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INTEGRACE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH A VYLOUČENÝCH SKUPIN 
 

1. Úvod 
 

V posledních patnácti letech rapidně vzrostl zájem o problematiku sociálně znevýhodněných a 
vyloučených skupin. Dnes je tímto pojmem vysvětlována celá řada jevů od etnických nepokojů přes 
chudinská předměstí velkoměst až po nerovnost žen, mužů či postižených při uplatnění na trhu 
práce. Právě tyto skutečnosti jsou pozadím textu, který právě máte před sebou. 

 
2. Vymezení pojmů 

 
Pojem sociálně znevýhodněné skupiny stále není přesně definován. Mezi sociálně znevýhodněné 
skupiny lze  řadit skupiny osob, které nemají úplný a rovnoprávný přístup k základnímu sociálnímu 
zabezpečení (podpora v nezaměstnanosti, dávky hmotné nouze). Patří sem mnoho skupin, které ve 
společnosti nemohou využívat všech občanských práv. Důvodem může být cílená diskriminace ze 
strany státního aparátu nebo také předsudky společnosti. Do této kategorie bývají zahrnuti postižení 
lidé, homosexuálové, imigranti, národnostní, náboženské a etnické menšiny atd. Hranice mezi 
„pouhým“ sociálním znevýhodněním a vyloučením není zcela jasně vymezena. 
 
Pojem sociální vyloučení je stejně jako sociální znevýhodnění poměrně novým pojmem. Koncept 
sociálního vyloučení byl nejdříve zaveden ve Francii pro osoby, které byly mimo systém sociálního 
zabezpečení. Postupně se však rozšířil do ostatních zemí Evropy s tím, že se význam tohoto termínu 
rozšířil a nezahrnuje dnes pouze neschopnost dosáhnout na dávky sociálního zabezpečení. Popisuje 
a vysvětluje celou řadu dalších jevů. V 90. letech se pojem stal i součástí sociální politiky Evropské 
unie.1 
 
Sociální vyloučení má vnější i vnitřní příčiny. Vnější příčiny jsou mimo dosah a kontrolu vyloučených 
skupin.  Mezi ně patří např. trh práce, sociální politika státu, diskriminace. Naopak mezi vnitřní 
příčiny (které jsou důsledkem jednání konkrétních lidí, jichž se sociální vyloučení týká) patří 
neschopnost hospodařit s penězi, apatie, nízká motivace, orientace na okamžité uspokojení potřeb. 
Výše uvedené příčiny jsou předpoklady, které mohou způsobit vytěsnění osob na okraj společnosti.2 
 
Rozlišujeme několik podob vyloučení: 
 

a. Prostorové vyloučení – sociálně vyloučené osoby mnohdy žijí v oblastech, které jsou 
značně zanedbány a vyznačují se celkově nízkou životní úrovní. 

b. Ekonomické vyloučení – toto vyloučení je spojeno s uzavřením přístupu na trh práce 
a chudobou (dojde tak ke ztíženému nebo nemožnému přístupu k finančním 
zdrojům). Dochází pak k rozvoji černé ekonomiky a černého trhu práce. 

c. Kulturní vyloučení – nejčastěji obnáší omezený přístup ke vzdělání. 
d. Sociální vyloučení v užším smyslu – společenské styky se omezují na lidi, kteří se 

nacházejí ve stejném postavení (sociálním vyloučení).3 
 

                                         
1 Kdo drží Černého Petra , str. 6 
2 Kdo drží Černého Petra , str. 8 
3 Kdo drží Černého Petra , str. 9-13 
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Slumy v indické Bombaji4 
 

2. Prostorové vyloučení 
 

Prostorová segregace (nedobrovolné vyloučení) je tím, co je v souvislosti se sociálním vyloučením 
zmiňováno nejčastěji. S tímto termínem se totiž pojí nejproblematičtější socio-ekonomické jevy 
jako existence ghett, slumů či jiných sídlišť osob na okraji společnosti. Proto je tomuto 
specifickému jevu věnován samostatný prostor v tomto textu. 
 
„Ghetta představují extrémní formu rezidenční segregace. Jde o oblast, ve které se nedobrovolně 
koncentrují členové určité sociální skupiny a mají v této oblasti převažující podíl na její celkové 
populaci. Ghetto je obvykle charakterizováno chudobou, nezaměstnaností a nekvalitním bydlením. 
V souvislosti s koncentrací městské chudoby se hovoří též o slumech (charakterizovaných velmi 
zchátralým bytovým fondem) a nouzových kolonií (shanty towns, squatter settlements) tvořených 
shluky provizorních příbytků zpravidla na periferiích velkoměst rozvojového světa.“5  
 
Tato osídlení mohou způsobovat mnoho problémů, jelikož se v nich zdržují lidé bez práce a finanční 
prostředků. Jedná se proto mnohdy o oblasti s vysokým bezpečnostním rizikem a se zaostalým nebo 
zcela neexistujícím zdravotním a sociálním systémem. To vše vede k bezpečnostní a 
ekonomické destabilizaci  (vysoká kriminalita, černý obchod, černý trh práce). 
 

                                         
4 http://static.panoramio.com/photos/original/1526900.jpg     
5 Prevence prostorové segregace , str. 7 
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Všechny zmíněné pojmy týkající se prostorové segregace jsou v přímé souvislosti s chudobou, 
zvláště pokud je společnost výrazně diferenciovaná.  Chudoba se zase úzce pojí s nízkou 
gramotností či vysokým přírůstkem obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že se s chudobou v různé míře 
potýkají téměř všechny země světa, tak i problém prostorového vyloučení postihuje většinu států. 

 

 
 
 
 
  

Poměr městské populace žijící ve slumech6 
 
3. Integrace imigrantů 

 
Specifickou skupinou mezi sociálně znevýhodněnými a vyloučenými skupinami jsou imigranti. 
Integrační politiky7 států často navazují právě na imigrační politiku. V průběhu dějin se v západním 
světě uplatňovalo několik modelů integrace. Těmi základními jsou asimilace, multikulturalismus a 
universalismus. Je třeba říci, že různé země světa mají historicky různý přístup k integraci 
přistěhovalců. Zatímco ve Francii je již tradičně uznáván zejména přístup asimilační, Nizozemí či 
Velká Británie se řadí k zemím, které vyznávaly především multikulturalismus. Dnes se však všechny 
země postupně blíží k takzvané občanské integraci, která hledá střed mezi asimilací a 
multikulturalismem. Důraz je v jejím případě kladen na začlenění imigranta do občanských struktur, 
ale zároveň je zachována kultura každého jedince. 
 
Přes všechny integrační snahy v západním světě však stále dochází k vyloučení imigrantů, kteří se 
v některých případech seskupují v okrajových čtvrtích velkých měst. Zde pak může dojít i 
k nepokojům, které jsou založeny právě na sociálním a kulturním vydělení ze společnosti. Stále 
ještě v živé paměti máme nepokoje z roku 2007, které vypukly na předměstích Paříže a postupovaly 
i do některých dalších francouzských měst. Otázkou zůstává, jak se k tomuto nechtěnému vývoji 
odcizování se posledních generací imigrantů postavit. Názory se zcela různí (od důkladné asimilace 
k co největší svobodě a rovnosti). 
 

                                         
6 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Urban_population_living_in_slums.png 
 
7 „Integrační politikou je míněna politika (soubor cílů a opatření formulované a prosazované státní mocí), jejímž cílem je 
podpořit proces začlenění přistěhovalců do hostitelských společností.“ (Baršová, Barša, 2005, str. 9/10) 
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Zatímco evropské státy se snaží k přistěhovalectví vybudovat nějaký konkrétní postup a způsob 
integrace, situace v USA se liší tím, že se jedná v podstatě o celý přistěhovalecký národ. Právě 
z toho vychází i různé teorie o integraci. Jedna z nich se nazývá „melting pot“ (tavící kotel) a hovoří 
o tom, že každý, kdo přijde do USA, se stane Američanem a „okoření“ tak stávající společnost. 
Druhá teorie je pojmenovaná „salad bowl“ (salátová mísa) a má charakterizovat směs jednotlivců 
různých etnik, kteří jsou pouze obsaženi v míse, která představuje Spojené státy. Pojmenování 
Američan je má pouze sjednocovat, zůstávají však osobitými entitami. Tyto dva typy jsou konkrétní 
ukázkou možných přístupů k chápání společnosti a integrace jako takové. 
 

 
                Nepokoje na předměstích Paříže roku 20078 

 
4. Možnosti řešení 

 
Vzhledem k tomu, že se jedná o opravdu rozsáhlé téma, nelze najít jedno jediné konkrétní řešení. 
Situace se liší stát od státu. Obecně však lze říci, že k řešení sociálního znevýhodnění a vyloučení je 
nutné zastavit diskriminaci ve všech oblastech fungování společnosti. Je potřeba dosáhnout rovného 
přístupu k zajištění základních potřeb, vzdělání, trhu práce i k uspokojivému bydlení. Nejtěžší, ale 
velice důležité, je zamezení prostorového vyloučení – nejlépe již od zárodku.  
 
Další konkrétní řešení již nelze zobecňovat. Vyspělé země mají v současné době již řadu fungujících 
programů, mezi něž patří i systém sociálních dávek. Jak je již zmíněno výše, o sociální začleňování 
se od 90. let výrazně zajímá Evropská unie. Dochází ke koordinaci, kdy je společně definován cíl 
Evropské unie jako celku.  Specifickými nástroji k dosažení těchto cílů jsou pak akční plány 
členských států.9 
 
Chudinské čtvrti však zůstávají velkou výzvou. Klíč je zřejmě ve vypořádání se s chudobou. 
V souvislosti s ní lze hovořit o tzv. kultuře chudoby, kdy velmi chudí jedinci sdílí a dále reprodukují 
vzorce chování a životní způsoby, které jim na jednu stranu umožňují vyrovnat se se svou situací, na 
druhou stranu ale jejich chudobu znásobují (např. postojem ke vzdělání).10 

                                         
8 http://www.provence-inn.com/IMG/jpg/i_banlieu_en_feu-2.jpg 
9 Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU , str. 24 
10 Prevence prostorové segregace, str. 13 
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5. Závěr 

 
S postupem demokratizačních procesů a s rostoucím významem lidských práv se otevřela i 
problematika sociálně znevýhodněných a vyloučených. Dnes již patří k nejdiskutovanějším tématům 
nejen národních politik. Je možné ji označit za Achillovu patu jinak stabilních států. U těch 
nestabilních to pak zůstává brzdícím článkem možného rozvoje. Je však jasné, že nelze nalézt zcela 
univerzální řešení, ačkoli kroky k němu vedoucí mohou být v mnohém podobné. 
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