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Sociální vyloučení 
 

V souvislosti s nepokoji ve Šluknovském výběžku se problém 

sociálního vyloučení dostal mezi témata aktuální jak pro 

politickou scénu, tak pro média a širokou veřejnost. Cílem 

následujících dvou stran textu je uvést některá fakta a 

pojmy, jejichž nepřesné užívání vede ke zkreslování 

problému. 

 

Sociální vyloučení 

Jako sociální vyloučení je označována situace osob, které 

mají ztížený přístup ke zdrojům a  institucím, jež umožňují 

zapojení do struktur většinové společnosti. Tyto osoby často 

nemají sociální kontakty mimo vyloučenou lokalitu, což 

snižuje možnost dostat se z tzv. pasti sociálního vyloučení. 

Faktorů přispívajících k sociálnímu vyloučení je celá řada, 

přičemž většinou bývají kumulované. 

 

Příklady faktorů přispívajících k sociálnímu vyloučení
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Nízká vzdělanost 

Dlouhodobá nebo opakovaná nezaměstnanost 

Mentální či fyzický handicap 

Závislosti 

Osaměle žijící důchodce 

Imigranti 

Příslušnost k různě definovaným menšinám 

Těžká životní situace, nemožnost samostatného řešení 

 

Některé faktory přispívající k sociálnímu vyloučení 

jsou zároveň jeho projevy. To dokládá, že jednotlivé aspekty 

sociálního vyloučení jsou spolu velmi úzce provázané a 

                                                 
1
 podle: Mapa sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených 

romských lokalit v České republice, dostupné z  
< http://www.esfcr.cz/mapa/pojmy.html > 

jeden často spouští druhý. Integrace do běžné společnosti 

bez cizí pomoci je pak často nemožná.2 

 

Projevy sociálního vyloučení
3
 

Prostorové vyloučení 

Symbolické vyloučení - stigmatizace 

Nízká vzdělanost - nemožnost překonat nevýhodu 

Ztížený přístup k legální formě výdělečné činnosti 

Závislost na sociálních dávkách 

Materiální chudoba 

Rizikový životní styl 

Specifický uzavřený ekonomický systém 

Zvýšený výskyt sociálně patologických jevů 

Snížené sociokulturní kompetence 

 

Zvláštní roli v sociálním vyloučení hraje etnická 

příslušnost, která často vede ke stigmatizaci sociálně 

vyloučených osob ze strany většinové společnosti. Sociální 

vyloučení je však problémem především sociálním, nikoli 

etnickým. Podle odborných odhadů žije v ČR asi 170 tis. 

Romů. „Podle výzkumu MPSV z roku 2006 žije ve 

vyloučených lokalitách cca 80 tis. obyvatel, a z toho téměř ¼ 

nelze považovat za Romy.“
4 

 

Nepřizpůsobiví 

V českém diskursu se ujal termín „nepřizpůsobiví občané“. 

Tato nálepka implikuje v podstatě neřešitelnost problému – 

věčnou nepřizpůsobivost vepsanou určité skupině občanů. 

Přesnější pojmenování by bylo „nepřizpůsobení“, jako lidé, 

kteří nejsou přizpůsobeni stávajícím strukturám většinové 

společnosti.  
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sociální začleňování v romských lokalitách, 2010. Dostupné z  
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