÁ Jana, KODYMOVÁ Pavla (eds.), Sociální práce v 

praxi. Str. 305 

41 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/socialni-role  

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/209/223/4767.html
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/socialni-role
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roli, v rámci které jsou na jedince kladeny nové poţadavky. Ty jsou dvojího 

charakteru: osobního a institucionálního. Institucionální poţadavky spočívají v 

docházení na úřad práce a plnění poţadavků pro nárok na podporu v 

nezaměstnanosti. Osobní charakter je zaloţen na tom, ţe okolí sleduje, jak se k 

nové roli člověk postaví, jestli bude hledat nové zaměstnání nebo rezignuje.     

 Sociální izolace u nezaměstnaných vzniká díky zmenšenému okruhu 

společenských kontaktů, které jsou velmi často z řad spolupracovníků. Kdyţ 

přicházíme o zaměstnání, přicházíme současně i o tyto kontakty. A získávání 

nových je komplikované. Někdy se můţe stát i to, ţe přijdeme o kontakty 

mimo zaměstnání, protoţe jsme ztratili svůj původní sociální status a naši 

přátelé nás proto zavrhli. Velká část nezaměstnaných se nechce setkávat ani s 

jinými nezaměstnanými, jelikoţ je to pro ně nepříjemné. Nejvíce 

charakteristická je tato izolace u lidí ve vyšším věku.
42

    

 Sociální selhání se nejvíce dotýká dospívajících a mladých 

nezaměstnaných, u kterých hrozí, ţe se nezvládnou vypořádat s velkým 

mnoţstvím volného času či s nemoţností smysluplné seberealizace. Zároveň se 

u nich nestihnou upevnit či vůbec utvořit pracovní návyky a s nimi spojená 

disciplína. Můţe u nich vzniknout motivační dispozice k nezaměstnanosti, 

která se projevuje tak, ţe se jedinec rozhodne zůstat dlouhodobě nezaměstnaný 

a ke své obţivě bude vyuţívat systém sociálních dávek a nelegální činnosti, 

která se jeví jako velmi snadný způsob výdělku. Kromě kriminality můţeme za 

sociální selhání povaţovat závislosti na návykových látkách, patologické 

hráčství či pokusy o sebevraţdu.
43

 

 V ţivotě nezaměstnaného hraje velkou roli jeho rodina. Role rodiny 

není pouze v podpoře finanční, ale i v její schopnosti podpořit psychicky. I 
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43 MATOUŠEK Oldřich, KOLÁČKOVÁ Jana, KODYMOVÁ Pavla (eds.), Sociální práce v 
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kdyţ je rodina dobře fungující organismus, nemůţeme říct, ţe na ní 

nezaměstnanost, i jen jednoho člena, nemá vliv.  

 V následující části si ukáţeme moţné negativní důsledky, které se 

stupňují s tím, je-li více členů rodiny nezaměstnaných, a jak dlouho tento stav 

trvá. Pokud opomeneme sníţení rodinného rozpočtu, protoţe finanční stránce 

jiţ v tomto textu bylo věnováno hodně, tak zůstávají problémy na vztahové a 

osobnostní rovině. Přichází nejen změna sociální role, která se projeví v rodině, 

kdyţ například otec přijde o práci, změní se tím i jeho role ţivitele rodiny a 

zároveň můţe přijít i o svou autoritu v rodině. Dále jsou narušeny i stereotypy, 

které v rodině fungovaly. Jedním z narušitelů stereotypů můţe být neustálá 

přítomnost nezaměstnaného. V rodinných vztazích vzniká napětí, které 

způsobuje častější hádky, coţ můţe vést aţ k rozpadu rodiny.
44

 Kromě 

omezení sociálních kontaktů bývá omezena i výchovná funkce, či dochází i k 

domácímu násilí. 

 Obecně má nezaměstnanost vliv i na plánování či rozšiřování rodiny.  

Podle průzkumů například z Velké Británie plyne, ţe v době větší míry 

nezaměstnanosti se zvýšil průměrný věk vstupu do manţelství a porodnost byla 

nízká.
45

     

 Neţ se podíváme, jak si stojí nezaměstnanost v sociálně vyloučených 

lokalitách, je zapotřebí si udělat obrázek o nezaměstnanosti v České republice a 

Evropské Unii. V České republice podle údajů, které zveřejnilo Ministerstvo 

práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), byl k 31. březnu roku 2015 podíl 

nezaměstnaných 7,2 %, coţ je o 1,1 % méně, neţ bylo k poslednímu březnu v 

roce 2014.
46

 Podle údajů z Českého statistického úřadu obecná míra 

nezaměstnanosti koncem roku 2014 byla 5,7 %, i tady je vidět sníţení míry 

                                                 
44 MATOUŠEK Oldřich, KOLÁČKOVÁ Jana, KODYMOVÁ Pavla (eds.), Sociální práce v 

praxi. Str. 307 

45 MATOUŠEK Oldřich, KOLÁČKOVÁ Jana, KODYMOVÁ Pavla (eds.), Sociální práce v 

praxi. Str. 307 

46 https://portal.mpsv.cz/upcr/media/tz/2015/04/2015_04_09_tz_nezamestnanost_brezen.pdf 
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nezaměstnanosti, oproti konci roku 2013, kdy byla 6,7 %.
47

 Za poklesem míry 

nezaměstnanosti vidí MPSV jednak začátek sezónních prací, a zároveň 

podporu tvorby nových pracovních míst prostřednictvím nástrojů aktivní 

politiky zaměstnanosti.
48

 Podíváme-li se na stav nezaměstnanosti v Evropské 

unii, i zde je, sice nepatrný, pokles a to na 9,9 %, coţ je poprvé od roku 2011, 

kdy se míra nezaměstnanosti dostala pod 10 %. Nejlepší situaci na trhu práce 

vykazovalo Německo, kde míra nezaměstnanosti činila 4,8 %. Nejhůře na tom 

na konci roku 2014 bylo Španělsko s 23,7 %. K dispozici však nebyly údaje z 

Řecka, kde podle posledních dostupných čísel míra nezaměstnanosti v říjnu 

dosahovala 25,8 %.
49

          

 A jak je to s lidmi ze sociálně vyloučených lokalit? Z dostupných 

zdrojů v literatuře můţeme říct, ţe ve většině případů jsou lidé ţijící v sociálně 

vyloučených lokalitách bráni a vedeni jako nezaměstnaní. Podle Agentury pro 

sociální začleňování v některých sociálně vyloučených lokalitách míra 

nezaměstnanosti dosahuje 90-100 %. Pokud bychom měli vycházet z vymezení 

typů nezaměstnanosti, tak patří do následujících skupin nezaměstnanosti: 

strukturální, dobrovolné i nedobrovolné, skryté, sezónní, neúplné a většinou 

dlouhodobé.  

 Příčiny jejich nezaměstnanosti jsou dvojího charakteru vnějšího a 

vnitřního. Mezi vnější příčiny můţe zahrnout nemotivující sociální systém, 

nedostatečně efektivní vyuţívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, 

malou flexibilitu v oblasti pracovněprávních vztahů a především v oblasti 

odměňování, ale také různé formy diskriminace na trhu práce jako je například 

etnický původ, pohlaví.
50

 Za vnitřní příčiny můţeme označit nedostatečnou 
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kvalifikaci a nízkou úroveň vzdělání, ztrátu pracovních návyků, nedostatečné 

sociální kompetence i předluţení.
51

     

 

1.3.2 Legální zaměstnání vs. sociální dávky 

 Jiţ bylo uvedeno, ţe nezaměstnanost je poměrně rozsáhlým jevem, a 

byly vysvětleny i její příčiny. Dále nezaměstanaost vede i k problematice 

financování rodinného rozpočtu v sociálně vyloučených lokalitách, které úzce 

souvisí s nemotivujícím sociálním systémem, to znamená pobírání sociálních 

dávek bez jakékoliv aktivní účasti.  Systém lehce dosaţitelných sociálních 

dávek vede k tomu, ţe si sociálně vyloučení nehledají legální zaměstnání, 

jelikoţ by v něm nedosáhli takového platového ohodocení, které by se rovnalo 

nebo převyšovalo sociální dávky. To je většinou z důvodu nízkého vzdělání a 

sociálního postavení. Pokud si hledají práci, tak na černo, aby o dávky nepřišli.  

 

1.3.3 Zadlužení 

 Vzhledem k tomu, ţe je věnována pozornost finančním obtíţím lidí 

ţijících v sociálním vyloučení, je namístě se zaměřit také na dluhovou 

problematiku. 

 Ţijeme v době, kdy skoro kaţdá rodina má minimálně jeden 

spotřebitelský úvěr. Světová finanční krize ukázala, ţe nejen lidé, ale i firmy či 

státy ţijí na dluh. Ţít na dluh ještě nemusí být problém, pokud je člověk 

schopen své závazky plnit, tedy splácet. Dluhy mohou vznikat dvojím 

způsobem: aktivně a pasivně. Aktivní zadluţení vzniká čerpáním finančních 

prostředků, které slouţí k zlepšení ţivotní situace, například úvěr, hypotéka 

leasing na auto. Pasivní zadluţení vznikne neplněním povinností, jako je 

úhrada nájemného, alimentů, pokut, poplatků či například zdravotního pojištění 
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a jiných standartních ţivotních nákladů.
52

 Stav kdy jedinec není schopen 

splácet své finanční závazky, se odborně nazývá předluţení.
53

  

 V sociálně vyloučených lokalitách je zadluţenost poměrně častým 

jevem. Hodně tomu napomáhají malé úvěry s poměrně vysokým úrokem, které 

jsou pro tyto lidi snadno dostupné, ale potom je nejsou schopni splácet. 

Výrazně se na zadluţenosti v těchto lokalitách podílí i lichva, která poskytuje 

finanční prostředky za absolutně nepřiměřených úroků a podmínek, které 

nejsou sociálně vyloučení schopni plnit. Velká část obyvatel sociálně 

vyloučených lokalit má také velké mnoţství pasivních dluhů.     

 Veškeré tyto dluhy tedy jsou dalším finančním problémem, který 

vzniká a prohlubuje se v souvislosti s ekonomickým vyloučením a nepříznivě 

ovlivňuje jejich ţivoty. 

 

1.3.4 Chudoba 

 Protoţe sociální vyloučení bývá velmi často spojováno či zaměňováno s 

pojmem chudoba, a jak bylo jiţ uvedeno u dimenze ekonomického vyloučení, 

je jeho zdrojem, budeme se zabývat i chudobou. 

 Podle Rooma se koncept chudoby přesunul ke konceptu sociální 

exkluze z důvodu snahy zachytit nové rysy rostoucí chudoby 80. let minulého 

století. Mezi tyto rysy patří její přetrvávání v čase, prostorová koncentrace 

doprovázená marginalizací, patologickým jednáním a vzdorováním normám 

hlavního proudu společnosti, Současně je zde i závislost na sociálním státu a 

rozpad tradičních sociálních institucí jako je rodina.
54

 

 Mnoho autorů uvádí, ţe definice chudoby není jednotná, to je z důvodu, 

ţe v kaţdé době vypadá projev chudoby jinak. V základě se však dělí na 

absolutní a relativní. Za absolutní chudobu můţeme povaţovat takový stav, 

                                                 
52 MATOUŠEK Oldřich, Encyklopedie sociální práce. Str. 337 

53 MATOUŠEK Oldřich, Encyklopedie sociální práce. Str. 336 

54 MAREŠ Petr, Chudoba, marginalizace, sociální vyloučení. Str. 285 
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kdy nedochází k naplnění základních potřeb. Extrémními fyzickými projevy 

jsou hlad, podvýţiva, nemoci, vyšší úmrtnost, nevhodné bydlení, nebezpečné 

ţivotní prostředí a další. Projevy bývají také sociální, mezi ně patří například 

stigmatizace, marginalizace, sociální izolace či vyloučení. U relativní chudoby 

se jedná o nenaplnění standardních potřeb dané společnosti. Lidé ţijící v 

chudobě mají omezené ţivotní šance. Například relativně chudí nemají doma 

počítač s internetem, coţ pro ně v dnešní době můţe být komplikovanější v 

dostupnosti informací nebo i práce, pro jejich děti to můţe znamenat nerovné 

podmínky pro přípravu do školy. 

 Existují také dva další přístupy k chudobě. Jedním je objektivní přístup, 

který se snaţí definovat univerzální potřeby lidí, které jsou základní, protoţe 

jejich neuspokojení znamená stav chudoby. Například v USA je za člověka 

ţijícího v chudobě povaţována taková osoba, která nemá dostatek zdrojů proto, 

aby si obstarala takový příjem potravy, přístřešek či bydlení, které by jí 

zajišťovali zachování zdraví. Druhým přístup se označuje jako relativní a 

upozorňuje na historický a sociokulturní význam chudoby, ze kterého vychází, 

ţe jednotlivé státy v různých historických obdobích mají odlišné hranice 

chudoby.
55

  

 Jak Matoušek uvádí, chudoba nemusí být stálý stav, rodina či 

jednotlivec můţe do chudoby upadnout a vymanit se z ní, a to i vícekrát. Být 

nebo nebýt označován za chudého, i kdyţ ţivotní standart je stále stejný, můţe 

být vlivem pouhého administrativního aktu. To znamená, je-li například 

změněna hranice chudoby či dojde-li ke změnám kritérií určujících příjem 

sociálních dávek či sluţeb. Zároveň se zde rozlišuje mezi chudými na základě 

příjmů (případně majetku) před sociálními transfery a chudými, jejichţ 
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chudoby tyto transfery neodstraňují, v tomto případě potom hovoříme o 

chudobě skryté.
56

     

 Giddens ve své Sociologii uvádí, ţe Charles Booth zavedl jako měřítko 

chudoby pojem „ţivotní minimum“, který vychází z naplnění základních 

potřeb k zajištění uspokojivých fyzických podmínek. Vycházel z předpokladu, 

ţe tyto potřeby jsou pro lidi obdobného věku a fyzických dispozic většinou 

shodné. Této hypotézy vyuţívá většina analýz chudoby na celém světě dodnes. 

Ovšem vycházet z definice chudoby zaloţené na ţivotním minimum s sebou 

můţe přinášet mnohá úskalí, zvláště pokud je tímto minimem konkrétní částka 

stejná pro všechny obyvatele jednoho státu. A to například z toho důvodu, ţe 

podmínky pro ţivot nejsou ve všech částech státu stejné.
57

  

 Novější a komplexnější měřítka chudoby nyní představují dohodnuté 

standarty minimálních potřeb, jako je například minimální spotřební koš 

zahrnující statky a sluţby zajišťující důstojné přeţití. V současnosti některé 

mezinárodní organizace prosazují zahrnout vedle příjmu i dostupnost veřejných 

sluţeb, kromě sociálních mezi ně patří také zdravotnické a školské sluţby, a 

stav výţivy.
58

 

 Co vlastně zapříčiní, ţe se člověk dostane do chudoby? Velmi často je 

to ztráta zaměstnání, dlouhodobá nezaměstnanost či stáří. Všechno jsou to 

situace, kdy se sniţují příjmy, ale výdaje zůstávají stejné nebo se mohou i 

zvyšovat z důvodu nárůstu cen. Chudobou bývají postihnuty vícečlenné rodiny 

i rodiny s jedním rodičem a etnické menšiny. Za nejvyšší projev euroatlantické 

chudoby pak můţeme povaţovat bezdomovectví. 

 Nabízí se otázka, co se vlastně dá dělat proti chudobě? Důleţité je si 

uvědomit, ţe se chudoba netýká pouze rozvojových zemí, s problémem 

chudoby se lidstvo potýká jiţ od doby, kdy začalo ţít v osadách. Například ve 
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Starém zákoně, v knize Deuteronomium, se píše: „A protoţe v zemi nikdy 

nepřestanou být chudí, přikazuji ti: „Ochotně nabízej pomoc svému bratru – 

tomu, kdo je ve tvé zemi chudý a potřebný.“59 Z toho nám můţe vyplynout, ţe 

jedním z hlavních nástrojů boje proti chudobě je i solidarita a tu můţeme 

nabídnout všichni bez rozdílu. Ve slovníku sociální práce se dočteme, ţe mezi 

ekonomické nástroje prevence chudoby patří záporné zdanění příjmů, 

stanovení minimální mzdy a ţivotního minima, k němuţ jsou vztaţeny některé 

další dávky.
60

 Alternativními zdroji pomoci jsou potom projekty nejen státní 

podpory proti chudobě, ale i neziskových organizací, které se snaţí zlepšit 

situaci chudých lidí.  

 V České republice za osobu ţijící v chudobě je povaţována osoba 

samostatně ţijící, jejíţ měsíční příjem je niţší neţ 9420 Kč. U dospělého 

člověka s malým dítětem je tato hranice nastavena na 12246 Kč a u čtyřčlenné 

domácnosti se dvěma dětmi staršími třinácti let je tato hranice 23550 Kč.
61

 

 Ze zasedání Rady EU z roku 2010 vyplývá, ţe „Česká republika patří v 

současnosti mezi členské státy Evropské unie s nejniţší hodnotou souhrnného 

ukazatele „míra ohroţení chudobou nebo sociálním vyloučením“. Ta v roce 

2010 dosáhla 14,4 % a jednalo se o 1495 tisíc osob. Míra ohroţení příjmovou 

chudobou byla v Česku nejniţší z celé EU a představovala 9,0 %. Silná 

materiální deprivace se týkala 6,2 % populace a byla niţší neţ průměr EU. V 

roce 2010 podíl osob ţijících v domácnostech s velmi nízkou pracovní 

intenzitou činil 6,4 %. I tento ukazatel je v ČR v porovnání s ostatními 

členskými státy EU velice příznivý.“
62

 Ale i tak to znamená, ţe v České 

republice ţije něco kolem milionu a půl lidí potýkajících se s hranicí chudoby.   
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1.3.5 Kriminalita, špatný zdravotní stav 

 Jako jeden z alternativních zdrojů obţivy lidí ze sociálně vyloučených 

lokalit je kriminalita, kterou si můţeme tedy definovat jako veškerou trestnou 

činnost za účelem obohacení. Velmi často si sociálně vyloučení přivydělávají 

sběrem kovů, který si obstarávají různými krádeţemi. Mezi další projevy 

kriminality patří například distribuce drog, drobné i větší krádeţe a kuplířství.   

 Lidé v sociálně vyloučených lokalitách velmi často ţijí v 

nevyhovujících podmínkách, jakou jsou například absence přímé dostupnosti 

teplé vody, plíseň, zvýšená prašnost. Z důvodu nedostatečného mnoţství peněz 

si nemohou dovolit kvalitní a vyváţenou stravu či nové čisté oblečení. Svou 

nedůvěru k institucím přenášejí i na zdravotnická zařízení, z čehoţ potom 

plynou nedostatečné návštěvy lékařů. To přináší největší problémy hlavně u 

dětí. Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit velmi často trpí chronickými 

nemocemi jako je například astma, epilepsie a jiné. 

 

1.3.6 Bezdomovectví 

 Nejvyšší formou sociálního vyloučení i chudoby je bezdomovectví. 

Definice bezdomovectví není, jak to v humanitních vědách bývá často zvykem, 

jednotná, ale i tak se o to pokusíme. Z názvu vyplývá, ţe se jedná o stav bez 

domova, tedy stav kdy je jedinec bez střechy nad hlavou, ale zároveň i bez 

pevných vazeb na rodinu. 

 V Matouškově Encyklopedii sociální práce se dočteme, ţe se jedná o 

kombinaci vysoce nepříznivé sociální situace s nedostatečnými sociálními 

kompetencemi jedince.
63 

 
Důvody pro tento stav je několik. Matoušek ve Slovníku sociální práce 

uvádí dva základní. Prvním je rozpad rodiny, který mohl být zapříčiněn 

nezaměstnaností, nějakým druhem závislosti či kombinací více závislostí, 
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duševní poruchou nebo jen nezvládnutím krizové situace. Jako druhý důvod 

uvádí špatnou integraci do společnosti při odchodu z nějakého 

institucionálního zařízení, jako jsou věznice, dětské domovy, výchovné ústavy 

či léčebny.
64
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2. Agentura pro sociální začleňování 

 V České republice je prostřednictvím Úřadu vlády zřizována Agentura 

pro sociální začleňování v romských lokalitách (dále jen Agentura), která je 

jeho nástrojem k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňování. 

Agentura vnikla na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 23. ledna 

2008.
65

 Nejprve fungovala jako pilotní projekt, který spadal pod Úřad vlády v 

rámci odboru pro sociální začleňování v romských lokalitách. Do 31. 12. 2009 

Agentura působila ve 12 lokalitách. Od roku 2010 bylo jejím úkolem vstoupit 

do plošné fáze svého působení a začít být k dispozici také dalším městům a 

obcím nad rámec pilotních lokalit.
66

 V současné době Agentura působí ve 26 

městech a obcích České Republiky. S kaţdou obcí či městem spolupracuje po 

dobu tří let. O výběru lokalit a případném ukončení působnosti Agentury 

rozhoduje Monitorovací výbor Agentury.
67

  

 Vizí tohoto vládního projektu je, aby obce a Agentura společně s 

partnery sestavili místní plán pro sociální začleňování, z jehoţ naplňování 

potom na území dané obce dochází k následujícím změnám. Sociálně 

vyloučení obyvatelé jsou plně integrováni do společnosti. Sociálně vyloučená 

lokalita je redukována či revitalizována a dochází k rozvoji zaostalých částí 

měst či obcí. Další očekávanou změnou je rozvoj sociálních a návazných 

sluţeb, které odpovídají potřebám všech obyvatel obce. Je zajištěn rovný 

přístup ke všem občanům ve vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, 

sociálním sluţbám a bezpečí. Dochází k prevenci dalšího sociálního vyloučení 

a s tím spojených sociálně patologických jevů. A rozvíjí se občanské 

společnosti a podpora občanského souţití.
68
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 Posláním Agentury je podpora, propojování a pomoc, tedy 

program tři P. V podpoře se ukrývá naplňování vize u měst a obcí a v 

podporování opatření a propojenosti, která napomáhají vniku a udrţení 

lokálních partnerství. Pomoc je poskytována na podporu nejen sociálních 

sluţeb, ale i v čerpání finančních prostředků a v komunikační rovině s dalšími 

hierarchicky výše postavenými institucemi.
69

    

 Agentura nepracuje přímo s obyvateli sociálně vyloučených lokalit, na 

ty se snaţí působit nepřímo, prostřednictvím vlivu správy měst či obcí. Dále 

můţe probíhat prací s veřejností, která je uskutečňována prostřednictvím 

institucí působících na území daného správního celku, a zároveň institucemi 

pracujícími přímo s obyvateli sociálně segregovanými.
70

  

 Bylo uvedeno proč, s kým, v čem, a teď je potřeba se podívat na to, jak 

jsou tyto tři P uskutečňovány. Jedním z nástrojů je situační analýza, kterou jsou 

mapovány stavy lokalit, potřeby aktérů a schopnost dané společnosti přijmout a 

vstřebat moţné či poţadované změny. Výstupy ze situační analýzy tvoří základ 

pro vytváření strategického plánu. Agentura je v ČR jakýmsi garantem 

evropského projektu Lokální partnerství, který spočívá v tom, ţe dochází k 

pravidelnému setkávání zástupců samosprávy, státní správy, neziskového 

sektoru a dalších aktérů za účelem sestavování strategických plánů a 

konkrétních projektů pro podporu sociálního začleňování. Lokální partnerství 

je základem její činnosti. Aktivizuje aktéry a zajišťuje potřebné know-how pro 

dobrou praxi. Koordinuje vytváření strategického plánu, podporuje jeho přijetí, 

realizaci, monitoruje jeho naplňování a zároveň zajišťuje hodnocení jeho 

sociálních dopadů. Strategické plány mají závazný charakter a na jejich 

vytváření se podílejí všichni aktéři lokálního partnerství. Obsahují jak souhrn 
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výstupů ze situační analýzy, tak návrhy konkrétních opatření a projektů, které 

pomohou k realizaci sociálního začleňování.  Poskytuje také poradenství pro 

čerpání grantů, pro administraci projektů a v konkrétních dotačních 

programech.
71

 

 Agentura poskytuje svou podporu ve čtyřech rovinách: vzdělávání; 

zaměstnanost, sociální sluţby a podpora zdraví; bydlení; bezpečnost a prevence 

kriminality.  

 V rovině vzdělávání naplňuje integraci a rovný přístup ke vzdělávání, 

které vycházejí z její vize. Uskutečňuje ji prostřednictvím podpory opatření v 

oblastech předškolní přípravy, zavádění asistentů pedagoga ve školách, 

posílení podpory školních psychologů a speciálních pedagogů, kariérového 

poradenství, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podpory 

spolupráce poradenských pracovišť a škol, podpory programů doučování v 

rodinách a vzdělání rodičů.
72

  

 V rovině zaměstnanosti, sociálních sluţeb a podpory zdraví Agentura 

naplňuje svou vizi následujícími způsoby. Za prvé ze strany Agentury dochází 

k podporování vzniku funkční sítě sociálních sluţeb a sluţeb podpory 

zaměstnanosti, která je zajišťována prostřednictvím terénní sociální práce, 

sociálních aktivizačních sluţeb pro rodiny s dětmi, nízkoprahovými zařízeními 

pro děti a mládeţ, sluţbami azylového bydlení apod. Za druhé podporuje 

zaměření na individuální pomoc klientovi, rozvoj jeho sociálních kompetencí, 

to se projevuje podporou pracovního, profesního, kariérového a dluhového 

poradenství. V rámci podpory zaměstnanosti klade důraz na spolupráci 

sociálních sluţeb, úřadů práce, školských a vzdělávacích zařízení a 

zaměstnavatelů. Podporuje nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a rozvoj 

                                                 
71 AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ,Základní dokument pro podporu 

sociálního začleňováni ve městech, obcích a mikroregionech. 

72 AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ,Základní dokument pro podporu 
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sociálních firem i sociálního podnikání. Třetím bodem jsou aktivity zaměřené 

na podporu a zlepšování zdravotního stavu obyvatel sociálně vyloučených 

lokalit, které si představuje prostřednictvím sluţby zdravotních asistentů.
73

 

 Čtvrtou rovinou je bydlení, coţ souvisí nejen s vizí integrace ale i s 

jejím dalším aspektem, kterým je, ţe sociálně vyloučená lokalita je redukována 

či revitalizována a dochází k rozvoji zaostalých částí měst či obcí. Podpora 

Agentury spočívá ve vzniku tréninkového a podporovaného bydlení, jehoţ 

součástí jsou i doprovodné sociální a vzdělávací programy. Zavádí principy 

schodišťového bydlení, který je sestaven z řetězce různě kvalitních typů 

bydlení od ubytovny s doprovodným programem aţ po standardní nájemní 

bydlení v běţné zástavbě, a zaloţen na oboustranné prostupnosti. Agentura 

zároveň usiluje o to, aby nevznikaly nové sociálně vyloučené lokality v daných 

obcích či městech.
74

 

 Pátým krokem v bezpečnosti a prevenci kriminality se usiluje o 

programy prevence kriminality, prevence uţívání drog, prevence sexuálně 

nezodpovědného chování, realizaci volnočasových a vzdělávacích programů, 

které umoţní dětem a mládeţi smysluplné trávení času. Tato rovina je 

postavena na principu zajištění bezpečnosti v celé obci či městě, nejen v 

sociálně vyloučené lokalitě. K naplňování prevence dochází prostřednictvím 

sociálních sluţeb zaměřených na asistenci obětem i pachatelům trestné činnosti 

ve vyloučených lokalitách, přípravou koncepcí prevence kriminality, zkoumání 

kriminogenních faktorů ve vazbě na sociálně vyloučené lokality, preventivních 

aktivit pro děti a mládeţ, spolupráce policie se sociálními pracovníky 

a přípravou a realizací školení pro policisty.
75
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3. Praktická část 

 

     V praktické části bude věnována pozornost naplění cíle, kterým je, ţe oblast 

Šindelna je sociálně vyloučenou lokalitou v Jindřichově Hradci. Pro zjištění 

informací a potvrzení, pro prokázání cíle práce, byla navštívena lokalita a byly 

uskutečněny rozhovory s několika lidmi, kteří zde ţijí. Kontaktována byla i 

místní charita, která se věnuje práci s lidmi v tíţivé sociální situaci. Navázán 

byl i kontakt s místním bytovým a sociálním odborem, Městskou policii 

Jindřichova Hradce a zdravotnickou záchranou sluţby tohoto města. Před 

těmito rozhovory a pozorováním, předcházelo zjišťování písemných informací. 

K prokázání cíle této práce je pouţito porovnání charakteristických rysů a 

dimenzí prostorového a sociálního vyloučení s charakteristickými rysy vybrané 

lokality.  

 

3.1 Popis města Jindřichův Hradec 

 Oblast se nachází na území města Jindřichův Hradec, které leţí v 

Jiţních Čechách. Jedná se o obec s rozšířenou působností, která je na území 

bývalého největšího okresu České Republiky. Město má poměrně rozsáhlou 

historii. Jiţ okolo 9. století našeho letopočtu zde stálo přemyslovské hradiště. V 

roce 1293 byl Jindřichův Hradec poprvé zmíněn jako město. Jeho strategická 

poloha, na cestě mezi Prahou a Vídní, napomáhala velmi dlouhou dobu k jeho 

rozkvětu. Mezi klíčová odvětví v historii patřilo soukenictví a pivovarnictví.  

 Textilní výroba dominovala městu i v dobách následujících, a to od 

roku 1950 do roku 2008, kdy byl textilní závod zrušen. Dalšími dominantními 

odvětvími průmyslu v Jindřichově Hradci jsou strojírenský závod vyrábějící 

šicí a pletací stroje, lihovar, který je také výrobcem sirupů a ovocných vín, a 

mlékárna.
76
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 Z pohledu vzělávání ve městě působí šest základních škol, jedna 

speciální základní škola, jedno učiliště s rozmanitou nabídkou oborů, obchodní 

akademie a lyceum, střední zemědělská škola a gymnázium. Fakultu 

managmentu zde má Vysoká škola ekonomická v Praze.  

 V současné době má město 9 místní částí, ve kterých ţije necelých 23 

tisíc obyvatel. Jeho rozloha je na 74,27 kilometrech čtverečních. Prochází jím 

15° poledník. Dominantou města kromě hradu a zámku, který je čtvrtým 

největším v republice, je také rybník Vajgar o rozloze 49 hektarů. Městem 

protéká Hamerský potok a řeka Neţárka.
77

  

 Město bylo v roce 2011 vyhlášeno v socioekonomické studii Master 

Card česká centra rozvoje, na které spolupracovali odborníci z VŠE, jako 

nejlepší město pro ţivot v České Republice.
78

  

 

3.1.2 Nezaměstnanost 

 K 31. lednu 2015 byl podíl nezaměstnaných osob v Jindřichově Hradci 

6,2 %, coţ město staví na čtvrté místo s nejniţší nezaměstnaností v Jihočeském 

kraji.
79

 Podle MPSV byl v okrese Jindřichův Hradec zaznamenán ke konci 

března pokles nezaměstnaností o 10,3 %.
80

 Tento pokles se dá přičítat začátku 

sezónních prací. Ke konci roku 2011 byla míra nezaměstnanosti v Jindřichově 

Hradci 7,1 %. To nám ukazuje, ţe zde během posledních skoro čtyř let došlo k 

jistému poklesu. Na začátku roku bývá vyšší nezaměstnanost, která je pro toto 

období charakteristická. V jarních měsících se sniţuje v souvislosti se 

zahajováním sezónních prací zejména v zemědělství a lesnictví, částečně pak i 

ve stavebnictví. V letních měsících se začátkem turistické sezóny bývá vyšší 

zájem i o pracovníky sluţeb a obchodu. V červenci a srpnu se do evidence 
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úřadů hlásí noví absolventi středních a vysokých škol. Od podzimních měsíců 

do evidence úřadů práce přichází pracovníci ze sezónních prací, kteří dále 

nenaleznou zaměstnání, většinou nezaměstnanost kulminuje na konci roku.
81

 

Nejvíce uchazečů o zaměstnání v Jindřichově Hradci je mezi lidmi se středním 

odborným vzděláním s výučním listem. Mezi další poměrně početné skupiny 

pak patří lidé se základním vzděláním a lidé s maturitou.
82 

 
V Jindřichově Hradci jsou sice průmyslové podniky, ale díky 

hospodářské krizi musely velice razantně sníţit počty svých zaměstnanců. 

Některé ukončili svou činnost úplně.     

 

3.1.3 Kriminalita   

 Na území města se během roku 2014 událo 463 kriminálních činů, 

spáchaných přečinů a zločinů. Z tohoto celkového počtu se jednalo o 43 

násilných činů, majetkových bylo 212, 4 činy byly hodnoceny jako mravnostní 

a 204 bylo označeno jako ostatní. Z analýzy, která byla vytvořena pro Plán 

prevence kriminality 2015-2018, vychází, ţe kriminalita od roku 2010 do roku 

2014 se ve městě pohybuje okolo průměrně 400 případů. Největší kriminalita 

byla v roce 2013, kdy bylo evidováno 507 kriminálních činů. Nejmenší byla v 

roce 2012, kdy bylo kriminálních činů zaregistrováno pouze 365. Nejčastějšími 

pachateli jsou osoby ve věku 18 let a více, kterých bylo v roce 2014 nejméně 

za posledních 5 let. Druhým nejčastějším typem pachatelů jsou recidivisté, 

kterých bylo v roce 2014 nejvíce za posledních pět let. V roce 2014 nebyl 

registrován ţádný pachatel mladší 15 let a pouze 4 ve věku 15-18 let, i tyto 

počty jsou nejniţší za poslední půl dekádu.
83
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3.2 Lokalita Šindelna  

 Lokalita se nachází v ulici Neţárecká na periferii města Jindřichův 

Hradec, za řekou, dále od centra, oddělena mostem, na okraji zahrádkářské 

kolonie. Vznikla v roce 2002 řízeným sestěhováním, jako náhradní ubytování 

pro část obyvatel domu v Růţové ulici v centru města, ve kterém město zřídilo 

dům s pečovatelskou sluţbou. Druhé části obyvatel byly nabídnuty městské 

byty na sídlištích a v jiných částech města. 

 Původně na místě, kde je nyní Velká Šindelna, stávala továrna na 

šindele, která se později stala textilní továrnou. Dům byl v roce 2002 

kompletně zrekonstruován. Objekt slouţí jako holobyty pro sociálně slabé. Do 

lokality jsou stěhováni neplatiči a „nepřizpůsobiví“ obyvatelé městských bytů. 

Do roku 2012 zde byly pouze dva objekty, kterým se říká: „Malá a Velká 

Šindelna“, od prosince roku 2012 zde byla otevřena sluţba noclehárny pro lidi 

bez přístřeší, která se zajištována místní Charitou. Sluţba je umístěna v budově 

Malé Šindelny, která byla zrekonstruována.  

 „Velká Šindelna“ je dvoupatrový dům s holobyty o velikosti 1+1 a 2+1 

s tím, ţe byty jsou i v přízemí.
84

 Je rozdělena do dvou částí, kaţdá má vlastní 

vstup, celková kapacita je 23 bytových jednotek. Po schůzce s vedoucí 

bytového odboru města Jindřichův Hradec jsem se dozvěděla, ţe byty jsou 

navrţeny jako 1+1 nebo jako garsoniéra. Je zde uzavřeno 16 nájemních smluv 

a celkově zde ţije 50 lidí.  

 „Malá Šindelna“, která byla v roce 2012 nově zrekonstruována, má 

kapacitu 8 bytů, které jsou také buď 1+1 nebo garsoniéra. Zde jsou uzavřené 

nájemní smlouvy na všechny byty a celkem zde ţije 18 obyvatel.  

 K objektům od silnice vede nezpevněná cesta, která pokračuje aţ k 

„Velké Šindelně“. „Malá Šindelna“ je od „Velké“ oddělena plotem. 

                                                 
84 www.esfrcr.cz/mapa/int_jc3_4.html 
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 Naproti bytovým objektům je autobusová zastávka s názvem Šindelna, 

autobus zde staví jen několikrát za den. Pokud obyvatelé chtějí jet autobusem 

ze zastávky směrem do centra, jede jim autobus pětkrát za den, z toho třikrát v 

ranních hodinách a dvakrát v odpoledních. S cestováním z centra zpět, je to s 

frekvencí počtu spojů obdobné, dva sem jedou v ranních hodinách a tři v 

odpoledních. Cena jízdného pro osobu starší 15 let je 10 Kč na 40 minut a 15 

Kč na 90 minut, jízdenky jsou přestupní. U dětí ve věku 6 aţ 15 let je cena 40 

minutové jízdenky 5 Kč a 90 minutové 10 Kč. Děti do 6 let věku cestují 

bezplatně.
85

 Je tedy zřejmé kolik finančních prostředků sociálně vyloučení 

musí vynaloţit na cestování například za prací, do školy nebo na nákup.   

 Celkově v „Malé a Velké Šindelně“, pokud nebude započítávat 

případné uţivatele noclehárny Sv. Antonína, zde ţije podle informací Města 

Jindřichův Hradec 68 obyvatel. Z tohoto počtu je 22 osob mladších 18 let, 6 z 

nich ţije na „Malé Šindelně“ a 16 na „Velké Šindelně“.   

 Nájemné v současné době se slevou 30% na rok 2015 je 33,70 Kč za 

metr čtvereční. Měsíční ceny nájmu za bytovou jednotku se pohybují mezi 

1200-3500 Kč, zálohy se nastavují na osobu. Tedy výše nájemného se určuje 

podle toho, kolik lidí bydlí v bytě a jak je byt velký. Zálohy na studenou vodu 

jsou 150 Kč za osobu, 200 Kč je záloha na odvoz odpadních vod, 250 Kč činí 

záloha na společnou elektriku. Celkem vychází, ţe jedinec zaplatí v průměru 

okolo 2300 Kč. Velká část nájemců má nastaveného zvláštního příjemce, takţe 

peníze ze sociálních dávek jdou rovnou městu.  

 Vybavenost domu „Velké Šindelny“, je velmi omezená. Je tam 

rozvedena elektřina. Topí se pevnými palivy. Voda zde teče pouze studená, je 

dostupná na společných sociálních zařízeních, která se nacházejí na kaţdém 

patře a jsou uzamykatelné, kaţdý obyvatel patra od nich má vlastní klíč. V 

rámci terénního průzkumu jsem měla moţnost nahlédnout do jedné této 
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„koupelny“. Ta je prostorově rozdělena na tři části. V jedné bylo jedno větší 

umyvadlo, v druhé se nalézala toaleta. Třetí část, ve které by měly být 

umístěny vana či sprchový kout a pračka, slouţí obyvatelům spíše jako sklep či 

úloţiště nepotřebných věcí a kolárna. Bohuţel nemohu potvrdit, zda je 

takovýto stav ve všech sociálních zařízeních v tomto objektu, ale dle slov jedné 

z obyvatelek je to všude stejné. Od místních lidí jsem se také dozvěděla, ţe 

pokud by si chtěli místnost, která by měla slouţit pro pračku a vanu (či 

sprchový kout), vybavit, museli by si nejprve poţádat město o povolení. Podle 

slov vedoucí bytového odboru, na „Velkou Šindelnu“ bojlery na ohřev teplé 

vody nejdou umístit, jelikoţ velká část obyvatel si neplatí elektřinu a bylo by to 

technicky velmi komplikované, protoţe podle slov paní z bytového odboru by 

se tam musela navést voda a vznikal by zde i problém ohledně placení. Z mého 

pohledu zde ale rozvody vody stejně jako odpady jsou, k tomuto názoru mě 

vede i lidový diskurz, kteý říká, ţe kdyţ byla Šindelna otevřena byly zde 

bojlery a vany, ale místní je odmontovali a prodali do zastaváren. 

 „Malá Šindelna“ je po rekonstrukci, jedná se o jednopatrový dům. Do 

objektu jsem bohuţel neměla moţnost nahlédnout, ale obyvatelka tohoto domu 

tvrdí, ţe zde jsou sociální zařízení společná pro muţe a ţeny, ale ţe zde mají 

moţnost sprchování. I ze slov pracovnice Bytového odboru v Jindřichově 

Hradci vyplývá, ţe Malá Šindelna je takzvaně lepší varianta sociálních bytů. 

 U pracovnice Bytového odboru jsem se také zajímala o to, jaká je 

propustnost lokality. Dle jejích slov dvě rodiny jiţ lokalitu opustili bez 

problémů a tím se z lokality vymanily. Tím se ukazuje, ţe lokalita vykazuje 

jistou známku propustnosti. 

 Také jsem zjistila, ţe na „Velké Šindelně“ ţijí dvě rodiny od úplného 

vzniku tohoto ubytování. Rodiny mají 9 členů a jejich nájemné včetně záloh je 

6500,- Kč. Dle jejích slov tato lokalita vznikla jako přístřeší pro neplatiče. 
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3.2.2 Noclehárna pro lidi bez přístřeší     

  Dne 19. prosince 2012 byla v lokalitě Neţárecké ulice číslo 115 (Malá 

Šindelna) otevřena Noclehárna svatého Antonína.  Prostory byly bezplatně 

poskytnuty Farní charitě na základě smlouvy o zápůjčce městem Jindřichův 

Hradec. Je zde k dispozici 8 lůţek v době od 8 hodin večer do 8 hodin ráno. 

Sluţba je určena výhradně muţům v nepříznivé ţivotní situaci. Ti zde mohou 

vyuţít kromě přespání na jednu noc, také hygienické zázemí, či pokud projeví 

zájem sociálně-právní poradenství. Mohou zde také dostat potraviny či 

ošacení.
86

  

 

3.3 Porovnání charakteristických rysů 

 V teoretické části bylo uvedeno, ţe sociální vyloučení má několik 

dimenzí: sociální, ekonomickou, politickou a kulturní, dále pak prostorovou, 

symbolickou a dimenzi vyloučení z bezpečí a mobility.  

 Podle Návrhu koncepce Přístupu státu k řešení problémů deprivovaných 

částí měst, zejména pokud se jedná o sociálně vyloučené lokality a občany 

ohroţené sociálním vyloučením stačí, aby lokalita splňovala alespoň tři kritéria 

ze třinácti. Splňuje vybraná lokalita v Neţárecké ulici některé z těchto kritérií a 

odpovídají charakteristické rysy této lokality dimenzím sociálního vyloučení? 

  Jako první kritérium je uváděna chudoba a vyloučení. Kdyţ 

zhodnotíme, ţe lidé na Šindelně obývají objekt, který je některými zástupci 

města označován jako přístřeší pro neplatiče a jsou zde sociální byty, jasně to 

ukazuje na to, ţe zde chudoba a vyloučení je. Toto tvrzení můţeme podepřít i 

získanou informací o tom, ţe nájemné je zde hrazeno přímo ze sociálních 

dávek. 

 Další kritérium je zvýšená nezaměstnanost. Tu v lokalitě nemůţeme 

podloţit ţádnými oficiálními čísly, ale z návštěvy lokality a z rozhovoru s 

                                                 
86 http://jindrichuvhradec.charita.cz/nocleharna/ 
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místními můţeme říct, ţe legální zaměstnání zde má jen mizivé procento 

obyvatel. To potvrzuje i průzkum Evropského sociálního fondu v ČR, který 

uvádí, ţe odhad míry nezaměstnanosti v této lokalitě je 95%.
87 

 
Nízkou vybavenost veřejnými sluţbami můţeme povaţovat za další 

kritérium. Jak bylo uvedeno, jedná se o obec s rozšířenou působností. 

Nalezneme zde městský úřad, úřad práce, probační a mediační sluţbu, státní 

správu sociálního zabezpečení a další. Problémem je nedostatečné mnoţství 

sociálních sluţeb, hlavně preventivního charakteru. Chybí zde návazná síť 

neziskového sektoru. 

 Dle Přístupu státu k řešení problémů deprivovaných částí měst je jako 

bod uváděn výskyt zanedbaných a nevyuţívaných areálů, ty se v blízkosti této 

lokality nalézají.  

 Pokud se budeme zabývat nízkou úrovní ekonomické aktivity, tak 

kromě jiţ uvedené přibliţně 95% míry nezaměstnanosti v lokalitě, se v 

blízkosti do pěti minut chůze nevyskytuje ţádný obchod. Takţe úroveň 

ekonomické aktivity se rovná nule. 

 Ekonomické a sociální potíţe vyplývají nejen z pobytu v samotné 

lokalitě, ale táké z nezaměstnanosti a dalších aspektů.   

 Dále je uváděno jako kritérium, významný počet přistěhovalců, 

etnických skupin, menšin nebo uprchlíků. Z pozorování, které je moţno 

podpořit průzkumem Evropského sociálního fondu v ČR, zde ţije poměrně 

početné romské etnikum. Průzkum uvádí, ţe je to přibliţně 60% z celkového 

počtu obyvatel této lokality.
88

  

 Bude-li uvaţováno o nízké úrovni vzdělání, opět je moţné se opřít o 

průzkum Evropského sociálního fondu v ČR, který uvádí, ţe je zde maximálně 

                                                 
87 http://www.esfcr.cz/mapa/int_jc3_4.html 

88 http://www.esfcr.cz/mapa/int_jc3_4.html 
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základní vzdělání. Já z rozhovoru s jednou z obyvatelek, vím, ţe zde jsou zde 

lidé i se středním vzděláním bez maturity, velmi často jen dvouletým. 

 Míru kriminality a delikvence v lokalitě se mi nepodařilo zjistit, i kdyţ 

jsem se byla doptávat na místní městské policii, která mi informace neposkytla, 

protoţe je údajně nemá. 

 Zvláště zanedbané prostředí, je moţné prokázat nejen stavem „Velké 

Šindelny“, ale také okolím objektů, které je velmi prašné a nevzhledné.  

 Můţeme tedy říct, ţe podle dostupných informací lokalita vykazuje více 

jak tři charakteristické rysy sociálně vyloučených lokalit podle Návrhu 

koncepce Přístupu státu k řešení problémů deprivovaných částí měst. 

 Následně bude věnována pozornost tomu, zda charakteristické rysy této 

lokality odpovídají dimenzím sociálního vyloučení. Dimenzi ekonomického 

vyloučení zde představuje koncentrace chudoby, materiální deprivace, 

nezaměstnanosti a ekonomických potíţí, kvůli kterým obyvatelé pobírají 

sociální dávky. Dimenze sociální se zde projevuje malou důvěrou k institucím, 

která je zaloţena na negativních zkušenostech s institucemi. Tím, ţe je lokalita 

poměrně daleko od centra i od dětských hřišť, je zde prohlubována uzavřenost 

jejich sociálních sítí, které jsou omezeny hlavně na rodinu a komunitu, ve které 

ţijí.  Pro dimenzi kulturního vyloučení je zde charakteristické nízké vzdělání 

obyvatel lokality. Dimenze vyloučení z bezpečí odpovídá to, ţe zde lidé ţijí v 

nevyhovujících ţivotních, hygienických a zdravotních podmínkách, které se 

podepisují na jejich zdravotním stavu. Z informací, které mi poskytla místní 

zdravotní záchranná sluţba (dále jen ZZS) je do této lokality velmi často 

vyjíţděno k chronickým pacientům. Z dat, která mi byly poskytnuty, za období 

2010 aţ 23. května 2015, vyplývá, ţe se počet výjezdů zvyšuje. V letech 2010, 

2011, 2012 ZZS vyjela k deseti případům ročně. V roce 2013 měla na Šidelnu 

11 výjezdů. V minulém roce jiţ jela k 14 případům. V letošním roce k 23. 

květnu eviduje jiţ 10 výjezdů.  
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 U vyloučení z mobility si můţeme uvést to, ţe ze slov paní z bytového 

odboru je dostupná informace, ţe dvěma rodinám se z lokality povedlo 

přestěhovat, ale nemůţeme říct, zda si hierarchicky polepšily. Z jejích slov také 

víme, ţe dvě rodiny s počtem devíti členů v lokalitě ţijí jiţ třináctým rokem. 

Dimenze prostorové deprivace je dosaţeno tím, ţe je lokalita umístěna na 

okraji města, oddělena řekou a mostem. V blízkosti není ţádný obchod ani jiné 

sluţby. V lokalitě ţije nemalý počet osob romského etnika a obyvatelé jsou 

označováni například za neplatiče, je naplněna i dimenze symbolického 

vyloučení. Z tohoto nám tedy vychází, ţe dimenze sociálního vyloučení jsou v 

lokalitě Šindelna naplněny. 

 

3.4 Diskuze k problematice a návrhy opatření  

  V práci jsem zkoumala, zda podle řešené problematiky, se u lokality 

Šindelna jedná o sociálně vyloučenou lokalitu.  Postupovala jsem tak, ţe jsem 

porovnála charakteristické rysy lokality Šindelna jednak s charakteristickými 

rysy podle Návrhu koncepce Přístupu státu k řešení problémů deprivovaných 

částí měst, tak s dimenzemi sociálního vyloučení. Nárvh koncepce jsem 

vybrala z toho důvodu, ţe je Ministerstvem pro místní rozvoj pouţívána pro 

identifikaci sociálně vyloučených lokalit. Porovnání s dimenzemi sociálního 

vyloučení vyplývalo z teoretické části, kde jsem mu věnovala značnou 

pozornost, a to z důvodu, ţe charakterizuje sociální exkluzi jako 

multidimenzionální jev.   

 Z porovnání podle koncepce, která charakterizuje kritéria pro označení 

prostorově vyloučené lokality, jako jsou: chudoba a vyloučení; zvýšená 

nezaměstnanost; demografické ukazatele (např. úbytek obyvatel); 

environmentální ukazatele (např. zvýšená zátěţ na ţivotní prostředí); nízká 

vybavenost veřejnými sluţbami; výskyt zanedbaných a nevyuţívaných areálů; 

nízká úroveň ekonomické aktivity; významné ekonomické a sociální potíţe; 
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významný počet přistěhovalců, etnických skupin, menšin nebo uprchlíků; nízká 

úroveň vzdělání; vysoká kriminalita a delikvence; zvláště zanedbané prostředí; 

nízká úroveň obsluţných a administrativních funkcí, můţeme dojít k závěru, ţe 

bylo naplněno devět rysů z třinácti moţných, a to: v chudobě a vyloučení, v 

nezaměstnanosti, v nízké vybavenosti veřejnými sluţbami, ve výskytu 

zanedbaných a nevyuţívaných areálů, v nízké úrovni ekonomické aktivity, ve 

významném počtu osob Romského etnika, v nízké úrovni vzdělání a ve zvláště 

zanedbaném prostředí.  

 Zároveň jde lokalita popsat ve všech sedmi dimenzích sociálního 

vyloučení: sociální, ekonomické, politické, kulturní, prostorové, symbolické a 

z bezpečí a mobility.  

 Na základě těchto argumentací, které se opírají o teoretický základ 

práce, vyplývá, ţe lokalita Šindelna je sociálně vyloučenou lokalitou. 

 Na základě výše uvedených závěrů bych doporučila několik návrhů 

opatření, které by vedly ke zlepšení této situace. Tyto návrhy by byly v rovině 

vzdělávání, v trávení volného času, ve spoluúčasti na zlepšení kvality bydlení v 

lokalitě Šindelna, v řešení nezaměstnanosti a v diskuzi odborníků s politickou 

reprezantací města a veřejností. Pro efektivní naplňování návrhů opatření bude 

potřebovat zapojit státní i nestátní sektor, který by spolupracoval na dosaţení 

změny. 

 Dle mého názoru je největším problémem lidí ţijících v sociálně 

vyloučené lokalitě ztráta motivace. Pokud se člověk dostane do situace, kdy je 

teprve ohroţen sociálním vyloučením nebo je sociálně vyloučen teprve krátce, 

motivace zde ještě je, čím déle tento stav trvá, tím je motivace k návratu do 

většinové společnosti menší a menší aţ není ţádná. Ztráta motivace plyne z 

překáţek, které mají v cestě za integrací. Ty jsou pro ně často špatně řešitelné 

či bez pomoci neřešitelné.   
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 U návrhu opatření v oblasti vzdělávání preferuji přípravné třídy a 

asistenty pedagoga. Přípravné třídy, nebo-li nulté ročníky základních škol, 

slouţí k tomu, ţe jsou do nich zařazeni ţáci, kteří jiţ dosáhli věku začátku 

povinné školní docházky, ale z nejrůznějších důvodů, ještě nejsou pro nástup 

do první třídy způsobilí a byl by jim navrţen odklad. Další moţností jsou 

asistenti pedagoga, kteří se podílejí na vzdělávání a výchově ţáků, kteří 

potřebují specifičtější přístup. Pomáhají ţákům lépe zvládat probrané učivo. 

Proč to spatřuji za důleţitě? Vzdělání je v dnešní době jedním ze základních 

prvků úspěchu na trhu práce. Pokud dětem není umoţněno dosáhnout 

kvalitního vdělání, jejich moţnosti na úspěch se sniţují. Speciální škola je 

dalším činitelem segregace, děti v ní jsou izolovány od většinové společnosti a 

jejich moţnosti na kvalifikaci jsou omezeny či stíţeny. Co pro to můţe udělat 

město? Město je zřizovatelem základních škol, má tedy moţnost spolu se 

školou zřídit přípravné třídy či pozice asistenta pedagoga. 

 V rámci roviny volného času, děti ze sociálně vyloučených rodin 

většinou nemají moţnost trávit svůj volný čas po škole na zájmových 

krouţcích. Často se jen tak „poflakují“ a z nudy vymýšlejí věci, které jim pak 

přinášejí problémy. Co s tím? Existuje několik moţností, které bývají většinou 

zprostředkovány prostřednictvím neziskových organizací. Jednou z moţností 

jsou nízkoprahová zařízení pro děti a mládeţ, kde kromě moţnosti trávení času 

je i nabídka sociálního poradenství či doučování. Další moţností jsou 

mentoringové programy, které jsou postaveny na individuálním vztahu, 

pravidelném trávení volného času a dobrovolnosti. Město by mělo podpořit 

neziskové organizace finančními a materiálními prostředky. Proč?  Sluţby, 

které zde byly uvedeny, jsou označovány jako preventivní a prevence je 

důleţitým prvkem sociální práce. 

 Spoluúčast lidí ze Šindelny a města na zlepšení kvality bydlení, by měla 

vést k tomu, ţe si zde lidé zřídí jiţ dnes standartní vybavení domácnosti. 
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Jelikoţ sociální zařízení jsou společné pro celé podlaţí, je potřeba mezi 

obyvateli vytvořit dohodu o spoluzřízení a z toho vyplývající finanční 

spoluúčast. K naplnění mohou pomoci sociální pracovníci jak státního tak 

neziskového sektoru. Prostřednictvím projektů zaměřených na revitalizaci, 

které obyvatelům ukáţí jak na zvelebení okolí objektu, jako například zpevnění 

příjezdové cesty, vytvoření prostoru, kde si mohou místní děti hrát atd. 

 V pohledu na řešení nezaměstnanosti povaţuji za důleţité vytvořit 

podmínky pro vznik nových pracovních míst, skoordinovat činnost městských 

odborů s Úřadem práce a jím nabízenými rekvalifikačními programy.  Dále je 

potřeba vytvořit podmínky pro práci neziskových organizací v oblasti 

sociálního poradenství, podpory programů nabízejících individuální 

poradenství, obnovu pracovních návyků a rekvalifikaci. Další moţností by 

mohly být i sociální firmy, které by sociálně vyloučené integrovaly na běţný 

trh práce. Důleţité je vzbudit zájem o práci, motivaci k ní a ohodnocení za ní. 

 Z pohledu sociálního pracovníla je potřeba systematicky pracovat na 

zapojení nejen komunity z Šindelny do ţivota většinové společnosti města, ale 

i na zlepšení vztahů mezi obyvateli celého města.  

 Poslední z mých návrhů opatření jsou pravidelné diskuze odborníků s 

politickou reprezantací města a veřejností, jelikoţ představitelé města lokalitu 

za sociálně vyloučenou nepovaţují. Dokud z jejich strany nedojde k 

uvědomění si tohoto faktu, není moţné opatření uskutečnit. V realizaci 

navrhovaných změn by městu mohla pomoci Agentura pro sociální 

začleňování.    

 V průběhu psaní práce jsem narazila na zajímavou věc, která mě po 

dosaţení cíle zaráţí ještě víc. Sociální odbor města Jindřichův Hradec lokalitu 

Šindelna nepovaţuje za sociálně vyloučenou, ale v mapách sociálně 

vyloučených lokalit Evropského sociálního fondu v ČR evidována je a i z 
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informací, které je moţné zjistit na Krajském úřadě Jíţních Čech, je tato 

lokalita za vyloučenou povaţována. Nabízí se otázka: „Kde je chyba?“ 

 Bohuţel mě mrzí, ţe k práci není dostatečné mnoţství podkladů, aby 

práce měla větší hodnotu. Snaha o získání těchto podkladů byla, ale bohuţel 

jsem zde narazila na byrokratické potíţe. Ţádala jsem Sociální odbor 

Jindřichova Hradce o upřesnění některých informací, ale bylo mi odpovězeno, 

ţe na vyřízení mé ţádosti mají lhůtu 30 dnů. 
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Závěr 

 Ústředním tématem bakalářské práce bylo sociální vyloučení, které 

bylo konkretizováno na sociálně vyloučené lokality. Cílem práce bylo 

prokázat, ţe vybraná část města, Jindříchův Hradec, „Šindelna“ je sociálně 

vyloučenou lokalitou a ţe toto vyloučení je prohlubováno. 

 V teoretické části práce byl vysvětlen pojem sociální vyloučení 

prostřednictvím pohledu do chápání sociálního vyloučení v minulosti a do 

vývoje vědeckého diskurzu v současnosti. U sociálního vyloučení jde o 

multidimenzionální jev, který se projevuje jak vnitřními, tak vnějšími faktory.  

Bylo charakterizováno, co si představit pod prostorovým vyloučením a jaké má 

charakteristické rysy. Byly také uvedeny nejzásadnější problémy lidí ţijících v 

sociálně vyloučených lokalitách jako je chudoba, nezaměstnanost, kriminalita, 

finanční obtíţe. 

 Dále byla popsána činnost Agentury pro sociální začleňování v 

romských lokalitách, která je nástrojem Vlády České republiky v naplnění 

konceptu integrace. Je zde ukázáno jakými nástroji a prostředky je moţné 

integraci uskutečňovat. 

 Praktická část popisuje nejen lokalitu ale i město, ve kterém leţí, 

informace z terénního průzkumu, od institucí a organizací. Ty byly porovnány 

s dokumentem charakteristik podle Návrhu koncepce Přístupu státu k řešení 

problémů deprivovaných částí měst a s dimenzemi sociálního vyloučení. Na    

základě poznatků, které jsou uvedeny v diskuzi, byl potvrzen cíl práce, ţe 

lokalita Šindela je sociálně vyloučenou lokalitou. 
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