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NÁZORY ČESKÉ VEŘEJNOSTI NA SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ ROMŮ 
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Praha (5. března 2007) –  90% Čechů a Češek považuje sociálně vyloučené romské 

lokality za problém, který by se měl začít okamžitě řešit. Informaci poskytla analýza 

veřejného mínění Otevřené společnosti, o.p.s, provedená ve spolupráci s agenturou GAC, 

spol. s.r.o. vedenou sociologem Ivanem Gabalem. Analýza, která přináší konkrétní doporučení 

integračních strategií, je součástí širšího projektu Otevřené společnosti, o. p. s., usilujícího o 

podporu integračních politik v obcích.   

Pohled veřejnosti na sociálně vyloučené romské lokality a na řešení problémů, které 

generují, dosud představuje neznámou a obávanou otázku. Obavy z veřejného mínění jsou 

patrné na váhavém přístupu české politiky a volených orgánů. Zároveň je však objektivní 

obraz názorů české společnosti nutným předpokladem k zahájení integrační politiky. 

Zhruba 90% občanů se domnívá, že vinu za situaci, v níž se sociálně vyloučené romské  

lokality nacházejí, nesou jejich obyvatelé, kteří by se na zlepšení situace také měli aktivně 

podílet. Dvě třetiny pak považují za problematické samotné soužití s Romy..   

„Přestože postoj české veřejnosti k romským obyvatelům není pozitivní,  dlouhodobě se 

nemění je nesen na vlně často až rasových stereotypů, nelze říci, že by veřejnost integrační 

aktivity paušálně odmítala,“ upozorňují autoři analýzy. Za klíčové nástroje řešení majoritní 
společnost považuje na jedné straně kroky proti neplatičům a zneužívání sociálních 
dávek a na straně druhé investice do dětí a jejich vzdělání. První uvedlo mezi třemi 

preferovanými nástroji 69 % dotázaných, druhých z nich 46 %. Téměř tři čtvrtiny oslovených 

souhlasilo s podporou romských pedagogických asistentů, přes 80 procent považuje za 

efektivní systematické doučování a samostatnou přípravu předškolních dětí.   

Analýza přinesla další zajímavá zjištění: většina společnosti souhlasí i s podporou 
romských poradců na místních úřadech (68%), zastoupením Romů a Romek u místní 
policie (53%), se zvýšením počtu a zlepšení kvalifikace terénních sociálních pracovníků (75 

%) i s podporou tréninkových pracovišť, kde by si obyvatelé sociálně vyloučených lokalit 
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osvojili ztracené pracovní návyky (77 %). Relativně nejhůře přijímané jsou pozitivní opatření na 

poli bytové politiky. Pokud by si však na lepší bydlení obyvatelé lokalit finančně přispívali či by 

se aktivně účastnili výstavby, mohla by se i tato opatření opřít o většinovou podporu (71 %).  

„Dlouhodobá nečinnost samosprávných orgánů při řešení problémů souvisejících se 

sociálním vyloučením a nevšímavost majoritní společnosti upevnily obrat sociálního vyloučení 

jako projevu naturelu Romů, jejich životního stylu a jakési kolektivní mentality,“ dodávají autoři 

analýzy.  

Problémy spojené s existencí sociálně vyloučených lokalit se v neposledních řadě 

koncentrují v relativně strukturálně zaostalejších oblastech. Jejich obyvatelé si vedle těchto 

problémů stěžují i na nedostatek kvalitních vzdělávacích a sociálních služeb či dopravní 

infrastruktury. „Formulaci koncepce integrace osob žijících v sociálním  vyloučení by proto 

mělo předcházet zmapování dalších problémů obce i regionu,“ doporučuje analýza. Integrační 

politika by neměla být tvořena izolovaně bez ohledu na další oblasti. Pozitivním vzkazem 

tvůrců těchto politik je na druhou stranu to, že občané nečekají změnu okamžitě. Domnívají se, 

že je možná v horizontu tří až čtyř generací.  

Prací na tomto výzkumu GAC spol. s r. o. navázala na Analýzu sociálně vyloučených 

romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti, kterou v roce 2006 

vypracovala pro ministerstvo práce a sociálních věcí. Identifikovala v ní tehdy 330 sociálně 

vyloučených lokalit. „Od zveřejnění Mapy sociálně vyloučených romských lokalit se situace 

v některých lokalitách změnila: některé zcela zanikly, jiné naopak nově vznikly. Za poměrně 

výrazný lze označit trend migrace Romů do lokalit ve strukturálně postižených regionech, 

především v Ústeckém kraji, z jiných regionů, např. z hlavního města,“ upřesnili autoři 

výzkumu.  

Na analýzu navážou semináře Otevřené společnosti pro zástupce obcí, krajských úřadů 

a NNO ve všech českých a moravských krajích. V průběhu měsíce března bude také 

k dispozici tištěný katalog příkladů dobré praxe v oblasti romské integrace s názvem 

ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE. 

 
Dotazy a informace na  jana.mravcova@osops.cz nebo  www.otevrenaspolecnost.cz 
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Monika Ladmanová – ředitelka, Otevřená společnost, o. p. s. 
Veronika Vendlová – manažerka projektu, Otevřená společnost, o.p.s. 
Ivan Gabal – GAC spol. s r. o. 
Karel Čada – GAC spol. s r. o. 

 
 

 
Otevřená společnost, o.p.s je nestátní neziskovou organizací, která přispívá ke konsolidaci občanské společnosti 
v České republice rozvojem principů a prosazováním politik založených na kultuře práva a právního státu, 
demokratické formy správy státu a ochrany lidských práv. Mezi programové oblasti ve kterých realizuje své 
aktivity směřující k systémovým změnám patří: sociální začleňování, přístup k informacím, reforma policie, rovné 
příležitosti žen a mužů, kulturní politika. Více na: www.osops.cz 
 
 
GAC, spol.s.r.o.. založil Ivan Gabal, aby klientům poskytovala analýzy a konzultace v oblasti regionálního a 
sociálního rozvoje. GAC se specializuje na spoluvytváření projektových záměrů založených na principu 
partnerství, zajišťuje projektový management a vyvíjí strategie oslovení veřejnosti v oblasti regionálního rozvoje. 
Podstatnou část společnosti GAC představují sociologické komunikační, mediální i politické analýzy, pro něž 
využívá řadu různých typů výzkumu. Společnost se dlouhodobě věnuje tématu etnického klimatu a souvisejících 
společenských jevů. 
 
Projekt Informovanost státní správy a samosprávy – klíč k posílení integrační politiky obcí, je financován 
z prostředků EHP z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a také Úřadem vlády České republiky a Open Society 
Found Praha. 


