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Problém sociální soudržnosti se v makrosociálních pohledech explicite objevuje vlastně nedávno. Jeho častější užití je spojeno především s utvářením nového evropského prostoru, tedy
se snahami hledat nové obsahy a vize v rozvíjejícím se Evropském společenství. V konkrétní
podobě má řadu konotací, včetně „kohezních fondů“, tedy významné části ﬁnanční podpory
rozvoje těch částí EU, které jsou v nějakém směru exludované a jako takové mohou být zdrojem prohlubujícího se napětí, narušování sociálního smíru a tedy zmenšování (poklesu) či rozrušování (ztráty) sociální soudržnosti dané části vůči jiným či vůči celku.
Užívání pojmu sociální soudržnost roste, mnohost vymezení ale také. Následující text chce
být příspěvkem ke studiu sociální soudržnosti.
Jde o následné zpracování výsledků výzkumu expertů realizovaného v rámci projektu VaV
– ZVZ MS 6 – 2 „Mechanismy sociální soudržnosti, stratiﬁkace a role sociálního státu“. Následné v tom smyslu, že v rámci řešení uvedeného projektu se uskutečnil sběr dat a také prvotní
exploatace výsledků – totiž v textech závěrečné zprávy a příloh. Podle projektu byl tím naplněn
cíl spojený s expertním šetřením.
Nedlouho po ukončení projektu zahájil autor tohoto textu detailní zpracovávání, protože
se ukázalo, že jde o materiál potřebný a jeho exploatace by mohla v dalších pracích chybět.
Především při přípravě a prvních krocích řešení navazující úlohy, kterou je „Sociální a kulturní
soudržnost“ v rámci programu Moderní společnost a její problémy.
Tato studie se pokouší o shrnutí podstatných výsledků, jejich pokud možno strukturované
a ucelené prezentování a také o publikování co nejautentičtějších pohledů na různé atributy sociální soudržnosti tak, aby expertní vidění témat bylo co nejpřesněji sdělováno čtenáři. V Příloze 1 čtenář najde Záznamový arch pro společné části rozhovorů s experty, Příloha 2 prezentuje
charakteristiky expertů, ve 3. příloze je Přehled výsledků – odpovědi na otevřené otázky obsažené ve všech dotaznících, konečně Příloha 4 (velmi rozsáhlá) zahrnuje „Rozhovory nad rámec
daný záměrem expertního šetření“. V rámci expertního šetření totiž došlo ke čtyřem rozhovorům, které představují svérázné studie na téma sociální soudržnosti obecně i s konkretizací na
naši současnou situaci. A dva z těchto rozhovorů, které byly samotnými experty autorizované,
jsou obsahem Přílohy č. 4.
Hned v úvodu je třeba poděkovat expertům, kteří se tohoto šetření zúčastnili. A samozřejmě
také řešitelům úlohy, kteří fungovali jako tazatelé. I zde je nutné zdůraznit především práci kolegů Pavla Navrátila a Imricha Vašečky, kteří vedli a zaznamenali ony čtyři rozsáhlé rozhovory,
z nichž dva jsou uvedené v Příloze č. 4.
Právě proto, že jde o téma nové a málo rozpracované, dali jsme při prezentaci výsledků
důraz na autenticitu zjištěných skutečností. Aby mohl vzniknout co nejbohatší vějíř přístupů
a poznatků – jako dobrý základ budoucího vztahového rámce vymezení sociální soudržnosti.
Případné dotazy, náměty a připomínky adresujte prosím na CESES, Celetná 20, 110 00 Praha 1, nebo na elektronickou adresu prudky@fhs.cuni.cz.
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Výběrové řízení na řešení projektu výzkumu a vývoje „Mechanismy sociální soudržnosti,
stratiﬁkace a role sociálního státu“ bylo vyhlášeno Ministerstvem práce a sociálních věcí v konci roku 2002. Přihlášku do výběrového řízení (včetně samozřejmě projektu řešení) bylo nutné
zpracovat během ledna 2003 a od dubna 2003 byly zahájeny práce na řešení úlohy. Dokončení
bylo stanoveno na konec listopadu téhož roku. Na samotné řešení bylo určeno celkem 8 měsíců.
Na řešení problematiky, která v tomto záběru a pojetí dosud nebyla u nás řešena. Problematiky, která ve svých důsledcích zasahuje do celé společnosti. Problematiky, která měla v zadání
nejen potřebu zvládnout rozhodující obrysy spadající do základního výzkumu, ale také jejich
dovedení do principů aplikace, a to v rovině zadavatelem realizovaných aktivit, tedy v rovině
celostátního řízení sociálního rozvoje a pracovního trhu a podmínek.
Takto koncipovaný projekt vyžadoval na řešitelích velké nasazení a především od hlavního
řešitele soustavnou, důslednou a velmi tvrdou práci směřující k společnému zacílení postupů
dílčích řešitelů tak, aby nevznikl „jen“ sborník, ale ucelenější, zacílený text.
K naplnění tohoto postupu muselo být využito řady nástrojů.
Rozhodující bylo, že řešitelský tým celého projektu1 tvořili odborníci, kteří se problematikou řešenou v rámci projektu z toho či onoho hlediska zabývají a bylo tudíž možné jejich
znalosti, zkušenosti a erudici orientovat k cíli projektu. Velmi podstatnou roli tu hrál fakt, že se
v řešitelském týmu vytvořila dělná atmosféra spolupráce a vzájemné důvěry. I na tom má zásluhy především hlavní řešitel. Platí, že bez trvalého úsilí a koordinační činnosti Pavla Machonina by projekt nemohl být v daném času realizován. Nejpodstatnější roli mělo využití a nové
orientování předchozích poznatků a zjištění, spolu s exploatací nové dostupné literatury. Velmi
významné místo v řešení připadlo výsledkům reprezentativního šetření mínění dospělé populace o problematice sociální soudržnosti. Už proto, že s tímto zaměřením šlo o první výzkum
u nás.
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Hlavní řešitel a vedoucí týmu Pavel Machonin, zástupce hlavního řešitele Libor Prudký, vedoucí řešitelského
pracoviště Centra pro sociální a ekonomické strategie při FSV UK Martin Potůček, členové týmu (řešitelé dílčích
studií – kromě již uvedených řešitelů) Bohumila Čabanová, Jan Červenka, Pavol Frič, Miroslav Hiršl, Jaromíra
Kotíková, Věra Kuchařová, Pavel Navrátil, Markéta Nekolová, Jan Přikryl, Milan Tuček, Imrich Vašečka. Zastoupené instituce kromě FSV UK, Sociologický ústav AV, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Fakulta
humanitních studií UK, Fakulta sociálních studií MU Brno, Úřad vlády ČR. Kromě těchto řešitelů se řešení
účastnilo dalších 6 odborně-technických a administrativních pracovníků.

I tak však mohla nastat situace - vzhledem k relativní novosti takto koncipovaného tématu
výzkumu i vzhledem k šíři souvislostí, dopadů a funkcí, které řešené téma má – že ani v literatuře, ani v empirickém šetření nebylo možné najít potřebné poznatky. Byl proto ještě připraven
i postup poznávání opřený o vyjádření expertů.
Expertní šetření je svérázný typ výzkumu. Je ho možné orientovat různě. V tomto případě
byla funkce expertního šetření v zásadě dvojí:
Experti měli fungovat jako zdroj podkladů, přístupů a poznatků při samotném řešení dílčích
témat v rámci projektu. Z části jako doplnění přístupů, zčásti jako korektura vhodnosti zvolených přístupů a postupů, z části jako zpětná vazba vůči užívaným krokům řešení.
Druhá funkce představovala svébytnou sumu poznatků, které experti ve svých vyjádřeních
uváděli a které v mnoha směrech přesáhly rámec daný projektem výzkumu.
V projektu expertního šetření byly cíle tohoto šetření charakterizovány takto:
Na základě vhodně zvolených témat a postupů exploatace expertů,
- zjistit přesnější, doplňující a nové poznatky vztahující se ke zpracování jednotlivých částí
studie,
- využít je při zpracování jednotlivých částí studie
- zjistit názory expertů na několik společných otevřených otázek a informace podle společného identiﬁkačního a postojového dotazníku.
Předpokládali jsme, že se expertním šetřením zahájí zpracování projektu (do konce dubna
2003), rozhovory samotné se uskutečňovaly až do ledna 2004 a samostatné zpracování studie
s výsledky výzkumu tak mohlo být zahájeno až v únoru roku 2004. Tak se i stalo.
Metodický postup šetření byl opřen o podklad (viz Příloha č.1 tohoto textu), který zahrnoval
v zásadě tyto kroky:
a) Naplnění obecné část rozhovoru podle společných otevřených otázek (část A. Přílohy)
b) Speciální část rozhovoru podle otázek, které expertovi klade realizátor podle svého uvážení k doplnění informací ke své části studie.
c) Vyplnění krátkého identiﬁkačního a postojového dotazníku (části B., C. Přílohy 1)
Jednotlivé záznamové archy byly identiﬁkovatelné s konkrétním expertem.
Platilo, že speciální část rozhovoru zaměřenou na expertní vyjádření k vlastní studii tazatelé
mohli, avšak nemuseli předat k souhrnnému zpracování.
Předpokládali jsme, že tazateli budou v zásadě všichni řešitelé. Vzhledem k tomu, že šlo
celkem o 14 řešitelů (avšak o 13 dílčích témat, z nichž po dvou řešili titíž řešitelé) a předpokládali jsme až 3 expertní vyjádření k jednotlivým tématům, uvažoval projekt celkem se získáním
a využitím výsledků nejvíce 30 rozhovorů.

Jádro práce na výzkumném projektu bylo spojeno s exploatací literatury a dalších pramenů
a také s využitím výsledků samostatného reprezentativního sociologického výzkumu mínění
veřejnosti o sociální soudržnosti. Za těchto okolností bylo šetření expertů na vedlejší koleji.
To se promítlo i do jeho průběhu. Především v tom, že určitá část řešitelů na samotné expertní
šetření resignovala. Důvody byly věcné – podkladů a zdrojů pro zpracování jednotlivých témat
projektu bylo dostatečné množství i v dostatečné struktuře a kvalitě (tudíž expertní vyjádření
nebylo nezbytné) a zároveň bylo na zpracování dílčích studií tak málo času, že se do něj expertní šetření prostě nevešlo.
Zároveň časová tíseň zapříčinila i to, že když někteří předem vybraní experti nereagovali na
dvojí výzvu ke spolupráci na šetření, rezignovali jsme na další komunikaci. To se týkalo přede7

vším expertů mimo akademickou půdu. Tedy expertů, kteří se zabývají spíš přímým působením
na sociální soudržnost než analýzou a výzkumem těchto procesů.
Původní předpoklad o větším počtu a především o bohatší struktuře expertů se tak nepodařilo naplnit. Navíc šetření probíhalo tak dlouho, že jeho souhrnné výsledky nebylo možné přímo
včlenit do závěrečné zprávy o projektu. Jsou sice v textech v té či oné míře zahrnuty – v tomto
směru lze konstatovat, že byl záměr naplněn, protože výsledky expertních vyjádření většina
autorů zabudovala do svých textů – ale shrnující studii bylo možné zpracovat až po předání závěrečné zprávy projektu „Mechanismy upevňování sociální soudržnosti, sociální diferenciace
a role sociálního státu“.
Konkrétní přehled o postupu šetření uvádí následující tabulka.
Tabulka č. 1: Přehled o průběhu expertního šetření k problematice sociální soudržnosti
Tazatel

7.03

8.03

Navrátil
Machonin+Voženílek
Prudký
Kuchařová
Vašečka
Červenka
Přikryl

3
8
1

Celkem rozhovorů

12

9.03

10.03 11.03 12.03

1
3
3
2

1

9

1

1.04

3

Počet rozhovorů
celkem
3
8
3
3
3
2
3

3

25

Celkem bylo osloveno 25 expertů. Indikace máme za 24 z nich.
Šlo vesměs o muže.
Věková struktura expertů je následující:
Do 39 let: 1 osoba; mezi 40 – 49 roky: 6 osob; největší podíl byl mezi 50 až 59 roky
celkem 12 expertů (tedy: polovina dotazovaných); konečně 5 bylo starších než 60 let.
Dva z expertů měli nejvyšší ukončené vzdělání středoškolské, ostatní (tedy skoro 92 %) vysokoškolské. Podle oborů vysokoškolského vzdělání byla struktura expertů následující:
- ekonomické: 6 osob (jedna čtvrtina z dotazovaných);
- sociologické: 4 osoby;
- ﬁlosoﬁcké: 3 osoby;
- přírodovědné rovněž 3 osob;
- technické: 2 experti;
- speciální pedagogika také 2;
- teologie 1;
Podle pracovního působení (pracoviště) bylo rozdělení expertů následující:
- vysoká škola 9 expertů (skoro 40 % ze všech);
- státní správa 7 expertů;
- samospráva, včetně parlamentu: 4 osoby;
- podnikání: 2 experti;
- církev: 1 osoba;
- poradenství rovněž 1 osoba;
8

Podle pracovního zařazení bylo rozdělení expertů následující:
- úředníků (včetně vedoucích úřadů) bylo 9, to je téměř 40 %;
- výzkumníků bylo celkem 7 (skoro 30 % všech);
- 4 byli ve volených funkcích (poslanci celostátních, krajských či místních zastupitelských
sborů);
- 2 experti jsou podnikateli (shodou okolností oba podnikají v kulturním či zábavním průmyslu);
- 1 působí jako biskup;
- 1 jako poradce;
Konečně podle oborů expertízy, k níž se sami přihlásili (a pro něž byli také tazateli osloveni),
se experti rozdělili následovně:
- 5 z nich poskytlo expertní vyjádření především pro oblast vzdělávání (tady byl nejvyšší
podíl ze všech dotazovaných: víc než 20 %);
- 3 pro obor sociální politiky;
- stejný počet byl těch, kteří působili jako experti pro oblast samosprávy;
- 2 působí jako experti v oblasti sociální práce;
- 2 konstatovali, že oborem jejich expertízy je sociologie;
- 2 uvedli ekonomii jako oblast svého expertního vyjadřování;
- 2 byli experty pro oblast podnikání v kultuře a zábavním průmyslu;
- 2 zase pro oblast trhu práce;
- 1 pro oblast teologie;
- 1 v rovině ﬁlosoﬁckých přístupů;
Pokud jde o sebezařazení expertů na „levopravé“ škále politických stanovisek, bylo rozdělení
následující:
- krajní pravice, ani krajní levice nebyly zastoupeny;
- pravici zvolilo pro svou charakteristiku jako nejpřesnější celkem 7 expertů;
- pravý střed pak 5 expertů;
- střed bez bližšího určení celkem 6 expertů;
- levý střed 2 experti;
- levici rovněž 2 experti;
- 1 se nebyl ochoten na této škále zařadit;
Pokud bychom toto rozdělení agregovali, vychází, že polovina expertů se hlásí k pravici,
čtvrtina se hlásí ke středovým politickým postojům a stanoviskům, skoro 17 % (celkem 4 experti) pak k levici.
Bližší možnosti pro určení politického uvažování a vidění skutečností přinesla nabídka výběru zpřesnění za pomoci nejrůznějších kombinací verbálního vyjádření politických východisek a postojů expertů.
- největší podíl se hlásil k liberalismu (buďto právě tímto pojmenováním, a to učinilo 6 expertů, nebo přihlášením se k liberálně-demokratickým ideím: to uvedlo 5 expertů), a to víc
než 45 % všech;
- 4 experti se přihlásili k orientaci, která v názvu nese křesťanství. Konkrétně šlo o křesťanskou demokracii – u 2 expertů – jeden uvedl křesťansko-liberální orientaci a jeden liberálně-křesťansko-demokratickou;
- 3 experti se explicite hlásili ke konzervativnímu politickému zaměření, jeden ale spojil toto
zaměření s levicovostí. Není úplně jasné jak této orientaci rozumět. Že by ale šlo o orientaci levicového konzervatismu spojeného např. se zásadami komunistických hnutí a stran je
– podle dalších odpovědí daného experta – velmi nepravděpodobné.
9

- Konečně 2 experti se nepřihlásili k žádné z nabízených možností, ani nezvolili jinou možnost. (Mimochodem – možnosti zvolit vlastní variantu slov využila třetina expertů.)
Na společné otevřené otázky odpovědělo všech 26 expertů, na formalizovanou část celkem
24 expertů, z toho 3 explicite uvedli, že na některé z formalizovaných částí nemohou odpovědět. Čtyři rozhovory (tazatelé I. Vašečka a P. Navrátil) mají podobu přepisu nahrávky a výrazně
přesahují jak záběrem, tak obsahem a rozsahem rozměry dané v předpokladech výzkumu.
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Vyjádření expertů bylo možné zpracovat do těchto základních skupin poznatků:
Relativně nejjednodušší bylo zpracování odpovědí na postojové otázky. Jde o baterie, které
byly použity shodně v šetření expertů i v reprezentativním šetření veřejného mínění o problematice sociální soudržnosti (viz část B. podkladů pro rozhovor s experty, čili postojové otázky
č. 1 a č. 2).
Druhá skupina rozboru se týká poznatků, které vzešly z položení otevřených otázek (viz
příloha č.3, struktura odpovědí na otázky v části A) obecně k tématu a v tom – v několika rozhovorech – speciálně k oblasti, v níž expert působí.
Konečně svérázným zdrojem byly více či méně rozsáhlé rozhovory a texty, které sami experti buďto doplnili, nebo na něž byli dotazováni.
Poslední část se týká charakteristik expertů, na ni, jak bylo řečeno, odpovědělo 24 z 25 expertů. (Výsledky byly prezentovány v předchozí kapitole.)
Zpracování každé z částí expertního šetření vyžadovalo odlišný metodický přístup. Šlo sice
vesměs o obsahovou a srovnávací analýzu, ale standardizovaný podklad umožňuje jinou podobu postupu než podklad nestandardizovaný. Stejně tak fakt, že odpovědi na určité otázky
podalo jen několik expertů.
Pokusíme se – tam, kde je to užitečné – dodržovat přístup k analýze podle druhu zaměření
expertů. Tedy podle toho, zda jde o „analytiky sociální soudržnosti“, nebo „manipulátory se
sociální soudržností“. S vědomím všech omezení, která toto rozdělení v sobě nese (a která byla
naznačena výše).
Čtenář má možnost sledovat zobecnění v této zprávě s podklady, které jsou uvedeny v přílohách. Podotýkám však, že rozhovory uvedené v Příloze č. 4 nemohly být plně začleněny do
srovnávací analýzy s ostatními vyjádřeními expertů. V některých částech tak text zprávy prezentuje zpracování 20 rozhovorů, jindy všech 24.
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Expertům byly předloženy k posouzení dvě otázky, které byly shodně položeny v reprezentativním šetření dospělé populaci ČR. Šlo o poměrně rozsáhlé baterie, jedna se týkala vlivů na
posilování soudržnosti mezi lidmi v naší společnosti, druhá pak míry vlivů jednotlivých rozdílů
mezi lidmi na utváření sociálního napětí, rovněž ve společnosti v ČR. Porovnání shod a především rozdílů v odpovědích na tyto otázky je prvním krokem v rozboru výsledků expertního
šetření. Jde o základní orientaci o přístupu expertů k problematice sociální soudržnosti a sociálního napětí.

Následující přehled výsledků uvádí absolutní počty odpovědí na jednotlivé varianty a v předposledním sloupci váhu jednotlivých odpovědí (Sloupec označený V.). Váha byla vypočtena
přiřazením ocenění jednotlivým odpovědím. Pravidlo ocenění je založeno na využití obrácené
podoby stupnice. Tedy – u pětistupňové škály získala každá odpověď v 1. sloupci (s nejvyšším
vlivem na danou skutečnost) 5 bodů, odpověď ve 2. sloupci 4 body, ve třetím sloupci 3 body,
ve čtvrtém sloupci 2 body a v pátém sloupci jeden bod. U čtyřstupňové škály to bylo obdobné
s tím, že za odpovědi v prvním sloupci byly přiděleny 4 body, za odpověď ve 2. sloupci tři
body, atd. Pořadí podle vah vyjadřuje celkové pořadí vlivů na daný problém. To je uvedeno
v posledním sloupci tabulky. U shodného počtu bodů určoval pořadí nejprve počet odpovědí na
1. (nejsilnější) variantu, pak na druhou.
Tabulka č. 2: Co z následujících vlivů podle Vašeho názoru nejvíc pomáhá posilování
soudržnosti mezi lidmi v naší společnosti (podle expertů)
1 = rozhodně pomáhá; 2 = spíše pomáhá; 3 = ani nepomáhá, ani pomáhá; 4 = spíše
nepomáhá; 5 = rozhodně nepomáhá)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
X
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Vliv na posilování soudržnosti
Úsilí o snižování sociálních rozdílů
Podpora růstu vzdělanosti
Posilování národního uvědomění
Podpora kultury a umění
Podpora duchovního rozvoje společnosti
Úsilí o snižování nezaměstnanosti
Podpora občanských iniciativ
Posilování pozice a funkce rodiny
Zvyšování úrovně sociální péče
Podpora rozvoje přijímání společných hodnot
Podpora rozvoje bezpečnosti ve společnosti
Rozvoj politické kultury
Podpora spoluúčasti občanů na řízení věcí veřejných
Podpora úsilí o dodržování zákonů
Podpora podmínek pro soužití majority a minorit
Podpora snah o zlepšování životního prostředí
Podpora snah o ekonomický růst
Podpora rozvoje občanských práv a svobod
Podpora médií jako nástrojů informování a kultivace
Podpora vytváření sociálních jistot pro co nejvíc
obyvatel
Posilování náboženskosti ve společnosti
Něco jiného, co:

1
1
16
6
7
9
10
5
9
2
10
8
10
13
14
7
1
5
11
7
2

2
10
6
5
12
11
7
14
10
12
9
9
10
7
8
13
5
6
10
11
8

3
5
2
6
3
3
5
5
5
6
2
7
4
4
2
3
16
9
3
5
4

4
6

1
6

5 V.
72
110
1 80
96
98
93
96
100
80
94
97
102
105
108
98
77
1 84
104
96
2 68

Poř.
19.
1.
16.
10.
7.
14.
12.
6.
17.
13.
9.
5.
3.
2.
8.
18.
15.
4.
11.
20.

1
4

6

8

7

2 67

21.

6
2

2
1

1
2
1

Interpretace poznatků z odpovědí na otázku po vlivech na posilování sociální soudržnosti je
zajímavá v hrubých rysech sama o sobě, užitečné je také srovnání s výsledky šetření reprezentujícího postoje celé dospělé populace u nás, čili s výsledky reprezentativního výzkumu postojů
k sociální soudržnosti z jara roku 2003.
Maximální možná váha, kterou mohla některá z nabízených odpovědí vůbec dosáhnout,
bylo 120 bodů.
Podpora růstu vzdělanosti získala 110 bodů, tedy skoro 92 % z možného maxima! To je zcela suverénní pozice. Také je vyjádřitelná faktem, že dvě třetiny všech expertů uvedli péči o růst
vzdělanosti ve společnosti jako skutečnost, která „rozhodně pomáhá“ posilování soudržnosti
mezi lidmi v naší společnosti.
Do velmi silných vlivů ještě spadají
- podpora úsilí o dodržování zákonů (108 bodů);
- podpora spoluúčasti občanů na řízení věcí veřejných (105 bodů);
- podpora rozvoje občanských práv a svobod (104 bodů);
- rozvoj politické kultury (102 bodů);
- konečně také posilování pozice a funkce rodiny (100 bodů – čili přes 83 % z možného
maxima);
Tato šestice shrnuje nejsilnější vlivy na rozvoj sociální soudržnosti podle mínění expertů.
Druhá skupina se pohybuje mezi 98 body až 93 body. Zahrnuje celkem 8 vlivů podporujících
rozvoj sociální soudržnosti. Konkrétně:
- podpora duchovního rozvoje společnosti (98 bodů, to je stále ještě přes 80 % z maxima
možností);
- podpora podmínek pro soužití majority a minorit (také 98 bodů)
- podpora rozvoje bezpečnosti ve společnosti (97 bodů);
- podpora kultury a umění (96 bodů);
- podpora médií jako nástrojů informování a kultivace (také 96 bodů);
- podpora občanských iniciativ (stejně tak 96 bodů);
- podpora rozvoje přijímání společných hodnot dosáhla 94 bodů;
- úsilí o snižování nezaměstnanosti pak získala 93 bodů (pozice tohoto vlivu by byla zřejmě
větší, kdyby 2 vyjádření nechyběla);
Třetí skupina už je poměrně vzdálená této druhé (avšak stále ještě silně působící) skupině
vlivů na rozvoj sociální soudržnosti v naší společnosti. Konkrétně zahrnuje vlastně jen čtyři
vlivy:
- podporu snah o ekonomický růst (celkem 84 bodů);
- posilování národního uvědomění (80 bodů);
- zvyšování úrovně sociální péče (také 80 bodů);
- podporu snah o zlepšování životního prostředí (77 bodů);
Jak je patrno do této skupiny se včlenily především takové vlivy, jejichž výklad může být ve
vztahu k dopadům na rozvoj sociální soudržnosti protichůdný: ekonomický růst sice spoluvytváří podmínky pro rozvoj životní úrovně, ale jeho působení na rozvoj sociální soudržnosti nemusí být samo o sobě jen pozitivní. Podobně je tomu u posilování národního uvědomění a snah
o zlepšování životního prostředí, i když z jiných důvodů než u posilování ekonomického růstu.
Ostatně tato rozpornost se dobře ukázala v rozložení stanovisek s využitím celé nabízené škály
míry pomoci k rozvoji sociální soudržnosti.
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Konečně poslední skupina - vlivy s nejmenším dopadem na posilování soudržnosti mezi
lidmi v naší společnosti – obsahuje vlastně jen tři vlivy na rozvoj sociální soudržnosti:
- úsilí o snižování sociálních rozdílů (celkem 72 bodů, jen jeden expert konstatoval, že jde
o vliv, který „rozhodně pomáhá“ posilování sociální soudržnosti u nás);
- podpora vytváření sociálních jistot pro co nejvíce obyvatel (celkem 68 bodů);
- posilování náboženskosti ve společnosti (celkem 67 bodů, s největším rozložením odpovědí na všech kategorií: i tady se ukazuje, že postoj k významu a funkci náboženskosti v naší
společnosti spíš diferencuje než sjednocuje).
Srovnání s výsledky celostátního reprezentativního empirického sociologického šetření
ukazuje následující tabulka.
Tabulka č. 3: Porovnání vlivů na posilování sociální soudržnosti podle expertů
s míněním reprezentativního vzorku za celou dospělou populaci
(průměry, váhy a pořadí podle odpovědí s využitím pětistupňové škály.)
Pr ůměr váha Pořadí
P
E
P
E
Dif.
a Úsilí o snižování sociálních rozdílů
2,14
72
10.
19. -9
b Podpora růstu vzdělanosti
1,94
110 3.
1.
+2
c Posilování národního uvědomění
2,31
80
11.
16.. -5
d Podpora kultury a umění
2,46
96
15.
10 +5
Podpora
duchovního
rozvoje
společnosti
e
2,53
98
18.
7.
+9
f Úsilí o snižování nezaměstnanosti
2,05
93
9.
14. -5
g Podpora občanských iniciativ
2,58
96
19.
10. +9
h Posilování pozice a funkce rodiny
1,81
100 1.
6.
-5
i Zvyšování úrovně sociální péče
1,99
80
6.
17. -11.
j Podpora rozvoje přijímání společných hodnot
2,38
94
13.
13. 0
k Podpora rozvoje bezpečnosti ve společnosti
1,97
97
5.
9.
-4
l Rozvoj politické kultury
2,69
102 20.
5.
+15
m Podpora spoluúčasti občanů na řízení věcí veřejných
2,41
105 14.
3.
+11
n Podpora úsilí o dodržování zákonů
1,90
108 2.
2.
0
o Podpora podmínek pro soužití majority a minorit
2,51
98
16.
8.
+8
p Podpora snah o zlepšování životního prostředí
2,32
77
12.
18. -6
r Podpora snah o ekonomický růst
2,04
84
8.
15. -7
Podpora
rozvoje
občanských
práv
a
svobod
s
2,02
104 7.
4.
+3
t Podpora médií jako nástrojů informování a kultivace
2,51
96
17.
10. +7
u Podpora vytváření sociálních jistot pro co nejvíc obyvatel
1,96
68
4.
20. -16
v Posilování náboženskosti ve společnosti
3,11
67
21.
21. 0
Poznámka: P = výzkum za celou populaci; E = šetření expertů. Dif. = rozdíl v pořadí mezi
výzkumem reprezentativním za celou populaci a výzkumem expertů
Vliv na posilování soudržnosti

Především se ukázalo, že shoda v hodnocení vlivů na posilování sociální soudržnosti byla
jen ve třech z 21 indikátorů. U dalších 3 indikátorů byl rozdíl nevelký, bez většího výkyvu. Čili
u 15 možných skutečností z 21 nabídnutých se v míře jejich posilování soudržnosti mezi lidmi
v naší společnosti experti výrazně odlišovali od mínění celé populace.
Z toho u 4 indikátorů vlivu na posilování sociální soudržnosti byly rozdíly mezi názory expertů a názory celé společnosti tak velké, že převýšily deset stupňů pořadí závažnosti. Konkrét14

ně dvakrát v tom smyslu, že experti zásadně snížili váhu uvedených vlivů (na prvém místě šlo
o „podporu vytváření sociálních jistot pro co nejvíce obyvatel“: ze 4. místa u celé populace až
na 20. místo podle expertů; rovněž „zvyšování úrovně sociální péče“ se posunulo podle expertů
o 11 míst – ze 6. u celé populace na 17. pořadí u expertů). Naopak se podle expertů nejradikálněji zvýšila váha vlivů na posilování sociální soudržnosti – proti mínění celé populace – hlavně
u „rozvoje politické kultury“ (celkem o 15 míst: z 20. místa u populace na 5. místo u expertů) a „podpory spoluúčasti občanů na řízení věcí veřejných“ (o 11 míst: ze 14. u populace na
3. místo u expertů).
Ze všech indikátorů experti proti celé populaci posílili váhu u těchto devíti:
- rozvoj politické kultury (l, celkem o 15 míst posunuli pořadí mezi všemi vlivy);
- podpora spoluúčasti občanů na řízení věcí veřejných (m, plus 11 míst v pořadí vlivů);
- podpora duchovního rozvoje společnosti (e, plus 9 míst);
- podpora občanských iniciativ (g, plus 9 míst);
- podpora podmínek pro soužití majority a minorit (o, plus 8 míst);
- podpora médií jako nástrojů informování a kultivace (t, plus 7 míst);
- podpora kultury a umění (d, plus 5 míst na žebříčku pomocí sociální soudržnosti);
- podpora rozvoje občanských práv a svobod (s, plus 3 místa, tedy 7. pořadí u celé populace,
avšak 4. nejvýznamnější vliv podle expertů);
- podpora růstu vzdělanosti (b, plus 2 místa, tedy ze 3. na 1. místo v pořadí vlivů podle expertů);
Naopak u sedmi indikátorů je podle expertů jejich váha při posilování soudržnosti mezi lidmi v naší společnosti nižší než jak je zařadil reprezentativní vzorek dotazovaných ve výzkumu
mínění o soudržnosti z roku 2003.
Konkrétně se jedná o následující:
- Podpora vytváření sociálních jistot pro co nejvíc obyvatel (u, mínus 16 míst – ze 4. nejsilnějšího vlivu podle celé populace až na třetí od konce – 20. místo – podle expertů);
- Zvyšování úrovně sociální péče (i, mínus 11 míst);
- Úsilí o snižování sociálních rozdílů (a, mínus 9 míst! Zatímco u celé populace byl tento
indikátor na 10. místě, u expertů na místě 19.);
- Podpora snah o ekonomický růst (r, mínus 7 míst);
- Podpora snah o zlepšování životního prostředí (p, mínus 6 míst);
- Posilování pozice a funkce rodiny (h, mínus 5 míst! Z prvního místa u celé populace poklesl vliv tohoto indikátoru na posilování sociální soudržnosti podle expertů až na 6. místo);
- Úsilí o snižování nezaměstnanosti (f, mínus 5 pořadí ve vlivu na sociální soudržnost);
- Posilování národního uvědomění (c, také mínus 5 pořadí pokles podle expertů);
- Podpora rozvoje bezpečnosti ve společnosti (k, mínus 4 místa v pořadí vlivů podle expertů
proti celé populaci).
Říci jednoduše, že experti se mýlí, protože celá populace si v zásadě myslí něco jiného než
oni, by asi neodpovídalo skutečnosti. Spíš je pozoruhodné v čem právě jsou největší rozdíly:
- Experti proti celé populaci jednoznačně posilují především takové vlivy, které jsou spojeny
bezprostředně s kultivací duchovní stránky života (politická kultura, duchovní rozvoj společnosti, média, kultura a umění, vzdělanost..);
- Experti rovněž výrazně více kladou důraz na občanské iniciativy a podněcování občanských svobod (spoluúčast občanů na řízení společnosti, podpora občanského sektoru a iniciativ, rozvoj občanských práv);
- Experti také kladou větší váhu na řešení vztahů majority a etnických minorit;
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- Experti naopak chápou proti celé populaci vliv zvyšování sociálních jistot, sociálního zabezpečení a rovnosti na rozvoj sociální soudržnosti jako podstatně méně významný, lze dokonce formulovat domněnku, že právě v rovnostářských a pečovatelských tendencích vidí
zdroj ohrožování sociální soudržnosti. (Konkrétně je to patrné z hodnocení vlivů vytváření
sociálních jistot pro co nejvíc obyvatel, zvyšování úrovně sociální péče a úsilí o snižování
sociálních rozdílů na rozvoj sociální soudržnosti, ale i na menším hodnocení vlivu snižování nezaměstnanosti.)
- Ani hodnocení ekonomických vlivů na rozvoj sociální soudržnosti není vůbec shodné:
experti tomuto vlivu přikládají podstatně menší váhu než reprezentanti celé dospělé populace;
- Výrazně menší je podle expertů i vliv národního uvědomování, také péče o bezpečnost ve
společnosti a péče o životní prostředí – zřejmě vlivů, které se podle expertů přímo meritorně netýkají rozvoje sociální soudržnosti;
- Zajímavé je, že experti hodnotí výrazně méně vliv posilování pozice a funkce rodiny na
rozvoj sociální soudržnosti než jak tuto skutečnost berou zástupci celé populace. Nejde
o posun velký, ale znatelný;

Druhá srovnávaná otázka se ptala na to, které rozdíly mezi lidmi vytvářejí – podle mínění
dotazovaného – u nás hlubší a méně hluboké sociální napětí. Tato otázka je chápána vlastně
jako jakýsi protiklad proti odpovědím na předchozí otázku. Pokud ovšem předpokládáme, že
prohlubování sociálního napětí je zdrojem umenšování sociální soudržnosti.
Struktura odpovědí na tuto otázku – s předpisem nejméně 15 možných podob rozdílů – v šetření expertů je uvedena v následující tabulce.
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Tabulka č. 4: Které rozdíly mezi lidmi podle Vás vytvářejí u nás hlubší a méně hluboká
sociální napětí – podle expertů
1 = Vedou k hlubokým sociálním napětím; 2 = Vedou k méně závažným sociálním napětím;
3 = Téměř nevytvářejí sociální napětí; 4 = Vůbec nevytvářejí sociální napětí
V = váha (1 = 4 b., 2 = 3 b., 3 = 2 b., 4 = 1 b.) Poř. = pořadí podle dosažené váhy
Výrok
1 2
3
4 V. Poř.
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.
m.
n.
o.
p.
o.

Rozdíly mezi muži a ženami
Rozdíly mezi generacemi (děti x mladí x střední věk x staří)
Rozdíly mezi úplnými rodinami, neúplnými rodinami a osamělými
lidmi
Rozdíly zdravotního stavu (zdraví x chronicky nemocní x invalidé)
Rozdíly ve způsobu bydlení (lidé s vlastním domovem x lidé sdílející bydlení s jinými domácnostmi x podnájemníci x lidé žijící
v kolektivních zařízeních x bezdomovci)
Rozdíly mezi lidmi žijícími v Praze, velkých městech, středních
městech, malých městech a na venkově
Rozdíly obyvatelstva různých krajů a menších regionálních jednotek
Rozdíly podle národnostní a rasové příslušnosti
Rozdíly podle náboženského vyznání
Rozdíly mezi zaměstnanými, krátkodobě a dlouhodobě nezaměstnanými
Rozdíly mezi lidmi pracujícími v různých odvětvích (zemědělství x
různá průmyslová odvětví x služby x finančnictví x odvětví závislá
na státním rozpočtu)
Rozdíly mezi lidmi podle stupně dosaženého vzdělání
Rozdíly mezi bohatými, středně zámožnými a chudými
Rozdíly mezi lidmi řídícími na vyšší úrovni, ostatními nadřízenými
a podřízenými
Rozdíly mezi podnikateli, samostatně činnými a zaměstnanci
Rozdíly v politicko-ideových orientacích
Nějaké jiné rozdíly, jaké:

1
3
1

6
14
9

8
3
12

9
4
3

47
64
58

15.
8.
12.

1
1

7
11

12
12

3
1

52
62

14.
9.

1

10

9

4

56

13.

2

10

8

4

58

11.

6
2
4

12
4
13

5
7
6

11

70
45
67

2.
16.
6.

14

7

3

59

10.

6
11
8

10
7
5

7
5
10

1
1
1

69
76
68

4.
1.
5.

6
5
3

11
9
1

6
7

1
3

70
64

3.
7.

Možností doplnit odpovědi mimo předepsanou tabulku využili celkem 4 experti.

Tady byla maximální váha, kterou mohl některý výrok získat, celkem 96 bodů. Připomeňme,
že čím vyšší počet získaných bodů, tím hlubší vliv na sociální napětí ve společnosti.
Mezi jednotlivými vlivy jasně vedou rozdíly mezi bohatými, středně zámožnými a chudými:
váha 76 bodů, počet odpovědí v kategorii „vede k hlubokému sociálnímu napětí“ byl celých
45 % z vyjádření všech expertů, naopak jen 1 expert konstatoval, že tato skutečnost vůbec nevytváří sociální napětí ve společnosti.
Druhá nejsilnější skupina vlivů na růst (prohlubování) sociálního napětí ve společnosti zahrnuje:
- rozdíly podle národnostní a rasové příslušnosti (70 bodů, 25 % jasných vyjádření, že jde
o zdroj velmi hlubokého sociálního napětí, polovina ze všech expertů konstatovala, že jde
o méně závažný zdroj sociálního napětí, ale ani jeden neuvedl, že tato skutečnost nevytváří
sociální napětí vůbec);
- rozdíly mezi podnikateli, samostatně činnými a zaměstnanci (také 70 bodů, také s jednou
čtvrtinou jasných vyjádření, ale s jedním expertem, který konstatoval, že tato skutečnost
nevytváří sociální napětí vůbec);
- rozdíly mezi lidmi podle stupně vzdělání (69 bodů, rovněž s čtvrtinou postojů v nejsilnější
kategorii, ale s větším zastoupením druhé nejslabší kategorie i jedním „hlasem“ v kategorii
„vůbec nevytváří sociální napětí“);
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- rozdíly mezi lidmi řídícími na vyšší úrovni, ostatními nadřízenými a podřízenými (celkem 68 bodů, s velmi vysokým podílem v nejsilnějším stupni hodnocení – jedna třetina
všech expertů volila tuto variantu – ale také s výraznějším rozdělením odpovědí mezi různé
úrovně: obecný zdroj napětí, kterým jsou vztahy mezi šéfy a podřízenými, se tu projevuje
poměrně výrazně);
- rozdíly mezi zaměstnanými, krátkodobě a dlouhodobě nezaměstnanými (celkem 67 bodů,
s výrazným podílem v druhé nejsilnější kategorii a bez zastoupení mezi odpověďmi, které
říkají, že tato skutečnost nemá na růst sociálního napětí žádný vliv).
Ve třetí skupině vlivů – třetí z hlediska váhy na prohlubování sociální ho napětí – se objevily
následující skutečnosti:
- rozdíly v politicko-ideových rozdílech (celkem 64 bodů. Tento vliv je jaksi mezi druhou
a třetí skupinou – s pěti vyjádřeními ve skupině nejsilnějších vlivů, ale zároveň se třemi
vyjádřeními ve skupině bez jakéhokoliv vlivu.);
- rozdíly mezi generacemi (rovněž 64 bodů, také s velkým rozložením odpovědí, čili s velkými diferencemi v míře hodnocení tohoto vlivu);
- rozdíly ve způsobu bydlení /lidé s vlastním domovem, lidé sdílející bydlení s jinými domácnostmi, lidé v podnájmech, bezdomovci/: tento vliv byl charakterizován postoji, které
převáženy vyústily v 62 bodů. Příznačné jsou tu malé výskyty odpovědí krajních a zároveň
vysoký počet vyjádření, že „jde o méně závažný zdroj sociálního napětí“. Tuto variantu,
druhou nejintenzivnější, volilo něco přes 45 % expertů;
- rozdíly mezi lidmi pracujícími v různých odvětvích (celkem 59 bodů, s nulou v nejsilnější
kategorii, avšak se 14 vyjádřeními v kategorii druhé nejsilnější);
- rozdíly obyvatelstva různých krajů a menších regionálních jednotek (58 bodů, s rozložením ve všech druzích odpovědí, s převahou ve druhé kategorii – 42 % odpovědí – a ve třetí
kategorii, tedy skoro bez vlivu na sociální napětí. Tu volila třetina expertů);
- rozdíly mezi úplnými rodinami, neúplnými rodinami a osamělými lidmi (také 58 bodů,
s výrazným zastoupením třetí úrovně vlivů na prohlubování sociálního napětí ve společnosti);
- rozdíly mezi lidmi žijícími v Praze, velkých městech, středních městech, malých městech
a na venkově (celkem 56 bodů, s vlastně rovnocenným zastoupením postojů na druhém
a třetím místě vlivu na prohlubování sociálního napětí).
Konečně poslední skupinu vlivů tvořil pouze dvě skutečnosti, byť si navzájem dost vzdálené. Jednalo se o
- rozdíl zdravotního stavu (zdraví a chronicky nemocní a invalidé): celkem 52 bodů, s jedním vyjádřením v nejsilnějším postoji, ale jen se 3 v kategorii „bez vlivu“ na prohlubování
sociální ho napětí);
- rozdíly mezi muži a ženami (jen se 47 body, se skoro 40 % expertů, kteří konstatovali, že
tyto rozdíly vůbec nevytvářejí sociální napětí).
I u charakteristik vlivů na sociální napětí srovnáme výsledky expertních vyjádření s výsledky empirického sociologického šetření za celou populaci.
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Tabulka č. 5: Porovnání vlivů na posilování sociální soudržnosti podle expertů
s míněním reprezentativního vzorku za celou dospělou populaci
(průměry, váhy a pořadí podle odpovědí s využitím pětistupňové škály.)
Vliv na posilování soudržnosti
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n

Rozdíly mezi muži a ženami
Rozdíly mezi generacemi (děti x mladí x střední věk x staří)
Rozdíly mezi úplnými rodinami, neúplnými rodinami a
osamělými lidmi
Rozdíly podle zdravotního stavu (zdraví x chronicky,
nemocní x invalidé)
Rozdíly ve způsobu bydlení (lidé s vlastním bytem x lidé
sdílející bydlení s jinými domácnostmi x podnájemníci x lidé
žijící v kolektivních zařízeních x bezdomovci)
Rozdíly mezi lidmi žijícími v Praze, velkých městech,
středních městech, malých městech a na venkově
Rozdíly obyvatelstva podle krajů a menších regionálních
jednotek
Rozdíly podle národnosti a rasové příslušnosti
Rozdíly podle náboženského vyznání
Rozdíly mezi zaměstnanými, krátkodobě a dlouhodobě
nezaměstnanými
Rozdíly mezi lidmi pracujícími v různých odvětvích
(zemědělství x různá průmyslová odvětví x služby x
finančnictví x odvětví závislá na státním rozpočtu)
Rozdíly mezi lidmi podle stupně dosaženého vzdělání
Rozdíly mezi bohatými, středně zámožnými a chudými
Rozdíly mezi lidmi řídícími na vyšší úrovni, ostatními
nadřízenými a podřízenými
Rozdíly mezi podnikateli, samostatně činnými a zaměstnanci
Rozdíly v politicko-ideových orientacích

Průměr
P
2,99
2,45
2,65

váha
E
47
64
58

Pořadí
P
16.
9.
13.

E
15.
8.
11.

Dif.
+1
+1
+2

2,53

52

10.

14.

-4

2,12

62

5.

9.

-4

2,39

56

8.

13.

-5

2,69

58

14.

11.

+3

1,85
2,83
2,34

70
45
67

2.
15.
7.

2.
16.
6.

0
-1
+1

2,57

59

11.

10.

+1

2,58
1,77
2,02

69
76
68

12.
1.
3.

4.
1.
5.

+8
0
-2

o
2,04
70
4.
3.
+1
2,21
64
6.
7.
-1
p
Poznámka: P = výzkum za celou populaci; E = šetření expertů. Dif. = rozdíl v pořadí mezi
výzkumem reprezentativním za celou populaci a výzkumem expertů

Rozdíly mezi názory expertů a názory veřejnosti jsou ve 14 ze 16 indikátorů. Z toho ovšem
jen u 5 vlivů na sociální napětí jde o rozdíly výrazné (pořadí rozdílné o 3 a více míst). Zdá se,
že v názorech na vlivy prohlubující sociální napětí ve společnosti si byli experti a reprezentanti
celé dospělé veřejnosti blíž než v názorech na působení na rozvoj sociální soudržnosti. Jde o náznak toho, že by se hypotéza o provázání vlivů na sociální soudržnost a vlivů na sociální napětí
(jako dvou stránek téže mince) spíš nepotvrdila než potvrdila. Nemáme však k dispozici zcela
průkazný materiál. Ostatně i některé dílčí diference nabízejí možnosti výkladu, které uvedené
zamítnutí posilují, ale jiné zase míří spíše proti němu.
Největší rozdíl byl mezi hodnocením vlivů rozdílů ve vzdělání na prohlubování sociálního
napětí. Jestliže dospělá populace u nás chápe tento rozdíl jako sice důležitý, ale ne prvořadý
(a byl až na 12. místě ze 16 možných), experti jej zařadili na 4. místo, tedy do skupiny téměř
nejsilnějších vlivů. To odpovídá jejich vyjádřením o váze vzdělání mezi zdroji sociální soudržnosti. Podle expertů je tento vliv výrazný jak na sociální soudržnost, tak na sociální napětí.
Podle expertů – výrazně s vyšším vzděláním než byl dotazovaný vzorek populace – je vzdělání
obecně výraznější vliv než jak jej chápe populace. Ale nelze říci, že by jednou bylo vzdělání příznivým vlivem na rozvoj sociální soudržnosti a jindy zase negativním vlivem na růst
a prohlubování sociálního napětí: jde vlastně o dvojaké působení vzdělání. Nejde tak možné
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tato zjištění brát jako signál, že by sociální napětí bylo možné jednoznačně brát jako fenomén
působící proti sociální soudržnosti. Nebo také – nejde jednoznačně říci, že by vlivy na rozvoj
sociální soudržnosti působily jako skutečnosti snižující sociální napětí ve společnosti. A tak je
snad možné i domýšlet, že není jednoznačný a přímočarý vztah mezi podněcováním sociálního
napětí a poklesem sociální soudržnosti. Tuto dvojakou působnost vzdělání si však uvědomují
výrazně experti, ne tak veřejnost. Zatímco mezi vlivy na rozvoj sociální soudržnosti uvedla
veřejnost „podporu růstu vzdělanosti“ na 3. místě (ve skupině dominujících vlivů), mezi vlivy
na prohlubování sociálního napětí byly podle celostátního šetření „rozdíly mezi lidmi podle
stupně dosaženého vzdělání“ až na 12. místě mezi 16 sledovanými skutečnostmi, čili ve skupince téměř nejmenších vlivů. Může ovšem jít také o projev odlišného pojetí „růstu vzdělanosti“:
veřejnost klade možná důraz na obecný růst vzdělanosti při současném neposilování rozdílů
v úrovni vzdělání, zatímco experti si víc uvědomují, že atributem růstu vzdělanosti je prohlubování diferencí podle úrovně vzdělání ve společnosti. Nicméně - právě pozice a váha vzdělání
ukazuje, že vztahy mezi rozvojem sociální soudržnosti a prohlubováním (či zmenšováním)
sociálního napětí ve společnosti nejsou přímočaré: mohou nastat vlivy a situace, kdy to, co
zvyšuje sociální napětí, může zároveň posilovat sociální soudržnost a opačně.
Všechny ostatní rozdíly mezi výsledky šetření expertů a výzkumem reprezentativním za
celou dospělou populaci byly mnohem menší než u vlivu vzdělání. Přesto jde o výrazné diference:
- vliv zdravotních rozdílů chápou experti jako podstatně méně významný než veřejnost;
- podobně je tomu s vlivy v rozdílech v bydlení.
Jde o důsledek skutečnosti, že ne všechny aspekty tíživé sociální situace pociťují experti
stejně silně?
Naopak vyjádřili experti výrazně vyšší dopad rozdílů mezi kraji a regiony na růst sociálního
napětí. Tento rozdíl svádí k domněnce, že je pro experty příznačné vidění problematiky v širších souvislostech a nejen prostřednictvím ohraničení tohoto vidění místem a vlastním regionem. Proti tomu ovšem stojí vůbec druhý nejsilnější rozdíl, totiž větší váha přikládaná populací
proti expertům diferencím mezi Prahou, velkými a malými městy a venkovem, čili diference
podle velikosti bydliště. (Experti vlastně všichni byli z velkých měst - neptali jsme se sice na
jejich trvalé bydliště, ale platí, že jejich působení je vesměs ve velkých městech, tedy většinou
v Praze a u sedmi z nich v Brně.) Jen jeden z expertů uvedl tuto diferenci jako velmi silnou.
Lze možná usuzovat, že vlastně jen jeden z expertů tak prezentoval nadhled i nad vlastním regionálním vřazením?
Zajímavé je i srovnání celkových přístupů expertů ke zdrojům rozvoje sociální soudržnosti
a pramenům prohlubování sociálního napětí.
Ukázalo se, že menší akcent na zmenšování sociálních rozdílů (plošné, za pomoci státu a bez
výraznějšího akcentu na vlastní aktivity občanů) u expertů vlastně odpovídá i jejich přece jen
méně výraznému chápání diferencí v hmotných podmínkách života jako vlivů na prohlubování
sociálního napětí. Zároveň se ale dá říci, že sice experti proti celé populaci zvýraznili duchovní
stránku života společnosti jako důležitější pro rozvoj sociální soudržnosti, avšak v akcentech
na prohlubování sociálního napětí (či naopak – hodnocením aspektů duchovního rozvoje jako
retardujícím prohlubování sociálního napětí) se toto přesvědčení příliš neprojevilo. Snad právě
kromě akcentu na vliv diferencí ve vzdělání. (A ten, jak jsme naznačili, může být v tomto směru
ambivalentní.) Nemůžeme z naznačení tohoto rozporu jasně vyvozovat nějaké závěry týkající
se směřování a konzistence charakteristik expertů. Můžeme jen tuto skutečnost „uložit do paměti“ pro možné přístupy k dále prezentovaným výsledkům šetření expertů.
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Přehled odpovědí na volné otázky uvádí Příloha č. 3 této studie. Do Přílohy č. 4 jsou převedeny celé rozhovory s dvěma experty tak, jak je někteří tazatelé provedli. V této části zprávy se
pokusíme prezentovat zpracování obou těchto pramenů.
Pracujeme s pomocí obsahové analýzy, tedy postupem opřeným o tématickou i metodickou strukturaci odpovědí na jednotlivé otázky a případně i s prezentováním frekvence (váhy)
jednotlivých skupin odpovědí. Nejde o čistou podobu obsahové analýzy – např. číselník pro
kódování nemělo smysl samostatně konstruovat, protože počet expertů není velký a navíc jsou
podstatné rozdíly mezi odpověďmi pokud jde o rozsah a přístup – spíš o hledání blízkých témat
a pohledů a o jejich výskyty. V závěru se pokoušíme o souhrnné pojetí. To nevychází ani tak
z váhy dílčích pohledů, ale spíš z pokusu o logické vzájemné propojení a snahu přispět ke konstrukci konceptuálních schémat či vztahových rámců jednotlivých pojmů a témat. O shrnutí se
pokusíme jak v závěru jednotlivých dílčích kapitol, tak na konci celé této části.

Ve volných odpovědích na první otázku bloku A (viz Příloha č. 1), která se ptala expertů
na to, jak chápou pojem sociální soudržnost, jsme našli základní rozčlenění problému nejprve
v rovině metodické.
Ukázalo se, že experti v souvislosti s pojmem sociální soudržnost hovořili
- o obsahu tohoto pojmu
- o přístupech k tomuto pojmu a tématice s ním spojené
- o funkcích a odpovědnosti za podobu tohoto pojmu ve společnosti
- o indikátorech (možnostech zaznamenání, či dokonce „měření“) tohoto pojmu, s jejichž
pomocí je možné charakterizovat stav sociální soudržnosti ve společnosti.
Každá z těchto rovin pohledů se ovšem týkala různých aspektů sociální soudržnosti. Zatímco
ve vyjádřeních obsahu sociální soudržnosti byl kladen důraz na součásti a hlediska náplně sociální soudržnosti, v částech odpovědí zabíhajících k přístupům k tomuto pojmu byly zdůrazňovány aspekty výkladu. V případě indikátorů šlo o pokusy nalézt hlediska, která by umožňovala
vyjádřit stav či vývoj sociální soudržnosti ve společnosti. Konečně funkční hledisko hledalo
odpovědi především v poukazu na instituce a jejich místo v péči o rozvoj sociální soudržnosti.
Obsahový přístup k vymezení sociální soudržnosti byl nejčastější. Typické bylo, že jednoznačné a jednorozměrné odpovědi byly v jasné menšině. Příznačná odpověď akcentovala
přinejmenším dva z následujících aspektů. Znamená to také, že následující přehled je výčtem
aspektů, bez bližší charakteristiky souvislostí těch kterých aspektů sociální soudržnosti mezi
sebou – tak, jak je experti uváděli. (Připomínáme znovu, že jádro odpovědí najde čtenář v Příloze 3 a Příloze 4. Zvláště bohaté odpovědi z Přílohy 4 nemohou být tady prezentovány v dostatečném vějíři souvislostí, pro ně tak příznačném.)
Snaha o uspořádání volných odpovědí po obsahu pojmu sociální soudržnost přinesla následující strukturu aspektů tohoto pojmu:
K pojetí sociální soudržnosti patří
- aspekt sociálního smíru.
Tyto odpovědi byly nejčastější. Zahrnovaly například „dosažení celospolečenské dohody“;
jde o stav společnosti, kdy dochází k předcházení konﬂiktům; nepřítomnost zásadních konﬂiktů
ve společnosti; co nejmenší konﬂiktnost sociálních vztahů; nevzniká sociální napětí; sociál-
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ní napětí nevede k destrukci struktur; žádná skupina není exkludovaná; nízká nezaměstnanost
a slušné mzdy; ekonomika, daně a sociální služby jsou v rovnoměrných poměrech, atd.
- aspekt vzájemnosti, solidarity.
Typické odpovědi: vzájemná pomoc, schopnost solidarity, ochota a schopnost spolupracovat, vědomí sounáležitosti ve společnosti, solidarita, ochota podřizovat se zájmům celku, táhnout za jeden provaz, atp.
- aspekt equlibria.
Vyskytlo se několik odpovědí (či částí odpovědí), které akcentovaly velmi obecnou dimenzi
sociální soudržnosti, totiž to, že jde o „obecný princip světa“, princip rovnováhy ve společnosti
a jejích částech, nebo také zdroj a základ zajišťování důstojného života pro všechny. Jedna odpověď z této skupiny ji přesahovala, ale jádrem je v ní také zakotvena – totiž: „obecný princip
světa postaveného na základech křesťanské víry“.
- aspekt diferenciace (jde o síť vztahů mezi pozicemi a míru jejich diferencí).
Příznačné odpovědi tu poukazovaly na charakteristiku sociálních pout a vazeb v rámci sociálních seskupení, komplexu vztahů a sociálních postavení jednotlivců a skupin, vzájemných
vztahů mezi významnými sociální skupinami a vrstvami (které jsou takto považovány za legitimní, tudíž jsou základem sociální soudržnosti), ale také se zde vyskytují odpovědi, které
sociální soudržnost dávají do přímého vztahu k „málo diferencované společnosti“, nebo jde
o vyjádření „situace, kdy nejsou zásadní propasti v životním stylu a sociálních kontaktech“.
Zařazujeme sem také odpověď chápající sociální soudržnost jako „rovnost šancí, neexistence
zásadních bariér na cestě k nim“.
- aspekt důvěry.
Tyto odpovědi nebyly příliš časté, ale také se vyskytly. Příznačná odpověď: míra pravděpodobnosti, že se na druhého mohu spolehnout. Další odpověď: jde o určité společenské klima,
klima spojující.
- aspekt kolektivizmu.
V jednom případě expert konstatoval, že „sociální soudržnost je protiklad individuální odpovědnosti“.
Jak je z přehledu patrno, ani shrnutí do uvedených šesti aspektů není jednoznačné. Navíc je
zřejmé, že nejde vždy o aspekty komplementární. Samostatně a jasně s hodnotícím (a vlastně
odsuzujícím) vyjádřením je spojen aspekt poslední, kdy je sociální soudržnost vydávána za
něco, co je proti individuální odpovědnosti a svobodě a tudíž proti liberálnímu přístupu ke
světu. Je kladeno rovnítko mezi sociální soudržností a socialistickým přístupem ke světu. Toto
vyjádření je zřetelně odděleno od ostatních a implikuje, že nemůže být s ostatními aspekty spojováno. Ostatní aspekty nejsou většinou protichůdné, i když i tu se vyskytují rozpory, které jen
těžko lze překonat. Například pojetí sociální soudržnosti jako „stavu minimálních diferencí ve
společnosti“ je jen obtížně slučitelné s aspektem sociální soudržnosti, který zdůrazňuje nezbytnost určité míry možností spolehnout se na to, že jiným mohu důvěřovat.
Z odpovědí spojujících několik aspektů stojí za to uvést příklady příznačných (protože poměrně krajních) pojetí sociální soudržnost. Z těchto citací bude také patrné jak je strukturální
analýza sice důležitá, ale nemůže vystihnout bohatost pojetí.
: Bylo dosaženo celospolečenské dohody o způsobu a míře překonávání nerovností vznikajících v prostředí volné soutěže;
: Ochota a schopnost spolupracovat (včetně schopnosti domluvit se), spolu s mírou pravděpodobnosti, že se na druhého mohu spolehnout a schopnost solidarity v malých i velkých
krizích;
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: Situace, kdy jednotlivci nepociťují svou pozici negativně a ví, že jsou cesty, jimiž lze vyjít
ze složitých a nepříjemných situací;
: Sociálně-ekonomický prostor, ve kterém lidé žijí, vzdělávají se a pracují.
Z přehledu je rovněž viditelná velmi diferencovaná úroveň obecnosti prezentování pojetí
sociální soudržnosti. Jestliže např. expert – ekonom konstatoval, že jde o sociální smír, protože
„ekonomika, daně a sociální služby jsou v rovnoměrných poměrech“, jde vskutku o odlišnou
míru abstrakce proti konstatování, že jde o „obecný princip světa“, byť oba výroky hovoří
o rovnováze jako základu sociální soudržnosti.
Diference v přístupu (vlastně metodické rozdíly sui generis) nebyly v odpovědích tak časté, ale vyskytly se. Důležité je, že byly někdy uváděny spolu s obsahovým vymezením, ale také
jako toto vymezení samotné.
Experti konstatovali, že pro vymezení sociální soudržnosti je příznačné, že jde
- o hodnotící pojem;
Když jde o sociální soudržnost, jde vždy o „nějakou“ sociální soudržnost (vysokou, nízkou,
ideální, dobrou…). Axiologický až normativní aspekt je chápán jako atribut vymezení sociální
soudržnosti;
- o dynamický pojem, jde o proces;
- o zacílenost, čili o konstatování vztahu vůči nějakému žádoucímu stavu;
- o otevřený pojem, přesněji o skutečnost otevřenou vůči vlivům zevnitř i vně regionu, státu,
území, kontinentu;
- o rovinu osobnostní a institucionální (nebo také pospolitostní či formalizovanou, či o aspekty gemeinschaft a gesellschaft) v níž je možné sociální soudržnost nahlížet;
- o úroveň pohledu (v rovině jedince, skupiny, společenství, státu, globální);
I když tato hlediska nebyla zmiňována tak často jako obsahové aspekty pojetí sociální soudržnosti, byla často implicite v odpovědích uvedena. Tady platí, že diference v přístupu mohou
mít podobu komplementárních aspektů metodiky zkoumání sociální soudržnosti.
Rozdíly v míře odpovědnosti za sociální soudržnost se objevily rovněž. Jde o pozoruhodný aspekt vidění obecného pojmu. Jeho výskyt je možné interpretovat jako součást chápání sociální soudržnosti jako přímého atributu a produktu míry sociální péče, či jako jeden z aspektů
sociálního státu.
Výskyt tohoto pohledu na pojem sociální soudržnosti byl řídký. Třikrát experti konstatovali,
že je sociální soudržnost „něčí starost“. Jednou to bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí,
jednou „politické elity“ a jednou „intervence společnosti“ v tomto směru. Bez bližšího objasnění.
Konečně se vyskytly i náměty na indikátory sociální soudržnosti.
Jednou to bylo konstatování, že projevem sociální soudržnosti je, že jsou lidé spokojeni.
Po druhé pak aplikace připomínající konstrukce indikátorů užívaných v sociometrických měřeních. Expert konstatoval, že jde o „podíl sumy nezištnosti v konání všech členů skupiny ve
prospěch této skupiny lomen počtem členů skupiny“.
Shrnutí pohledů expertů na pojetí sociální soudržnosti
Diferenciace v chápání pojmu sociální soudržnost experty ukazuje na nezbytnost chápání
tohoto pojmu v jednotě strukturovaného pojetí obsahu, přístupů a důsledků (funkcí), které konkrétní podoba sociální soudržnosti ve společnosti či její části vyvolává. Obsah pojmu sociální
soudržnost by měl vzít v úvahu nezbytnost poznání souvislostí vycházejících z aspektů sociální
soudržnosti jakými jsou usilování o sociální smír, respekt vůči sociální podobě lidské existence
(tedy: aspektu nezbytnosti soužití s ostatními lidmi, vzájemné solidarity a spolupráce), napl23

ňování rovnovážných tendencí v soužití lidí (znovu: jako podmínky existence jakékoliv lidské
entity) a propojování mezi diferencovanými podobami sociálních seskupení, institucí i individuí. V naplňování těchto procesů nelze uspět bez hledání, rozvoje a ověřování důvěry. Proto
i důvěra, spokojenost a míra diferenciace mohou být důležitými součástmi indikátorů podoby
sociální soudržnosti ve společnosti či její části. Krajně ideologické pojetí sociální soudržnosti – zde spojené s chápáním sociální soudržnosti jako protikladu možnostem individuálního
prosazení – se vyskytlo jen v jednom případě. I tak však jde o signál nezbytnosti popularizace
a vzdělávání jako součásti procesů posilujících samotnou sociální soudržnost.

Složitost a obsáhlost souvislostí spojených se sociální soudržností se promítla i do odpovědí
na tuto otázku. Znamená to mj., že i z odpovědí na tuto otázku lze usuzovat na pojetí sociální
soudržnosti (nebo na doplnění či zpřesnění tohoto pojetí) a opačně, že z odpovědí o pojetí sociální soudržnosti lze vyvozovat poznatky týkající se funkce a konkretizace aktuálních aspektů
upevňování sociální soudržnosti. (Ostatně jeden z odstavců předchozí části textu byl přímo
zaměřen na funkce sociální soudržnosti.)
Nejjednodušší bylo porovnat vyjádření expertů ohledně vyjádření o významu sociální soudržnosti. Méně jednoznačné byly jejich výpovědi o předpokládaném vývoji významu a souvislostí změn sociální soudržnosti v naší společnosti. A největší složitost vystoupila při analýze
oblastí, pro něž je upevňování sociální soudržnosti zvláště důležité (či: v nichž je upevňování
sociální soudržnosti především důležité), včetně oblastí s největšími riziky pro sociální soudržnost a oblastmi, které jsou v naší společnosti pro rozvoj sociální soudržnosti rozhodující. (Jak
se ukázalo, nedošlo ke shodě mezi riziky a rozvojovými oblastmi.)
Význam
přikládali téměř všichni experti sociální soudržnosti velký. Vyjádření o zásadním významu byla doplňována konstatováními, jako např.: „podmínka fungování společnosti“, „nástroj
stability ve společnosti“, „srovnatelný s ekonomickou efektivitou“, „zdroj sociálního smíru“,
atp. Několik expertů konstatovalo, že velkému významu sociální soudržnosti neodpovídá pozornost, kterou jí věnujeme. (I tady se ukázaly podstatné rozdíly v pojetí sociální soudržnosti
v souvislosti s možnostmi ji „řídit“. Například výrok jako „děláme ji málo“ je možné vyložit
i v tom smyslu, že rozvoj sociální soudržnosti, ba sociální soudržnost sama, jsou produktem
cílené aktivity řídících center...) I když neubírali sociální soudržnosti význam, upozornili dva
experti na relativnost tohoto významu. Jeden v souvislosti s hloubkou sociálních problémů ve
světě a u nás („chudoba je ve světě, ne u nás“), druhý v souvislosti s nezbytností respektovat
skutečnost, že vysoká sociální soudržnost může být také zdrojem konﬂiktů („nejsoudržnější
bývají maﬁe a tajné spolky“).
Vývoj funkcí sociální soudržnosti v naší společnosti
vychází z odpovědí expertů v méně jednoznačné podobě. Také proto, že se přímo k této
otázce zdaleka ne všichni vyjádřili. Nicméně shoda byla prakticky v tom, že se váha sociální
soudržnosti v naší společnosti zvyšuje. (Jen v jednom vyjádření byl nárůst významu sociální
soudržnosti pro naši společnost zpochybněn. V tom smyslu, že „má význam v každém stádiu
vývoje společnosti, vždy jde o přiměřenost relací“.)
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Příčiny byly viděny různě. Jedna skupina byla spojována s transformačními procesy: ty vedou k růstu diferenciace, k prohlubování sociálních konﬂiktů, ale také k formulování nových
výzev k sociální soudržnosti – především s růstem požadavku na respektování vzdělaných,
aktivních a odpovědných lidí v rozvoji sociální soudržnosti. Zmíněna byla také váha ohrožení sociální soudržnosti v souvislosti s chápáním rostoucích sociálních rozdílů vycházejících
z transformace jako rozdílů, které postrádají legitimitu.
Druhá skupina zdůrazňovala nárůst významu sociální soudržnosti v souvislosti se vstupem
do EU. Jednak jde o prezentaci naší společnosti jako spořádané, spolehlivé, společnosti v podstatě v sociálním smíru („ukázat, že jsme hodní hoši“), ale také o upozornění, že bez sociální
soudržnosti v EU ztratíme národní identitu a schopnost sami vládnout.
Mezi příčinami růstu významu sociální soudržnosti se objevila i prostá konstatování o prudkosti, rozsahu a hloubce nastávajících (pokračujících) změn. I tady se promítly „manipulační“
představy („roste potřeba uplatňování sociální soudržnosti“).
Jedna odpověď zmínila jako zdroj růstu významu sociální soudržnosti pro naši společnost
novou skutečnost, kterou je nárůst migrace. Pozoruhodný byl výrok, který konstatuje, že „sociální soudržnost je výrazem odpovědnosti jednotlivce vůči společnosti“. Snad lze tomuto výroku
rozumět v tom smyslu, že nezbytnou součástí odpovědného vztahu jedince ke světu, ke svému
prostředí a svému životu, je také úsilí o přesah sebe sama k dialogu a solidaritě, při vědomí vzájemné přináležitosti a respektu k odlišnostem jiných – jako podstatném zdroji rozvoje vlastní
tvořivosti.
Oblasti,
na něž je třeba zaměřit při podněcování rozvoje sociální soudržnosti v naší společnosti zvláštní pozornost, byly uváděny velmi bohatě. A odlišně jak v obsahovém zaměření, tak v úrovni
obecnosti.
Východiskem velké většiny výroků bylo, že sociální soudržnost u nás lze rozvíjet, prohlubovat a tedy, že sociální soudržnost je u nás pociťována jako problém. Ne vždy explicite. Avšak
právě ve výčtu oblastí, kde je možné působit na rozvoj sociální soudržnosti, vystoupila shoda
s chápáním stavu sociální soudržnosti v naší společnosti jako problému.
I při tomto východisku ale bylo pojetí takových „možných oblastí rozvoje“ sociální soudržnosti v podstatě dvojí. Především to bylo prostřednictvím rizik (čili ohrožení) sociální soudržnosti a z toho vyvozovaných postupů, které tato rizika umenšují. Pro druhý přístup byly
charakteristické výroky přímo mířící k rozvoji (prohloubení) sociální soudržnosti. Tyto přístupy představovaly dvojí rovinu výkladu oblastí. Budeme se snažit je respektovat. S tím, že ve
výrocích expertů rizika převážila a zdaleka ne vždy měla explicite vyjádřené reﬂexe v rovině
pozitivních námětů.
Pohybujeme se při tom v poměrně složitém prostoru. Na jedné straně totiž stojí (ojedinělý)
výrok, že „není dobré vymezovat oblast, kde je problém rozvoje sociální soudržnosti nejdůležitější“, na straně druhé (častější) výčet až šesti oblastí, jejichž rozvoj či změny jsou podstatné pro
prohlubování sociální soudržnosti. Následující uspořádání je analytickým rozkladem složitějších výroků: obsahová analýza vyžaduje strukturovat vyjádření expertů do „zaznamenatelných“
položek, tedy do prvků struktury. Ty pak shrnovat a porovnávat. Zruší se tak souvislosti, v nichž
byly tyto prvky uvedeny. Při interpretaci výsledků obsahové analýzy je proto nutné vrátit se
právě k souvislostem a pokusit se zjištěné poznatky brát ve vzájemné komplementaritě. Vlastně
jako jedno z možných východisek pro formulování vztahového rámce sociální soudržnosti.
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Hlavními oblastmi rizik pro sociální soudržnost v naší společnosti jsou, podle mínění expertů, tyto okruhy:
- sociální politika (její konkrétní současná podoba – charakterizovaná jako riskantní a krátkozraká, jako prohlubující rizika soudržnosti; nevyváženost systému; ale také jako přímá
destrukce právní a bezpečnostně-zdravotní ochrany námezdních pracovníků);
- nezaměstnanost, diskriminace na trhu práce;
- hodnoty: chybný výklad svobody (svoboda jako anarchie), růst egoismu, zamlžení dobra
a zla ve společnosti (především médii), nezvládnutí diferenciace, nezvládnutí plurality, nedostatek slušnosti jako základní podmínky pro sociální dialog, obecně nedostatek slušnosti
(čili: vulgarizace života);
- politické klima nespolupráce, nízká politická kultura, rozhádanost elit, špatné vzory od
politiků (včetně připomenutí, že parlament prezentuje zástupné problémy jako podstatné);
- etnické problémy, multikulturní problémy, nově se objeví problém migrantů, stereotypy
v pojetí etnických rozdílů;
- rozpad rodiny;
- ekonomické vlivy – přímý vliv ﬁskální reformy;
- vlivy minulosti (rezidua zvyků a postupů; neznalost toho, o co jde v kapitalismu a co se
očekává od lidí);
- problémy nekomunikace mezi exkludovanými;
- naprosto nedostatečná identiﬁkace potenciálů konﬂiktů a tedy i příprava na jejich řešení
a předcházení sociálním konﬂiktům a střetům.
Pořadí prezentace oblastí je zároveň základním vyjádřením pořadí podle frekvence výroků.
Na prvním místě jsou rizika spojená se sociální politikou a nezaměstnaností. Druhou skupinou
co do významu byly výroky spojené s riziky v oblasti hodnot a důvěry. Pak rizika odvozovaná
ze situace v politice, následují rizika etnická a mezikulturní, vlivy rozpadu instituce a tradice
rodiny, konečně vlivy ekonomické a pak vlivy vycházející z minulých sociálních zkušeností,
vlivy minulého politického a sociálního uspořádání.
Přehled oblastí, v nichž je třeba přímo působit na rozvoj sociální soudržnosti, nebyl zrcadlový vůči oblastem rizik.
- růst zaměstnanosti, rekvaliﬁkace, možností pro mobilitu pracovních sil, čili politika podpory zaměstnanosti (zřetelně nejčastěji uváděná oblast);
- vstup do EU jako impuls (průkaz toho, že jsme schopni být soudržní; podmínka pro zachování národní svébytnosti);
- informace, znalosti, vzdělání;
- prohlubování demokracie;
- překonávání stereotypů v pojetí sociálního a kulturního vyloučení, zlepšování komunikace
mezi skupinami a vrstvami
- solidarita jako zásada, zvláště vůči „mlčícím menšinám“;
- vytváření a podpora rovných podmínek v přístupech k šancím;
- ekonomika: podpora investic, růst bohatství společnosti;
- bytová a sociální politika;
- předcházení konﬂiktům (měřeno podporou růstu kvality života a ekonomickým růstem);
- změna politického klimatu;
- podpora a kontrola míry spolehlivosti prostředí (předvídatelnost, zachování možností rozvoje a stability v budoucnosti, důvěra);
- posilování respektu vůči diferenciaci, sociální vření může být také zdrojem rozvoje sociální soudržnosti.
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V této skupině byla explicite nejsilnější podpora politiky zaměstnanosti: jde o oblast zřetelně rozlišitelnou, nepominutelnou a v tomto směru podstatnou. Skupina ne zcela spojitých
vlivů z oblasti komunikace, informovanosti, znalostí, vzdělanosti a na to navazujících činností,
jakými jsou prohlubování demokracie, posilování rovnosti šancí, změna politického klimatu,
překonávání stereotypů (v přijímání a komunikaci) vůči exkludovaným, také posilování respektu vůči diferenciaci i konstatování pozitivního vlivu „sociálního vření“ – tedy tato skupina
návrhů se v propojení ukázala jako rozsáhlejší a důležitější než přímá politika zaměstnanosti.
Umenšování problému sociální soudržnosti prostřednictvím rozvíjení pole pro dialog a možností dialogu ve společnosti představuje zřejmě nejvýrazněji zastoupenou oblast možných vlivů
na prohlubování sociální soudržnosti.
Zvláštní pozornost si zasluhuje námět na „teorii vztahu mezi sociální soudržností a úrovní
veřejných výdajů“. Expert dal tyto procesy do následujících souvislostí: čím nižší sociální soudržnost v tradičních entitách (rodina, obcích, státu) tím vyšší veřejné (zejména sociální) výdaje,
tím i zdaňování společnosti. A také opačně – čím vyšší sociální výdaje, tím nižší sociální soudržnost, protože klesá nutnost aktivní kooperace tradičních entit.
Jiná ucelenější konstrukce uváděla, že zdroje sociálního smíru jsou podmínkou prosperity
a ekonomického růstu, ten zase je zdrojem bohatství a spokojenosti občanů a tak roste sociální
soudržnost.
Proti tomu další koncept akcentoval odlišné atributy: spolehlivost společenského prostředí
(jeho předvídatelnost a průhlednost) spolu s důvěryhodností politických i hospodářských a dalších rozhodovacích center („decizní sféry“) a schopnost a ochota ke kolektivnímu rozhodování,
alespoň v tom smyslu, že existuje schopnost vytvářet účinné většiny – toto jsou zdroje rozvoje
sociální soudržnosti.
Shrnutí poznatků o významu, důsledcích a možnostech upevňování sociální soudržnosti
v naší společnosti
Význam podoby sociální soudržnosti pro naši společnost je – podle mínění expertů – velký.
A ještě narůstá. Především proto, že existují významné procesy změn, které sebou přinášejí
možnosti narušování či ohrožování sociální soudržnosti. Jde zvláště o procesy spojené s transformací naší společnosti, se vstupem do EU a s migrací a s ní spojenými vlivy odlišných kultur
a etnik. Jedním dechem s konstatováním o rostoucím ohrožení dosavadní podoby sociální soudržnosti vyjadřovali experti přesvědčení o narůstání sociální soudržnosti nyní i v budoucnosti.
Vesměs se experti vyjadřovali tak, že lze usuzovat, že prakticky všichni jsou přesvědčení, že
u nás lze sociální soudržnost zpevňovat, prohlubovat a rozvíjet. Výrok, který tuto skutečnost
vyjadřuje nejzřetelněji, se týkal přímého vztahu mezi sociální soudržností a odpovědností jednotlivce: „sociální soudržnost je výrazem odpovědnosti jednotlivce vůči společnosti.“ A právě
nedostatečná odpovědnost vůči společnosti je zdrojem problémů a také prostorem pro rozvoj/
ohrožení sociální soudržnosti.
Mezi charakteristikami možných oblastí rozvoje sociální soudržnosti lze rozlišit dvojí trend.
Jeden míří na minimalizaci ohrožení sociální soudržnosti, druhý mapoval oblasti přímo mířící k prohloubení sociální soudržnosti. Byl však zaznamenán výrok varující před vymezováním „nejdůležitější oblasti pro rozvoj sociální soudržnosti“, ale také výčet řady oblastí, kterým
experti přiznali váhu nejdůležitějších oblastí pro rozvoj sociální soudržnosti. Ukazuje se, že
i analýza oblastí na něž je třeba soustředit pozornost při snahách o rozvoj sociální soudržnosti,
vyžaduje strukturovaný přístup. A to i v míře obecnosti vymezení takových oblastí. A v modelování vztahů mezi nimi: interpretace po částech (zde: po jednotlivých oblastech) by byla nepřesná a nevyjadřovala by snahu o ucelený přístup, která se v některých expertních vyjádřeních
zřetelně objevila.
27

Mezi vymezením oblastí sledujících rizika a oblastí zaměřených na prohloubení sociální
soudržnosti není, podle expertů, úplná shoda. I tady se ve výčtu oblastí dostáváme do blízkosti
obecného pojetí obsahu pojmu sociální soudržnost. Oblasti – ve výčtu i ve vztazích mezi oběma
pohledy – mohou být vítaným zdrojem pro modelování konceptuálního a vztahového rámce
pojmu sociální soudržnost a také pro budoucí operacionalizaci tohoto pojmu. Je třeba v souhrnu
alespoň upozornit, že se v pojetí tady – výrazněji než dříve – objevuje pojetí sociální soudržnosti založené na diferenciaci a respektu vůči ní.
Důležitým obecným poznatkem z této analýzy výroků expertů také je velká diferenciace
konceptů pojetí rozvoje sociální soudržnosti. Zdá se, že jde o rozdíly, které vycházejí z principiálních východisek autorů: i tady jsou patrná schemata ekonomického výkladu společnosti
na jedné straně a snahy o ucelenější uchopení společenské skutečnosti (spojující například problém hodnot, politické kultury, ekonomického rozvoje a soudržnosti) na straně druhé.

Tato otevřená otázka zahrnovala dvě rozlišitelné části. Jednak sociální a psychické diference
v naší společnosti, které jsou nejvýznamnějšími zdroji ohrožení sociální soudržnosti, druhou
část tvořil dotaz vztahující se k určení skupin, kterým v naší společnosti nejvíc hrozí sociální
exkluze. I když v některých případech byly obě odpovědi spojeny, je možné vyjádření expertů
rozdělit podle uvedeného členění.
Nejvýznamnější sociální a psychické diference ústící v konﬂikty a napětí s největšími nebezpečími pro sociální soudržnost
Faktické rozdělení mezi sociální a psychické vlivy na sociální soudržnost bylo vlastně experty dodrženo. Byť často implicite.
Mezi sociálními rozdíly byly nejčastěji uváděny diference v bohatství, mezi zaměstnavateli
a zaměstnanci, mezi nezaměstnanými a zaměstnanými, mezi pracujícími a odmítajícími pracovat, mezi zdravotně handicapovanými a zdravou populací, mezi regiony, mezi městem a venkovem, mezi věkovými skupinami, mezi etnicky odlišenými skupinami a vůbec nejčastěji mezi
různě vzdělanými a kvaliﬁkovanými skupinami obyvatel. Vůbec se neobjevil výrok o genderových rozdílech. Pozoruhodný je výrok o neexistenci střední vrstvy v naší nově se tvořící
sociální struktuře a tudíž neexistenci sociálního těžiště, jádra sociální soudržnosti. Podstatné
místo zde zaujímala konstatování o nefunkčnosti mocenských center právě ve vztahu k požadavkům sociální soudržnosti. Při tom mocenská centra tu byla pojímána velmi široce – nejen
státní moc a správa, ale i opozice a především média byla několikrát charakterizována jako
zdroje podkopávání sociální soudržnosti. Především pro necitlivost, neuvědomění si důsledků
své činnosti právě v rovině sociální soudržnosti a naprostého oddělení od kontroly a sebekontroly. Konstatování o uzavřenosti moci a o nekontrolovatelné neodpovědnosti médií šla často
společně a byla několikanásobná.
Zdroje těchto konﬂiktů byly nejčastějšími ukazateli pro určení skupin, které jsou nejvíce
ohroženy exkluzí.
Nicméně několikrát bylo experty konstatováno, že „důležitější než rozdíly (v sociálních
charakteristikách a postavení) jsou postoje“. Přímé psychické (či přesněji: sociálně-psychické)
kořeny ohrožení sociální soudržnosti byly vlastně uváděny frekventovaněji než zdroje blížící se
spíš k sociálně - stratiﬁkačním (či sociálně - ekonomickým) diferencím.
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Jednu skupinu mezi psychickými vlivy tvořily tradiční diference v postojích a hodnotách.
A ty se štěpily na tradiční české hodnoty a normy chování a na tu část hodnot a norem, které
byly založeny a zpevněny v minulém režimu a dále tu, která se zrodila po roce 1990.
Explicitní vyjádření tradiční české sebelítosti, stěžování si, pohodlnosti, ale také rovnostářství, závisti a lhostejnosti i rezignací na aktivní, optimistický a sebevědomý přístup ke světu
– jeden z expertů v podstatě takto shrnoval významy okřídleného vyjádření prezidenta V. Havla
o blbé náladě – se objevilo několikrát. Ohrožení vyplývající z nezkušenosti s možností optimistického, pozitivního a aktivního individuálního přístupu k životu byla charakterizována
jako nepominutelná. Stejně tak nezbytnost práce na vytváření podmínek pro zážitek pozitivních
zkušeností.
V socialismu se tyto tradiční hodnoty spojené s čecháčkovstvím (jak je pojmenovával Václav Černý) umocňovaly a posouvaly do oddělení veřejného a soukromého, do korumpování
státem, do odkazování na stát jako jediného odpovědného, zcela rozhodujícího a s životem
jednotlivce nijak nespojeného činitele rozvoje. A tato rezidua dnes rovněž působí jako sociálně
- psychologické zdroje napětí a konﬂiktů ústících v ohrožení sociální soudržnosti.
V některých směrech ale i vývoj po roce 1990 – jak konstatovalo několik expertů – přinesl posílení těchto tradičních nebezpečí. Tak bylo konstatováno rozpojení podnikání a etiky,
či spojení podnikání a kriminality, prohlubování nedůvěry v možnosti sociální spravedlnosti,
prosazování falešné představy o individualismu a svobodě, které se spíš projevují v posilování
hamižnosti, sobectví a bezohlednosti. A v tomto smyslu podporují tradiční negativní hodnoty
a postoje.
Kromě toho (či: spolu s tím) však působí i další zdroje napětí se sociálně-psychologickými
kořeny. Jde o důsledky nedostatků v komunikaci ve společnosti, prohlubujících se diferencí
v postojích a stanoviscích, které jsou atributem stále složitější a rozměrnější společnosti a světa
vůbec. Jeden z expertů konstatoval objektivnost snižování sociální soudržnosti se zvětšováním
a globalizací světa. Jiný připomněl v této souvislosti fakt obtížnosti přijmout stále komplikovanější svět, klesající schopnost pochopení světa, když navíc jsou výrazné diference v možnostech přístupů k informacím. Samotné diference v přístupu k informacím působí v této skupině
vlivů také jako silný zdroj podněcující nesoudržnost.
Konečně poslední skupinku vlivů ve vyjádřeních expertů ohledně sociálně – psychologických vlivů ohrožujících sociální soudržnost lze rozpoznat v nedostatečné funkci důležitých institucí. Konstatování, že škola nepřekonává handikapy, ani rodina toho není dost dobře schopná
(či: je toho schopná méně než dřív, protože se ocitá v obtížně překonatelné konkurenci jiných
socializačních mediátorů, především médií), se objevila hned několikrát. Ještě frekventovanější byla vyjádření expertů, že instituce jako jsou média, či politické instituce, spíš prohlubují
slabosti a handicapy a hlavně nahrávají vidění skutečnosti výhradně skrze konﬂikty, zásadně
proti snahám o spolupráci a sociální soudržnost. Uzavřenost médií a moci, neschopnost a neochota přijímat odpovědnost za své skutky, neexistence kontrolních mechanismů vůči zvůli při
zacházení s informacemi a vysílání poselství a výzev do veřejnosti (slogany podporující svévoli a anarchii, ba dokonce vydávající svévoli a anarchii za svobodu…:“nevaž se, odvaž se“,
připomněl jeden expert příznačný slogan), to bylo několikrát experty konstatováno jako jeden
z přímých návodů na skutky a postoje odporující sociální soudržnosti. Podněcování atmosféry
nespolupráce a vítězství nad každým a za každou cenu jsou pro média, reklamu, práci s veřejností a politické působení na voliče u nás charakteristická.
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Skupiny, kterým nejvíce hrozí exkluze
byly – jak bylo řečeno – často spojovány se sociálními zdroji konﬂiktů. Ale nejen s nimi.
Experti vyjmenovávali řadu skupin. Nejčastěji to byli lidé s nízkým vzděláním a kvaliﬁkací
a lidé s dlouhodobě zhoršenými možnostmi přístupu ke vzdělání, Romové, staří či senioři, chudí, zdravotně postižení, ale také některé regiony, či mikroregiony, rodiny vůbec, děti (ti nejvíce
bezbranní: děti a senioři, konstatoval jeden expert), bezdomovci, drogově závislí, zahraniční
pracovníci a imigranti. Výčet byl v některých případech prezentován v uspořádané podobě.
Tak jeden expert (a implicite i několik dalších) rozdělil exkludované na dvě části. Na nechtěně
a chtěně exkludované. Mezi „chtěně exkludované“ zařadil ty, kteří se vědomě nezapojují do
práce a zaměstnání ani do zvyšování vzdělání a kvaliﬁkace. Jde o – jak je nazval – lidi propadlé
fenomenu kultury chudoby. Jedná se o část Romů, drogově závislých a bezdomovců. Na nezbytnost odlišného postupu v práci s cíleně exkludovanými upozornili i další experti. Zvláště
v souvislosti s nastavením sociální záchytné sítě a jejím zneužíváním. Zároveň ale se objevilo
konstatování, že exkluze je u nás tak trochu pseudoproblém: míra chudoby a vyloučení je u nás
ve srovnání s většinou jiných zemí velmi „luxusní“.
Pozoruhodná byla obecnější vyjádření, která se zamýšlela nad tendencemi k exkluzi v širších souvislostech.
Jedním z nich byla úvaha o nedostatečné ochraně zaměstnanců ze strany zaměstnavatelů ve
všech směrech (od pracovního prostředí, bezpečnosti práce, až po obranu při nemoci a ztrátě
schopnosti pracovat, při zamezování v naplňování práv pracovníků a lidských práv v zaměstnání, atp.). Expert konstatoval, že absence takové ochrany může vést k masové exkluzi a ke
vzniku konﬂiktů, které mohou rozvrátit společnost. Postavení námezdních pracovníků obecně
je vysoce konﬂiktní.
Druhé obecnější zamyšlení vedlo experta k obavě, že vývoj v naší společnosti se bere takovým směrem, že by to mohlo po čase vést k ohrožení všech slušných lidí exkluzí. Být neslušný
se vyplácí a preferuje.
Shrnující pohled na sociální a psychické zdroje konﬂiktů a na skupiny nejvíc ohrožené
exkluzí v naší společnosti
V souhrnu za tuto část textu jen připomeneme základní obecnější poznatky. Především spíš
převážila vyjádření expertů, že sociální vlivy tu jsou sice důležité, ale významnější je jejich vidění, promítnutí do postojů, hodnot a norem chování. Prolínání dlouhodobých zdrojů konﬂiktů
příznačných pro vývoj českého národního sebeuvědomění a sebereﬂexe s vlivy umocněnými
socialistickými pravidly a v některých směrech i postupy, aktivitami a hodnotami nastolenými
a realizovanými po roce 1990, vytvářejí zvláštní sociálně – psychologickou situaci podněcující
ohrožení sociální soudržnosti.
V lapidární podobě se to objevilo v rozhovoru jednoho z expertů: ve společnosti narůstá
pocit, že nejvíce ohrožení jsou slušní lidé. Nebo jinak – pocity bezpráví budou tu mít větší váhu
než sama sociální situace.
Při tom vějíř konkrétně exkluzí ohrožených skupin v naší společnosti je, podle mínění expertů, poměrně bohatý. Významné je vzít v úvahu některé odlišnosti důvodů exkluzí. Už proto, že
tato diference může sloužit jako zdroj diferencí v přístupu k nim. Významnou roli tu hraje zda
jde o exkluzi zaviněnou či nezaviněnou, nebo – cílenou a chtěnou proti nechtěné.
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Předposlední otevřená otázka (či okruh témat) byla odvozena z konceptu „sociální kvality“, jak ji v publikaci „Social Quality: A Vision for the Europe“, prezentovali autoři W. Beck,
L. J. G. van der Maesen, T. Fleur a W. Alana (Luwer Law International, Hague – London – Boston, 2001). V tomto konceptu je sociální kvalita chápána jako výsledek vzájemného působení
právě socioekonomického zabezpečení, sociálního začleňování, sociální soudržnosti a vytváření dispozic k autonomnímu rozvoji. (V originále jde o kombinaci „socioeconomic security“,
„social inclusion“, „social cohesion“ a „empowerment/autonomy“.) Nešlo přirozeně o „testování“ znalostí expertů, nýbrž o to, do jaké míry se v jejich vyjádření promítne shoda či odlišnost
v pojetí těchto pojmů a vztahů mezi nimi. Měli jsme za to, že prostřednictvím těchto vyjádření
lze pokročit na cestě za porozuměním problematice sociální soudržnosti. Zde šlo především o
vyjádření přesvědčení, že vymezení nějakého pojmu i za pomoci eliminace od jiných – blízkých – pojmů, může být prospěšné.
K otázce se vyjádřilo celkem 8 expertů, z toho ale 3 v rozsáhlých rozhovorech, které zde
nekomentujeme. (Dva z nich uvádí Příloha 4 tohoto textu.)
Z pěti expertních vyjádření jsou však vlastně jen tři využitelná. Čtvrté vyjádření pouze stroze konstatuje, že „uvedené pojmy se vzájemně podmiňují a doplňují“. To je sice odpovídající
vyjádření, ale nelze ho dost dobře dál analyzovat a srovnávat s ostatními.
Další expert se sice na danou otázku vyjádřil, ale jen proto, aby znovu vyjádřil svůj postoj
k přerozdělování. Tentokrát rozvedením teze, že „čím vyšší bude selekce a podpora vybraných
skupin členů jednotlivých tradičních entit, tím více bude klesat sociální soudržnost v tradičních
entitách“. To ovšem k vymezení uvedených pojmů a vztahů mezi nimi příliš nepomáhá.
Zbývající tři vyjádření byla ve dvou případech srovnatelná. Uvedeme výsledky takového
srovnání:
Sociální soudržnost: pro jednoho experta jde o „obecný etický princip“, pro druhého „žádoucí cílový stav“.
Sociální začleňování charakterizoval jeden expert jako „proces socializace jednotlivce do
sociálních skupin“. Druhý expert je charakterizoval, jako „aktivitu, která vede k vytvoření soudržné společnosti“.
Sociálně-ekonomické zabezpečení: jeden expert ho chápe jako „souhrn materiálních i nemateriálních statků, které si jedinec sám či jeho okolí vytváří k uspokojování potřeb“, a které, když
to jedinec či okolí nezvládne, by měly zajistit instituce státu. Druhý expert se vyjádřil rovnou,
že jde o produkt sociálního státu a jako takové je základní podmínkou pro jeho udržitelnost.
Konečně „empowerment“ speciﬁkovali tito dva experti následovně: první konstatoval, že
jde o „vytváření dispozic k autonomnímu rozvoji v rovině individuí (to se děje v rodině) a v rovině společenské (čehož výrazem je politika probíhající na kontinuu mezi individualismem
a paternalismem)“. Druhý expert chápe tento pojem spíš jako posilování osobních kompetencí
a jde o „moderní prvek liberální sociální politiky, která posiluje schopnost lidí zachovat si sociální suverenitu“.
Jak je z citací patrné byly mezi oběma experty významné rozdíly v pojetí předložené čtveřice pojmů. A to nejen mezi nimi, ale i uvnitř jednotlivých vyjádření.
Poslední z expertních vyjádření na toto téma je pozoruhodné tím, že se nepokouší arbitrárně,
ani formálně vymezit a speciﬁkovat ony čtyři pojmy, ale pracuje s porovnáním jejich vztahů na
základě jejich obsahů. Musí při tom – jak expert uvedl – jít o poněkud provokativní vyjádření,
protože chtě nechtě musí pracovat spíš s krajními podobami vymezení. Uvedeme zde shrnující
citaci:
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„Cohesion je nepřímo úměrná inclusion (heslo „Čechy Čechům“ je volání po domnělé, ﬁktivní soudržnosti, která jeho vyznavačům chybí, takže mají strach);
sociálně-ekonomické zabezpečení snižuje poptávku po soudržnosti, její survival-value (asi
tak, jako fungující policie snižuje ostražitost obyvatel nebo topení odolnost vůči chladu);
empowerment soudržnost vyžaduje a předpokládá, ale netvoří. Mluvím samozřejmě o empowerment těch, co nejsou moc silní a kteří by ho potřebovali.“
Tímto citátem uzavřeme stručnou informaci o odpovědích na čtvrtou otevřenou otázku. Nejen proto, že jsme vyčerpali možnosti, které v pěti analyzovaných případech experti nabízeli,
ale také proto, že tato citace je – podle našeho mínění – ukázkou užitečné cesty k přístupu
k pojmům spojeným se sociální soudržností vůbec.

V této části expertního šetření bylo jádro celého výzkumu. To proto, že především z této
části expertních rozhovorů čerpali badatelé, kteří rozhovory se „svými“ experty vedli, nejvíce
poznatků využitelných pro zpracování svých odborných textů. Lze odkázat na souhrnnou zprávu z tohoto výzkumu a na texty studií k jednotlivým oblastem vlivů na sociální soudržnost2
(mechanismů sociální soudržnosti) jako na neucelenější výsledek odpovědí na blok otázek
cílených v expertním šetření k jednotlivým dílčím aspektům sociální soudržnosti v naší společnosti. Tam ovšem nelze dost dobře právě vliv expertních šetření identiﬁkovat. I vzhledem
k tomu, že jen jedna členka výzkumného týmu do výsledků rozhovorů s experty přímo zařadila
i odpovědi tří expertů – odborníků na oblast zaměstnanosti, ekonomické aktivity, sociální péče
a důchodové reformy. Za těchto okolností zde jen odkážeme na Přílohu č. 3, stránky 51 až 62,
kde čtenář najde přepis rozhovorů s oněmi třemi experty. (Kromě ovšem oněch čtyř rozsáhlých
rozhovorů, z nichž dva autorizované jsou uvedeny v Příloze č. 4 tohoto textu, další dva se po
autorizaci snad podaří také následně publikovat.)
Detailnější zpracování v této části zprávy by totiž vedlo k hypertroﬁi témat, kterými se uvedení tři experti zabývali. Právě proto, že ostatní výzkumníci tuto část rozhovorů s experty v zápisech z rozhovorů neuvedli.

2
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Viz Machonin P. a kol., Mechanismy sociální soudržnosti, stratiﬁkace a role sociálního státu. MPSV, Praha 2004.
Svazek I: ISBN 80-86552-85-3. Svazek II: ISBN 80-86552-86-1

Závěrečná poznámka
Zpráva z výzkumu expertů k problematice sociální soudržnosti – především k mechanismům jejího rozvoje – se snaží o analytický pohled na toto téma. Spíš extenzivní a minimálně
komentovaný výklad byl, podle našeho názoru, nutný právě proto, že jde o zprávu z výzkumu.
Navíc na téma, které nemá jasné ohraničení ani není pevněji usazeno v teoretických i praktických souvislostech. Proto nedává smysl ani prezentovat nějaký shrnující závěr.
Snad jen metodickou poznámku:
I toto šetření ukázalo, že problematika sociální soudržnosti je viděna z mnoha úhlů. Že jde
o téma považované za významné – ohrožení sociální soudržnosti naší společnosti bylo většinou
expertů přímo či nepřímo vyjádřeno jako vážný problém s rostoucím významem do budoucna
– avšak pohybující se mezi často velmi vzdálenými vymezeními. Jedním z nejvýznamnějších
úkolů při zpracování této problematiky proto bude explikativní práce. Její založení ovšem vyžaduje co nejpregnantnější teoretické pojmové zakotvení této problematiky. Výzvy k základnímu
výzkumu jsou velmi výrazné. Právě proto, že jde o vrcholně praktickou záležitost. Jde o typické
téma, kde by se spěch při přípravě východisek, teoretického a metodologického zakotvení mohl
vymstít v podstatných omylech při aplikaci závěrů a zjištěných poznatků. Jak při domluvě mezi
aktéry (i tady se ukázalo, že jsou zásadní rozdíly v pojetí a přístupu – viz diference expertů podle jejich funkčního a pracovního zakotvení), tak mezi aplikujícími institucemi.
Praha, listopad 2004
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PĜíloha þ. 1:
Záznamový arch pro spoleþné þásti rozhovoru s expertem

Datum konání rozhovoru:

Realizátor:

A. Osnova rozhovoru – spoleþné otevĜené otázky:
- Co chápete pod pojmem sociální soudržnost?

-

Jaký je význam sociální soudržnosti v souþasném období vývoje naší spoleþnosti;
jakou má sociální soudržnost u nás nyní funkci a pro Ĝešení kterých problémĤ je
její upevĖování pĜedevším dĤležité?

-

Které sociální a sociálnČ psychické diference (mezi kterými skupinami, aktivitami
a tématy) jsou nejvýznamnČjšími zdroji napČtí a konfliktĤ, ohrožujícími sociální
soudržnost? Kterým skupinám nejvíce hrozí sociální vylouþení?

PĜípadnČ - pokud to považujete za užiteþné:
-

V jakém vztahu jsou, podle experta, pojmy sociální soudržnost, sociální
zaþleĖování, sociálnČ -ekonomické zabezpeþení a vytváĜení dispozic k autoomnímu rozvoji (obdoba pojmĤ: social cohesion, social inclusion, socio economical security, empowerment)?

Osobní identifikace experta
VČk:

Pohlaví:

1= krajní pravice

VzdČlání - obor:

2= pravice

PĤsobištČ:

Pracovní zaĜazení:

SebezaĜazení experta na sedmistupĖové škále
3=pravý stĜed
4=stĜed
5=levý stĜed

Obor expertízy:

6=levice

7= krajní levice

Charakteristika vlastní ideovČ-myšlenkové orientace (napĜ. konzervativní, neoliberální, liberálnČ-demokratická,
sociálnČ-liberální, kĜesĢansko-demokratická, kĜesĢansko-sociální, sociálnČdemokratická, socialistická,
komunistická, apod.):
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Postojové otázky
1. Co z následujících vlivĤ podle Vašeho názoru nejvíc pomáhá posilování soudržnosti
mezi lidmi v naší spoleþnosti?
1 = rozhodn pomáhá; 2 = spíše pomáhá; 3 = ani nepomáhá, ani pomáhá; 4 = spíše
nepomáhá; 5 = rozhodn nepomáhá)
vliv na posilování soudržnosti
a

Úsilí o snižování sociálních rozdílĤ

b

Podpora rĤstu vzdČlanosti

c

Posilování národního uvČdomČní

d

Podpora kultury a umČní

e

Podpora duchovního rozvoje spoleþnosti

f

Úsilí o snižování nezamČstnanosti

g

Podpora obþanských iniciativ

h

Posilování pozice a funkce rodiny

i

Zvyšování úrovnČ sociální péþe

j

Podpora rozvoje pĜijímání spoleþných hodnot

k

Podpora rozvoje bezpeþnosti ve spoleþnosti

l

Rozvoj politické kultury

m

Podpora spoluúþasti obþanĤ na Ĝízení vČcí veĜejných

n

Podpora úsilí o dodržování zákonĤ

o

Podpora podmínek pro soužití majority a minorit

p

Podpora snah o zlepšování životního prostĜedí

r

Podpora snah o ekonomický rĤst

s

Podpora rozvoje obþanských práv a svobod

t

Podpora médií jako nástrojĤ informování a kultivace

u

Podpora vytváĜení sociálních jistot pro co nejvíc obyvatel

v

Posilování náboženskosti ve spoleþnosti

x

NČco jiného, co:

1

2

3

4

5
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2. Které rozdíly mezi lidmi podle Vás vytváejí u nás hlubší a mén hluboká sociální
naptí
1 = Vedou k hlubokým sociálním napČtím
2 = Vedou k ménČ závažným sociálním napČtím
3 = TémČĜ nevytváĜejí sociální napČtí
4 = VĤbec nevytváĜejí sociální napČtí
Výrok
a.

Rozdíly mezi muži a ženami

b.

Rozdíly mezi generacemi (dČti x mladí x stĜední vČk x staĜí)

c.

Rozdíly mezi úplnými rodinami, neúplnými rodinami a osamČlými lidmi

d.

Rozdíly zdravotního stavu (zdraví x chronicky nemocní x invalidé)

e.

Rozdíly ve zpĤsobu bydlení (lidé s vlastním domovem x lidé sdílející bydlení

1

2

3

4

s jinými domácnostmi x podnájemníci x lidé žijící v kolektivních zaĜízeních x
bezdomovci)
f.

Rozdíly mezi lidmi žijícími v Praze, velkých mČstech, stĜedních mČstech, malých
mČstech a na venkovČ

g.

Rozdíly obyvatelstva rĤzných krajĤ a menších regionálních jednotek

h.

Rozdíly podle národnostní a rasové pĜíslušnosti

i.

Rozdíly podle náboženského vyznání

j.

Rozdíly mezi zamČstnanými, krátkodobČ a dlouhodobČ nezamČstnanými

k.

Rozdíly mezi lidmi pracujícími v rĤzných odvČtvích (zemČdČlství x rĤzná
prĤmyslová odvČtví x služby x finanþnictví x odvČtví závislá na státním rozpoþtu)

l.

Rozdíly mezi lidmi podle stupnČ dosaženého vzdČlání

m.

Rozdíly mezi bohatými, stĜednČ zámožnými a chudými

n.

Rozdíly mezi lidmi Ĝídícími na vyšší úrovni, ostatními nadĜízenými a podĜízenými

o.

Rozdíly mezi podnikateli, samostatnČ þinnými a zamČstnanci

p.

Rozdíly v politicko-ideových orientacích

o.

NČjaké jiné rozdíly, jaké:

/Prostor pro pĜípadná doplnČní/

3
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Píloha . 2 :
Charakteristiky expert – detailní pohled
VČk
do 29 let:
30 – 39:16,
50 – 59: 1, 3, 4,9,11,15,17,22,23,18,19,21

40 – 49: 2,5,6, 8,24,20
60 a víc: 7,10,12,13,14,

Pohlaví: M: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15, 16,17,22,23,24,18,19,20,21
VzdČlání – výše:
SŠ:4,15,

VŠ: 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,22,23,24,18,19,20,21

VzdČlání – obor:
sociologie: 1,10,22,21
ekonomie:7,9,11,16,23,20
soc.práce:2,
PĜír.vČdy, matem.: 6,24
filosofie: 5,8,13,
veterina: 17
elektro,stavební: 18,19
Teologie:14,
(spec.)pedagogika:3,12,
ostatní:4, 15
PĤsobištČ:
Vysoká škola: 1,2,9,10,11,12,13,22,21
Státní správa: 3,5,6,7,8,23,24
parlament: 16, 17
samospráva: 18,19,20
Podnikání:4,
Církve:14
Zábavní prĤmysl: 15
Pracovní zaĜazení:
výzkumník – uþitel: 1,2,9,10,13,22,21
úĜedník þi vedoucí (v úĜadu): 3,5,6,7,8,23,24
Podnikatel – vlastník: 4, 15
biskup:14
Poslanec, vþetnČ dalších volených: 16,17,18,19,20
Obor expertízy:
Trh práce:1,8,
Sociální politika: 1,7,23
Teorie, metodologie,
filosofie:13,
VzdČlávání, výchova:5,6,11,12,24
Samospráva, regiony: 18,19,20
Sociální práce: 2,
Etnika: 3,
kultura – podnikání: 4, 15
ekonom. politika: 9, 16
Neuvedeno: 10, 17
duchovní život: 14
sociologie: 22,21
SebezaĜazení:
1= krajní
pravice

2= pravice
4,5,15,16,22,24,18

3=pravý stĜed
2,11,23,19,21

4=stĜed
1,7,12,14,17,20

5=levý stĜed
3,9,

6=levice
6,8,

7= krajní
levice

Neuvedeno
13,

SlovnČ:
Liberál: 1,2,7, 22,23,24
Konzervativní: 5,16
sociálnČ-liberální: 8,19
LiberálnČ-demokratická: 4, 15,23,18 ,20
LevicovČ-konzervativní: 6
Neuvedeno: 3, 21
sociálnČ-demokratické: 9,12
kĜesĢansko-liberální: 11,
LiberálnČ-kĜesĢansko-demokratická: 13
kĜesĢansko-demokratická: 14, 17

4
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PĜíloha þ. 3:
PĜehled výsledkĤ – odpovČdi na otevĜené otázky obsažené ve všech dotaznících

Vtšina expert využila možnosti odpovdt na tyi otevené otázky týkající se sociální
soudržnosti v obecnjší poloze. V následujícím textu jsou prezentovány co nejvrnjší
odpovdi tak, jak byly v písemné podob i v záznamu z rozhovoru zachyceny. Nejsou
uvedeny odpovdi od tch expert, kteí pojednali svá vyjádení v rozhovoru s tazatelem
podstatn obsažnji – ty jsou shrnuty v Píloze . 4.
Uvádíme vždy znní otázky a jednotlivé odpovdi na n, vždy s uvedením základní profesní
orientace experta. Samostatné odpovdi jsou uvedeny grafickým oznaením „“.

1. otázka: Co chápete pod pojmem sociální soudržnost
Pomoci si navzájem (vysoký státní úedník)

Nejdíve mírn naivní pohled: Já si pod pojmem sociální soudržnost (abych to zkrátil,
rovnou upesním pojem - ideální sociální soudržnost) pedstavuji urité spoleenské klíma, ve
kterém jsou všechny vzájemné vazby jednotlivých skupin obyvatelstva (tak jak je definujete:
národnostní, rasové, sociální…) co nejmén konfliktní. O tom, že význam téhle minimální
konfliktnosti je obrovský, není nejmenších pochyb. Je to naprosto základní pedpoklad pro
chod státu i vývoj spolenosti.
Jako skoro profesionální cestovatel (procestoval jsem poctiv 53 zemí) pochopiteln tuhle
složku citliv vnímám – jenom jsem ji doposud neuml tak hezky pojmenovat. Vidl jsem
zem (napíklad Austrálie), kde je tento problém pravdpodobn skoro vyešen (samozejm
i ady by se nco našlo, ale to je na delší povídání) a poznal jsem systémy (nkteré arabské
zem napíklad, nebo notoricky známé diktatury), kde v tomto smyslu nefunguje skoro nic.
V naší zempisné šíce jsme tak nkde uprosted.
Je to asi zjednodušený pohled, ale asi nejjednodušší konstanta pro práci s pojmem „sociální
soudržnost“ je spokojenost. Budu ji používat bez uvozovek, ale míra spokojenosti
jednotlivých skupin se souasným stavem je pro mne i mítkem fungování sociální
soudržnosti. A ke spokojenosti prakticky ve všech skupinách u nás máme hodn daleko.
/Bavi a podnikatel/
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ŹNejsou stávky; stav bez sociálního napČtí, které by vedlo k destrukci struktur /vysoký státní
úĜedník/
ŹSložitý komplex vztahĤ a sociálních statusĤ jednotlivcĤ a sociálních skupin, které jsou
nastaveny tak, že jednotlivec nepociĢuje svou pozici zásadnČ negativnČ a ví, že existují cesty,
jak se dostat z nepĜíjemných situací – rovnost šancí a neexistence zásadní bariéry. /Vysoký
státní úĜedník/
Ź Široká oblast vztahĤ mezi lidmi ve spoleþnosti, pĜi výkonu povolání a pĜípravy na nČ.
ZamČstnání a nezamČstnání, chápání problémĤ spoleþnosti a vyvozování závČrĤ pro vlastní
chování. SociálnČ – ekonomický prostor, ve kterém žijí, vzdČlávají se a pracují. /vysoký státní
úĜedník/
Ź Stav spoleþnosti, který pĜedchází sociálním konfliktĤm. Doþasný smír – shoda, pokud
všechny zúþastnČné strany jsou saturovány ve svých potĜebách – ty však jsou dynamické.
Vazba na Evropu a svČt – neĜešitelné jen v rámci ýR. /Vysoký státní úĜedník/
Ź Spoleþnost, která není pĜíliš diferencovaní, silná stĜední vrstva. Ekonomika, danČ a sociální
služby v rovnomČrném pomČru. /vysokoškolský profesor – ekonom/
ŹNezbytná míra solidarity: nízká míra nezamČstnanosti, slušné mzdy, udržování sociálního
smíru. Úloha Ministerstva práce a sociálních vČcí a politických elit. /Vysokoškolský uþitel –
sociolog/
Ź Že ve spoleþnosti nevznikají velké rozdíly mezi skupinami, zásadní propasti v životním
stylu a sociálních kontaktech /vysokoškolský uþitel – pedagog/
ŹObsah ve tĜech dimenzích:
- ochota a schopnost spolupracovat, vþetnČ schopnosti domluvit se;
- míra pravdČpodobnosti, že se na druhého mohu spolehnout;
- schopnost solidarity v malých i velkých krizích. /vysokoškolský profesor – filosof/
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ŹVČdomí, že patĜíme dohromady, vČdomí sounáležitosti ve spoleþnosti. I s vČdomím rozdílĤ,
a to i když rozdíly nejsou. U nás jsou rozdíly tak malé, že se je snažíme nevidČt – nevidíme
Romy a Vietnamce.
Negativní vymezení: nepĜítomnost napČtí a konfliktĤ ve spoleþnosti. /biskup/
ŹPodle mého, þistČ laického, názoru „sociální soudržnost“ charakterizuje sociální pouta
a vazby (mezi þleny a pĜíznivci) v rámci nČjaké spoleþenské nebo sociální skupiny. Hypoteticky by šlo sociální soudržnost nČjaké skupiny mČĜit jako podíl sumy nezištnosti (z vnČjšího pohledu) v konání všech jejich þlenĤ (a pĜíznivcĤ) ve prospČch této skupiny (jejich hodnot, cílĤ nebo þlenĤ) a poþtu þlenĤ této skupiny. Sociální soudržnost je tím vyšší, þím je vyšší
tento podíl. /poslanec – ekonom/
Ź Je to žádoucí stav ve spoleþnosti, ve které nedochází ke konfliktĤm mezi rĤznými
sociálními skupinami, protože bylo dosaženo celospoleþenské dohody o zpĤsobu a míĜe
pĜekonávání nerovností, které vznikají v prostĜedí volné soutČže. /poslanec/
Ź Sociální soudržnost znamená pĜedevším ochotu táhnout za „jeden provaz“, a to i tehdy,
když to není osobnČ úplnČ výhodné. Proto je sociální soudržnost pomČrnČ silná v komunitách
malých obcí a mČst – tam celkem lidi chápou, že nemohou myslet jen sami na sebe. V rámci
celé þeské spoleþnosti je ovšem ochota k podĜizování se zájmĤm celku velmi malá. NegativnČ
zde pĤsobí média a také vzory, které „vysílají“ vrcholné politické elity. /starosta/
Ź Sociální soudržnost znamená pĜedevším ochotu k dialogu. Všechny spoleþenské konflikty
jsou Ĝešitelné, pokud mají lidé (a sociální skupiny) dost vĤle ke hledání pĜijatelného konsensu.
Bohužel se obþas stává, že právČ volání po abstraktní sociální soudržnosti je nástrojem jak
spoleþenský dialog nad konkrétními problémy paralizovat. Nebezpeþný je tedy na pojmu
sociální soudržnost jeho abstraktní obsah. Tím se také snadno stává nástrojem v rukou
populistĤ a demagogĤ. /starosta/
Ź Je to jistá vĤle k pĜerozdČlování hmotných i nehmotných statkĤ (dle demografických,
územních apod. specifik) v zájmu zachování sociálního smíru a rovnováhy ve spoleþnosti
/zástupce hejtmana/
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Ź Sociální soudržnost je obecným principem svČta, postaveného na základech kĜesĢanské
etiky. V rovinČ individuální to je solidarita bohatých s chudými (ale i chudých s ještČ
chudšími!), zdravých s nemocnými, vzdČlaných s ménČ vzdČlanými, mocných s ne-mocnými.
V rovinČ institucionální to je identita s národní kulturou a tradicí, s obcí, národem a státem.
Sociální soudržnost ovšem v žádném pĜípadČ nelze zamČĖovat za toleranci pracovitých
k líným, schopných k neschopným, tČch, kteĜí ctí Ĝád k tČm, kteĜí jej nectí. /vysoký státní
úĜedník/
Ź Stav v nČmž jsou vzájemné vztahy mezi jednotlivými významnými sociálními skupinami
a vrstvami považovány za legitimní a tudíž nevzniká sociální napČtí a žádná ze sociálních
vrstev není sociálnČ vylouþena. Je tak navozen stav udržitelnosti. /vysoký státní úĜedník/
Ź Sociální soudržnost chápu jako koncept solidarity spoleþnosti s tČmi, kteĜí jsou (ne vlastní
vinou) nČjakým zpĤsobem znevýhodnČni (zdravotním stavem, postižením, pĤvodem, sociální
situací apod.) a nemají možnost tuto situaci Ĝešit. Intervence spoleþnosti v takových pĜípadech
zajišĢuje nejen dĤstojný život pro takové jednotlivce, ale rovnČž napomáhá stabilitČ ve
spoleþnosti. Problém je v chápání míry, resp. okamžiku, kdy je vhodná chvíle pro
spoleþenskou intervenci. ěada politických konceptĤ sociální soudržnost fetišizuje na úkor
napĜ. individuální zodpovČdnosti. /Vysokoškolský uþitel – sociolog/

2. otázka: Jaký je význam sociální soudržnosti v souþasném vývoji naší
spoleþnosti; jakou má sociální soudržnost u nás nyní funkci a pro
Ĝešení kterých problémĤ je její upevĖování pĜedevším dĤležité?
Ź Význam sociální soudržnosti v souþasném vývoji naší spoleþnosti roste, potĜeba jejího
upevĖování rovnČž. /Vysokoškolský uþitel – sociální práce/
ŹVidím zásadní dva problémy a v jejich Ĝešení i svĤj úkol a poslání jako baviþe i jako
podnikatele. A musím skromnČ Ĝíct, že pro to dČlám maximum…
a. Žijeme v tržní spoleþnosti, máme kapitalismus. A naprosto zásadní problém naší
spoleþnosti spoþívá v tom, že polovina populace neví nic o tom, jak kapitalismus fumguje.
NemČli jsme se to kdy nauþit a potrvá to dlouho, možná ještČ jednu, dvČ generace.
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TČch pár zásad tržního systému nedokázala naše spoleþnost vstĜebat. Lidé pĜijali s radostí
nástup demokracie a svobody, ale vše ostatní, co s tím pĜichází, je jim na obtíž. Z toho
pramení permanentní nespokojenost a z ní ty podivné volební výsledky. Souþasný systém (ani
se mi nechce psát „vláda“) místo toho, aby základy tržních mechanismĤ lidem osvČtlil, tČmto
náladám vychází vstĜíc, zbabČle lavíruje a pseudosociální politikou pĜipravuje pĤdu pro
nespokojenost ještČ vČtší. Bojím se, že vČtšinu „zdrojĤ napČtí a konfliktĤ, ohrožující sociální
soudržnost” musíme hledat právČ tady. NČkde víc, nČkde míĖ, nČkde naštČstí vĤbec.
b. Úsilí o snižování sociálních rozdílĤ. Úsilí o snižování nezamČstnanosti. Zvyšování úrovnČ
sociální péþe. Podpora vytváĜení sociálních jistot pro co nejvíc obyvatel… a pár dalších – to
všechno Ano, ano, ano, v maximální možné výši. Ale!!! Jak? Za jakou cenu? Samotné úsilí
nestaþí! Podpora nestaþí! Prosté zvyšování taky ne! Doufám, že mi rozumíte, o nic jiného se
pĜece naše vláda nesnaží. A jak to dopadá? To je velmi krátkodobé, v delším horizontu to
povede k ještČ vČtšímu rĤstu sociálního napČtí. ýili mé odpovČdi na varianty otázky o snižování napČtí by mČly být všude za 1, ale s dodatkem „Jako v USA, jako v Austrálii…“
/baviþ a podnikatel/
Ź Jde o stejnČ významný problém jako jinde, ale zde je ménČ vnímán. Hlavní promítání
v problémech zamČstnanosti, mobilitČ pracovních a jiných sil a v potĜebČ pĜekonávání
stereotypĤ v pojetí sociálního a kulturního vylouþení. /vysoký státní úĜedník – školství/
Ź Velmi vysoký význam sociální soudržnosti. Spoleþnost je ve fázi prudké a jasné
diferenciace, kde je klíþovČ významné zajištČní rovnosti šancí. /vysoký státní úĜedník –
školství/
Ź Je to jedna z nejdĤležitČjších vČcí, pro kterou však dČláme málo. Náš systém je
nevyvážený. UpevĖování sociální soudržnosti je cesta, jak se dostat co nejblíže k EU.
/vysoký státní úĜedník – zamČstnanost/
Ź Je dĤležitá pro vstup do EU – ukázat, že jsme hodní hoši. Je otázka, zda se sociální smír dá
udržet. Sociální vĜení mĤže být také pozitivní. ýeská republika je malý rybník. DĤležitý je
vztah ke tĜetímu svČtu. Chudoba je ve svČtČ, nikoli u nás. /vysoký státní úĜedník – prĤmysl/
Ź Stabilita vývoje spoleþnosti, pĜedcházení konfliktĤm ve prospČch kvality života a ekonomického rĤstu. Informace, znalosti, demokracie. /vysokoškolský profesor – ekonom/
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Ź ZamČstnanost, rekvalifikace. Podpora investic, které zvýší zamČstnanost, zmČna
politického klimatu. /vysokoškolský uþitel – soukr. VŠ/
ŹVýznam je obrovský. Srovnatelný s ekonomickou efektivitou. Vazba na sociální,
vzdČlávací a bytovou politiku. PodcenČní vyvolává velké sociální problémy. Nové problémy
pĜinese migrace. Exkluze – nČkteré skupiny spolu vĤbec nekomunikují. Nejsme zvyklí na
pluralitu. /vysokoškolský uþitel – pedagogika/
Ź Protože nejsme v žádné akutní krizi (v krizích se vyvolávají ještČ jiné rezervy – viz napĜ.
povodnČ), jde hlavnČ o body 1 a 2 (viz výše). Solidarity je ovšem tĜeba lokálnČ, vĤþi mlþícím
minoritám (jako jsou malé dČti, imigranti, chudáci všeho druhu).
Pokud jde o „problémy“, tj. objektivace pro nČjaká Ĝešení, jde pĜednČ o „snižování
transakþních nákladĤ“, tj. spolehlivost spoleþenského prostĜedí, prĤhlednost, pĜedvídatelnost.
Za druhé o dĤvČryhodnost „decizní sféry“, jak se dĜíve Ĝíkalo, a to jak politické, tak
hospodáĜské.
Za tĜetí o schopnost kolektivního rozhodování, pĜinejmenším nebo aspoĖ o schopnost vytváĜet
úþinné vČtšiny.
Ale pozor: „soudržnost“ mĤže být pČkný prevít – v podobČ vyluþujících soudržností –
a vždycky má i tuhle nebezpeþnou stránku. NejsoudržnČjší jsou mafie, tajné spolky atd.
/vysokoškolský profesor – filosof/
Ź Význam zásadní. Bez sociální soudržnosti není možné, aby spoleþnost fungovala. Bez
sociální soudržnosti rozpad, až k obþanské válce.
Oblasti, kde má v naší spoleþnosti pokles/rozvoj sociální soudržnosti zásadní význam:
-

etnické problémy

-

ekonomika – viz: fiskální reforma

-

prezentace problémĤ parlamentem i v nČm: zástupné problémy se þasto vydávají za
skuteþné

-

rozpady rodin, až po týrání žen a dČtí, rostoucí napČtí mezi manželi a rodiþi a dČtmi

-

rozdíly vyplývající z egoismu, individualismu a špatnČ chápané svobody (bez
odpovČdnosti)

-

zamlžení pojmĤ dobro a zlo v médiích a výchovČ.

/biskup/
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Ź Pokud mohu odhlédnout od ostatních – urþitČ neménČ dĤležitých - aspektĤ a významĤ
sociální soudržnosti, a mohu se na sociální soudržnost dívat z þistČ ekonomického hlediska,
tak potom spatĜuji zásadní význam sociální soudržnosti v jejím vlivu na oblast veĜejných
výdajĤ.
ÚroveĖ veĜejných výdajĤ je tedy funkcí sociální soudržnosti. Podle mého názoru totiž platí,
že þím je nižší sociální soudržnost v tradiþních entitách (zjednodušenČ : rodina, obec, stát),
tím (relativnČ) vyšší jsou celkové veĜejné výdaje státu, nebo-li se zvyšuje úroveĖ celkového
pĜerozdČlování produktu, a tím i míra zdaĖování ve spoleþnosti.
Tento vztah platí od jisté úrovnČ veĜejných výdajĤ zejména i opaþnČ, tzn., že þím vyšší jsou
veĜejné (zejména sociální) výdaje, tím nižší zaþíná být sociální soudržnost v jednotlivých
tradiþních entitách. Je to zpĤsobeno tím, že þím vyšší jsou veĜejné sociální výdaje z úrovnČ
státu, tím více klesá nutnost aktivní kooperace þlenĤ v rámci tradiþních entit (zejména rodin
a domácností), pĜiþemž vzájemná aktivní kooperace v entitách je základním pĜedpokladem
pro tvorbu vazeb a pout mezi þleny navzájem, resp. k cílĤm a hodnotám entit.
DĤležitost sociální soudržnosti tak spoþívá v generování celkových veĜejných výdajĤ státu,
kde hrají veĜejné sociální výdaje – které jsou funkcí sociální soudržnosti - zcela klíþovou roli.
/poslanec – ekonom/
Ź Sociální soudržnost vede k sociálnímu smíru, který je dĤležitou podmínkou prosperity
a ekonomického rĤstu, který vede k rĤstu bohatství a ke spokojenosti obþanĤ, která následnČ
vede k sociální soudržnosti.
Sociální soudržnost má klíþovou funkci v souþasném vývoji naší spoleþnosti. Je zapotĜebí
pracovat na zachování sociálního smíru. ěešit nezamČstnanost a její sociální dĤsledky.
Zabránit jakékoliv diskriminaci na trhu práce. A vytvoĜit podmínky pro rovné pĜíležitosti
všech sociálních skupin.
/poslanec/

Ź Souþástí transformace spoleþnosti je i restrukturalizace ekonomiky. Ta pĜináší sociální
konflikty. NapČtí a nerovnováhu je tĜeba vyrovnávat. Sociální soudržnost je tak nástrojem
stability ve spoleþnosti – dnes by ale mČla mít i motivaþní (pozitivní) náboj, tedy vést ke
spoleþenské podpoĜe a uznání aktivních, vzdČlaných a odpovČdných lidí. /starosta/
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 Sociální soudržnost má velký význam mimo jiné v souvislosti se vstupem R do EU: bez
ní nám hrozí ztráta národní identity. Pokud nedokážeme vytvoit soudržný celek, ztratíme
schopnost sami sob vládnout. Alarmující je v této situaci rozhádanost eských politických
elit. /starosta/

 Sociální soudržnost ve smyslu ochoty k sociálnímu dialogu je pedevším „vysokou
školou“ slušnosti. Práv slušnost ve spoleenských vztazích nám chybí „jako sl“. Bez ochoty
naslouchat druhému a hledat spolená ešení je spoleenská soudržnost jen snadno
zneužitelným abstraktním pojmem. /zástupce hejtmana/

Sociální soudržnost má význam nadasový a jako taková má význam pro všechno. U nás je
bohužel zasvinna vlivem 40 let komunistické ideologie, takže se zamuje za sociální
rovnostáství. Sociální soudržnost je výrazem odpovdnosti jednotlivce vi spolenosti, což
je princip, který se u nás v souasné dob teprve rodí.
Pojem „upevování sociální soudržnosti“ je nesmysl, siln pipomínající „sbližování dlnické
tídy a inteligence“ nebo „zaleování buržoasie do dlnické tídy“ (ostatn k dokonalosti
patrn toto „upevování“ dosplo v Gulazích – asi nikde jinde nebyla tato soudržnost silnjší)
– mohu si spolu s Tyršem upevovat zdraví i se Svatým otcem víru v Boha, ale nemohu si
upevovat etické principy. V tch jsem bu byl nebo nebyl vychován, bu jsem si je osvojil
nebo neosvojil. (Vysokoškolský uitel – sociolog/

 Nemyslím, že význam sociální soudržnosti je njak významn ovlivnn stavem rozvoje
spolenosti. Má svj význam v každém stadiu rozvoje spolenosti, ale v pimených relacích.
Z tohoto dvodu si nemyslím, že je vhodné vymezovat konkrétní oblasti, ve kterých by tento
koncept byl dležitjší než v jiných. /vysoký státní úedník – trh práce/

 Sociální soudržnost je pro eské prostedí velmi významná, protože legitimita stávajícího
rozdlení spolenosti (napíklad podle píjm, majetku, podle postavení - námezdní síly) je
sporná. Problém je v tom, že nikdo neidentifikuje významná (zatím latentní) narstající
naptí, která se mohou pozdji manifestovat. Za nejdležitjší a klíový problém (protože na
problematickou legitimitu získaného majetku) veejnost rezignovala, považuji skutenou
destrukci pracovn právní ochrany námezdních pracovník. Zatím se projevuje v mzdových
požadavcích. /Vysoký státní úedník – zamstnanost/
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3. Které sociální a sociálnČ psychické diference (mezi kterými skupinami) jsou
nejvýznamnČjšími zdroji napČtí a konfliktĤ, ohrožujících sociální soudržnost.
Kterým skupinám nejvíce hrozí sociální vylouþení?
Ź NejvýznamnČjší jsou pĜedevším dvČ diference (vahou asi stejné): podle míry boiahtsví
a podle etnicity. /vysokoškolský uþitel – sociální práce/
Ź Mám poĜád pocit, že všechny subjekty, které jsou schopny ovlivnit míru spokojenosti
u nás (státní moc, státní správa, opozice, média…) jsou samy v neustálém stavu jakési
destrukþní nespokojenosti. Opravdu neznám výstižnČjší termín z oblasti sociální soudržnosti
než HavlĤv: „blbá nálada“ VČtšina mých spoluobþanĤ má neskuteþné sklony k sebelítosti,
k stČžování, k rezignovanému pĜežívání. HroznČ mi tu chybí taková spontánní radost ze
života, vĤle k pĜekonávání potíží, hrdost na vlastní práci a výsledky, snaha vlastní vĤlí zlepšit
svou finanþní situaci, optimistický pohled do budoucna. Teć pĜedbíhám, ale jsem pĜesvČdþen,
že problémy nedostateþné sociální soudržnosti u nás vyĜeší spolehlivČ þas. To se zlepší,
zmČní, ale jak Ĝíkám, ještČ tak dvČ generace…
Vracím se k Vaší tabulce rozdílĤ – ke stupnici 1-4 dodávám, že þím nižší þíslovka, tím déle to
potrvá, než se to v tČchto skupinách zlepší.
Já možná sílu pozitivního myšlení a tvĤrþího optimismu pĜeceĖuju, ale pohled do jiných zemí
a systémĤ mi dává za pravdu. /baviþ a podnikatel/
ŹSociální vylouþení nejvíc hrozí lidem s nižším vzdČláním, etnickým menšinám,
nezamČstnaným. /vysoký státní úĜedník – práce a sociální vČci/
ŹDiference vycházejí pĜedevším z rozdílĤ v pĜístupu k informacím, jsou pĜíznaþné pro urþité
mikroregiony se sociálním i skupinami v izolaci (s vysokými podíly nezamČstnaných,
etnických menšin, náboženských sekt, bezdomovcĤ). NejvČtší riziko pro stabilitu vytváĜí
nedostatek komunikací. /vysoký státní úĜedník – školství/
Ź Lidé bez vzdČlání, se ztrátou motivace – romské etnikum. RĤzná úroveĖ chápání
souþasných jevĤ a procesĤ. ZamČstnavatelĤ versus zamČstnanci. Sociální vyjednávání bývá
velmi konfliktní. Neobjektivní informovanost odráží stupeĖ rozvoje. /Vysoký státní úĜedník –
správa zamČstnanosti./
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ŹU nás neexistuje stĜední vrstva. Útlum hornictví, rekvalifikace – jsou zvyklí na velké
peníze. Problém kvalifikace – investiþní pobídky. /vysoký státní úĜedník – MPO/
ŹMenšiny – Rómové. Problém nekvalifikovaných. Regionální struktury nezamČstnanosti.
/Vysokoškolský profesor – ekonom/
Ź Spojení podnikání a kriminality ve vČdomí spoleþnosti. Absolutní necitlivost všech
politických elit a ministerstva práce k nezamČstnanosti, zejména dČlníkĤ. Udržování nízké
mzdové úrovnČ nižších a nižších stĜedních pĜíjmových skupin. /vysokoškolský uþitel na
soukr. VŠ/
ŹNakolik jsou urþité skupiny pĜijímat složitý svČt – informace, vzdČlávání. Buć pod vlivem
rodiny, nebo selektivního vzdČlávacího systému – izolace ve vlastním užším svČte. ZĤstávají
outsidery. Rodina a škola nepĜekonávají handicapy. /VŠ uþitel – pedagogika/
ŹSoudržnost dnes možná ani tolik neohrožují rozdíly (sociální, etnické, náboženské), jako
spíš nevČdomý individualismus, programové sobectví, vulgární pĜedstava „soutČže“ za
každou cenu. Jsou to tedy spíš postoje než rozdíly nebo napČtí: napČtí totiž aspoĖ pĜekonává
lhostejnost, která je prĤvodním jevem výše zmínČného postoje. Ten se vyjadĜuje kouzelným
rþením „to je váš problém“.
NejvážnČjší dlouhodobý rozdíl je mezi „mČstem“ a „venkovem“, tj. tČmi, kdo se na
modernizaci podílejí a tČmi, co jsou mimo. Tady hraje roli jistČ vzdČlání atd.
Jinak soudržnost radikálnČ zvyšuje každá nouze, potĜeba, krize, kdežto blahobyt a pohodlí ji
snižují, resp. likvidují.
Soudržnost je nepĜímo úmČrná velikosti skupiny (ceteris paribus), takže se zmenšuje
globalizací, mobilitou atd. /Vysokoškolský profesor – filosof/
ŹNejvíce ohrožené jsou rodiny. A v nich je zdroj konfliktĤ pro mladé, ztČžování situací
a ztráta jistot pro dČti.
Vlivy médií: devastace výdČlkem za každou cenu. DČti nepotĜebují právČ tento pohled na
svČt. A pĜes to ho z médií stále dostávají. V pĜehnaném liberalismu se dČti stávají objektem
vydírání a likvidace pro zisk.
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Média jako zdroj nesoudržnosti a devastace lidského. Petice proti násilí v médiích - avšak jak
kontrolovat? Pouþit se jak to dČlají v jiných zemích a pĜevzít. U nás ti, kdo z toho tČží a vydČlávají na devastaci nejsou pohnáni k odpovČdnosti.
DČti jsou nejohroženČjší. Vždycky to nejvíc „odnášejí“ ti nejslabší DČti a senioĜi. Pak se
snadno ujme myšlenka napĜ. na eutanázii, aby senioĜi nepĜekáželi. Mimochodem – je
pĜíznaþné, že dochází k naprosto zásadnímu poklesu lidí, kteĜí se louþí se zesnulými…
/biskup/
Ź PĜi zvyšujících se celkových sociálních výdajích státu, následnČ klesající nutnosti
kooperace v tradiþních entitách a následném poklesu sociální soudržnosti u tČchto entit vzniká
napČtí a konflikty zejména díky tomu, že stát rozdČluje své sociální výdaje (dotace) nikoliv do
jednotlivých tradiþních entit jako celkĤ, ale selektivnČ a nerovnomČrnČ mezi jednotlivé
skupiny þlenĤ v rámci tČchto entit, þímž vytváĜí v rámci tČchto tradiþních entit nové subentity, a což je následnČ zdrojem konfliktĤ.
Sociální vylouþení dle mého laického názoru hrozí tČm novČ vznikajícím sub-entitám, které se
- pĜi nízké sociální soudržnosti - ostatním þlenĤm tradiþních entit „nevyplatí“, a pĜiþemž se
i tyto novČ vznikající sub-entity vyznaþují i nadále velmi nízkou sociální soudržností.
/poslanec – ekonom/
Ź Podle mého soudu nejvČtší napČtí je mezi zamČstnanci a zamČstnavateli v oblasti mzdové
a platové. Dále pak mezi zamČstnanci a osobami samostatnČ výdČleþnČ þinnými, v oblasti
nerovného odvodového zatížení. A v neposlední ĜadČ mezi skupinami obþanĤ ĜádnČ
pracujících a plnících své obþanské povinnosti a tČmi, kteĜí se práci vyhýbají a spoléhají na
zaopatĜování ze strany státu.
Sociální vylouþení hrozí všem skupinám obþanĤ, kteĜí se pĜestanou z jakýchkoliv dĤvodĤ
podílet na užívání spoleþných statkĤ. VýsledkĤ vČdy, vzdČlávání, umČleckých a kulturních
aktivit. PĜíþinou nemusí být jenom nedostatek finanþních prostĜedkĤ.
PĜíkladem mohou být dlouhodobČ chudé skupiny obyvatel, nezamČstnaní a zdravotnČ
postižení. Ale i obyvatelé pĜíhraniþních oblastí a regionĤ se špatnou dopravní obslužností.
/poslanec/
ŹZákladní zdrojem napČtí ve spoleþnosti jsou sobectví a hamižnost na jedné stranČ a závist
na stranČ druhé. Tyto vlastnosti nelze pĜiĜadit konkrétním („objektivnČ“ definovaným)
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sociálním skupinám. Základní rozdíl je mezi lidmi „slušnými“ a „neslušnými“ – piemž tm
prvním skoro hrozí sociální vylouení. /starosta/

 Nejdležitjším zdrojem rozdíl ve spolenosti je rozdíl mezi tmi, kdo mají faktickou
moc (politickou a ekonomickou) a necítí potebu se o tuto moc dlit a s nkým diskutovat,
a mezi tmi, kdo jsou ve spoleenských vztazích fakticky bezmocní. Z tohoto hlediska jsou
nejzranitelnjší lidé bez vzdlání a také lidé, kteí si navykl nechat se korumpovat státem.
Tmto skupinám skuten hrozí sociální vylouení, ale hlavn proto, že si (zpravidla) nechtjí
nijak pomoci sami. /starosta/

Na první pohled je nejvtším zdrojem konflikt diference v odmování. Tato diference je
ale podmínna rznou kvalifikovaností a odpovdností práce. Díve ovšem byli lidé zvyklí na
to, že relativn nejlépe byla odmována práce nekvalifikovaná. Faktickým zdrojem naptí ve
spolenosti je pohodlnost a rovnostáské myšlení nemalé ásti obyvatelstva. /zástupce
hejtmana/

 Nejvýznamnjším zdrojem naptí a konflikt jsou rezidua socialistické minulosti ve
vdomí lidí. Vtšina populace byla vychována v duchu socialistické ideologie a tu (a chce
nebo nechce) penesla i penáší výchovou na své dti. Jejím výrazem je mj. názor, že za
všechno mže stát, který má také za všechno hlavní (a asto jedinou) odpovdnost. Stát se
podle této pedstavy má postarat o malé i velké, mladé i staré, zdravé i nemocné, pracovité
i líné. Ztratila se individuální odpovdnost, bez které ovšem nelze nic zmnit. O sociální
soudržnosti se bude moci mluvit až tehdy, když stát pestane být vnímán jako vrchnost a
zmní se v nástroj obana.
Rozhodn odmítám hledání „tídního nepítele“ v umlém vytváení animozit mezi sociálními
(zamstnaní-nezamstnaní, bohatí-chudí) i demografickými (mladí-staí) skupinami. Nic
takového u nás zapla Bh neexistuje a doufejme, že ani nebude.
Jiná vc je, kterým skupinám dnes hrozí exkluze. Jsou to jednak ty skupiny, jejichž postavení
je ovlivnno objektivními faktory, na které se stát ješt nenauil efektivn reagovat –
zdravotn i intelektuáln postižení, ásten Romové a imigranti. Druhou skupinu tvoí ti,
kteí si nic jiného než exkluzi nezaslouží – patí sem ást dlouhodob nezamstnaných,
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štítících se práce jako ert kíže a ást lidí bez vzdlání, kterým jejich lenost (nikoliv
slabomyslnost!) zabránila a zabrauje získat kvalifikaci a tím najít alespo njaké uplatnní
ve spolenosti. /vysokoškolský uitel – sociolog/

 Pokud jde o první otázku, tak to lze velmi obtížn urit. V relativn blízké budoucnosti se
zdrojem sociálního naptí a zdrojem ekonomických potíží (jestli i zdrojem konflikt je tžko
íci, nejspíš zprostedkovan) mže stát problém stárnutí populace.

Ke druhé otázce: sociální vylouení zejm stále hrozí nkterým etnickým a národnostním
menšinám (Rómové, zahraniní pracovníci). /Vysoký státní úedník – zamstnanost/

Jsem toho názoru, že se sociálním vylouením je v eském prostoru teba zacházet velmi
opatrn. Všeobecn je rozsah chudoby ve srovnání s jinými zemmi malý a nízké píjmy jsou
korigovány sociálním systémem. Je teba zejm formulovat subjektivní a objektivní faktory
vylouení.

Nkteré skupiny se vyluují sami, napíklad zpsobem života (nap. nedostatkem sociálních
dovedností, pop. sociálními patologiemi), které ostatní veejnost neakceptuje. (osoby závislé
na drogách, bezdomovci, ale i ta ást romských komunit, která propadla fenomenu „kultury
chudoby“).Vi tmto skupinám je poci ována sociální distance a jsou jist ohroženy
vylouením. V zásad –pes znalost rozsahu – považuji toto vylouení za marginální záležitost . Odtud však nebude pramenit naptí a konflikty ( pop. jen zcela lokální – ve vztahu
k romským komunitám) ale nikoliv konflikt ohrožující soudržnost jako makrosociální jev.

Konflikty, které mohou soudržnost ohrozit se týkají postavení námezdních sil a jejich
pracovn právní ochrany. Myslím, že absence ochrany (pocit bezpráví) bude mít vtší váhu
než sociální situace. /Vysoký státní úedník/
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4. V jakém vztahu jsou pojmy sociální soudržnost, sociální zaþleĖování, sociálnČ –
ekonomické zabezpeþení a vytváĜení dispozic k autonomnímu rozvoji (obdoba pojmĤ:
social cohession, social inclusion, socio-economical security, empowerment)?

Odpovdi na tuto otázku byly fakultativní. Míila spíš k expertm, kteí se zabývají danou
problematikou spíš v obecnjší, k teoretickým východiskm se vážící rovin. Celkem jsme
získali vyjádení od 8 expert, další buto vyjádili, že se necítí být kompetentní, nebo
neodpovdli. (Z nich ale ve tech pípadech šlo o souást rozhovor, které jsou analyzovány
samostatn.)

 Trochu provokativn eeno, cohesion je nepímo úmrná inclusion (heslo „echy
echm“ je volání po domnlé, fiktivní soudržnosti, která jeho vyznavam chybí, takže mají
strach);
sociáln-ekonomické zabezpeení snižuje poptávku po soudržnosti, její survival-value (asi
tak, jako fungující policie snižuje ostražitost obyvatel nebo topení odolnost vi chladu);
empowerment soudržnost vyžaduje a pedpokládá, ale netvoí. Mluvím samozejm
o empowerment tch, co nejsou moc silní a kteí by ho potebovali. /Vysokoškolský profesor,
filosof/.

 Opt laicky eeno. ím vyšší bude míra perozdlování, tj. ím vyšší bude selekce a podpora vybraných skupin len v rámci jednotlivých tradiních entit, tím více bude klesat
sociální soudržnost v tradiních entitách.
Následn sociální zaleování bude v ím dál vtší míe probíhat na základ principu
„ziskovosti“ jednotlivých skupin len, ímž mže dojít k pedefinování struktury a složení
tradiních entit a vytváení nových (ziskových) entit, což vyvolá další tlak na sociáln –
ekonomické zabezpeení, nebo-li souboj mezi ziskovými entitami o státní dotace na udržení
a zvyšování jejich celkové ziskovosti, resp. dispozic pro jejich autonomní rozvoj.
Jinými slovy, masivní dotace státu do sociální oblasti zpsobí, že nezištnost v konání
jednotlivc v rámci sociální soudržnosti v rámci urité entity bude nahrazena zištností konání
tchto jednotlivc ve prospch dotaních kritérií státu, což mže být krátkodob pro nkteré
skupiny jednotlivc komfortní, ale pro stát je to dlouhodob neudržitelné. /poslanec ekonom/

 Tyto pojmy se vzájemn podmiují a doplují. /poslanec/
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 Sociální soudržnost = obecný etický princip
Sociální zaleování = proces socializace jednotlivce do sociálních skupin
Sociáln ekonomické zabezpeení = souhrn materiálních i nemateriálních statk, které si
jedinec sám i jeho sociální okolí vytváí k uspokojování poteb. Pokud ani on, ani jeho
sociální okolí je z rzných dvod uspokojit nemže, pak by jako poslední instance mly
nastoupit instituce státu, které mu tyto poteby (ovšem pouze v míe nezbytn nutné)
pomohou zabezpeit.
Vytváení dispozic k autonomnímu rozvoji = a) v rovin individuální se dje v rodin
b) v rovin spoleenské je výrazem politiky,
probíhajícím na kontinuu od individualismu (rozvoj je nechán na vli jednotlivce)
k paternalismu (kde za nesvéprávného jednotlivce rozhoduje moudrý stát). /Vysokoškolský
uitel, sociolog/

 Sociální soudržnost je žádoucí cílový stav;
sociální zaleování je aktivita, která vede k vytvoení soudržné spolenosti
sociáln ekonomické zabezpeení ( jako produkt sociálního státu) je základní podmínkou pro
udržitelnost;
vytváení dispozic k autonomnímu rozvoji (spíše posilování osobních kompetencí) chápu jako
moderní prvek liberální sociální politiky, která posiluje schopnost lidí zachovat si sociální
suverenitu /vysoký státní úedník/.

4. VyjádĜení expertĤ k problematice rozvoje sociální soudržnosti vidČné jejich
oblastí pĤsobení
Pokud je nám známo, jádro expertních vyjádení bylo práv v této oblasti. Tedy – ve vyjádeních, co je pedevším potebné, aby došlo k rozvoji sociální soudržnosti v naší spolenosti
v návaznosti práv na oblast psobení expert. Ostatn to byl také vlastn hlavní dvod
expertíz. Výsledky ovšem se promítly pímo do zpracovávaných studií, takže pro jejich
samostatné zpracování a prezentování nezbyl as ani prostor. Až na výjimky. A tmi jsou
jednak obsažné rozhovory (jak bylo pipomenuto – ty jsou zpracovávány samostatn) se temi
experty, také však vyjádení dalších tí odborník, které jedna z výzkumnic samostatn
zpracovala. Tady budeme prezentovat práv tyto odpovdi.
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Jednalo se o vyjádení expert k oblasti zamstnanosti a ekonomické aktivity, sociální pée
a také k dchodové reform. (Otázky jsou uvedeny samostatn, odpovdi v rámecích)

 K problematice ekonomicky aktivních a neaktivních
(s drazem na dchodce a problematiku zabezpeení dtí z neúplných, vícedtných a he
situovaných rodin, socializace dtí a mládeže v nových podmínkách)

Nejdíve bych prosila strun vyjádit názory na to, co je i potenciáln mže být zdrojem
nerovností, naptí, nesoudržnosti z hlediska postavení a vzájemného vztahu ekonomicky
aktivních a neaktivních. Jde logicky zejména o problémy hlavních skupin neaktivní populace
– dchodc starobních a invalidních (píp. „pozstalostních“) a populace dtí a dospívajících,
tedy o to, co je znevýhodují proti jiným skupinám, pedevším ekonomicky aktivním, ale
také teba proti lépe sociáln integrovaným.
Zdroje nerovností i naptí lze hledat pedevším v míe odpovdnosti – lidé bez vzdlání se
budou mít v každém vku ím dál he (a to je dobe), lidé vzdlaní ím dál lépe. ili
nehledal bych rozdíly mezi mladými a starými, ale mezi tmi, kteí chtjí a tmi kteí nechtjí.
Už jako ekonomicky aktivní musím myslet na to, že jednou budu neaktivní a že se o sebe
budu muset postarat. Pokud to nechám pouze na státu, pak po zásluze spláu nad výdlkem.

Krom obecného vyjádení se, prosím, zkuste zamyslet nad tmito aspekty:
I. Problematika osob jejichž hlavním zdrojem píjm je nkterý typ dchodu
1. Jak hluboká je diferenciace píjm dchodc, kteí v dob produktivní innosti pobírali plat
v rzné výši, což se odrazilo ve výši jejich dchod?
Nevím, ale myslím, že moc velká ne. Mla by odpovídat výši píjm (a tedy i placených daní)
v dob ekonomické aktivity bez omezení.

2. Jak velký je v daném kontextu a ím se projevuje problém osamlosti ovdovlých a jinak
osamlých?
Nevím

3. Jaké jsou rozdíly v píjmové a životní úrovni invalidních dchodc s ásteným a plným
invalidním dchodem? Jaké problémy se vyskytují z hlediska podmínek piznávání
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invalidních dĤchodĤ a praxe jejich pĜiznávání? Jaké jsou výdČleþné možnosti obou tČchto
skupin? Platí omezení výdČleþné þinnosti pro pĜíjemce þásteþných invalidních dĤchodĤ
a není to ponČkud diskriminující oproti pĜíjemcĤm plných invalidních dĤchodĤ?
Nevím

4. Jsou problémy se zabezpeþením dĤchodĤ pro rostoucí poþet seniorĤ reálným zdrojem
sociálních napČtí a nakolik se mohou odrazit v dalším politickém vývoji?
RozhodnČ ne. Mohly by se ale stát tehdy, kdyby penzijní reforma a reforma veĜejných financí
byla pĜíliš ovlivnČna socialistickými fantasmagoriemi odboráĜských bossĤ. Mám ovšem na
mysli skuteþné reformy a nikoliv navrhované kosmetické úpravy ve stylu „Souboru opatĜení“,
tj. stanovení dobrovolné hranice pro odchod do dĤchodu s výrazným provázáním výše
dĤchodu na pĜíjem bez omezení nahoru i dolĤ (pĜíp. s hranicí 65 let), zrušení nesmyslných
limitĤ pro zamČstnání dĤchodcĤ, výraznou redukci státních výdajĤ zejména v oblasti sociální
péþe atd.

II. Problematika dČtí a dospívající mládeže
5. Jak se obecnČ zmČnily životní podmínky dČtí v dobČ transformace?
Podmínky se jednoznaþnČ zlepšily.

6.Nakolik dostateþnČ reaguje školský systém na zmČnČné životní podmínky dČtí a na zmČnČné
perspektivy jejich budoucího uplatnČní (nároky na samostatnost, flexibilitu aj.)?
Školský systém bude vždycky z principu reagovat ponČkud opoždČnČ. Školám je nezbytné
poskytnout ještČ vČtší samostatnost a souþasnČ posílit jejich odpovČdnost.

7. Jak lze hodnotit kladné a pĜípadnČ zápornČ dopady diverzifikace školní výuky a výchovy
v základním školství?
Nevím, obecnČ ovšem jakákoliv diverzifikace umožĖuje vČtší svobodu volby a je tedy
pĜínosem. Faktem je, že dČdictví Jednotné školy ZdeĖka Nejedlého je tragické.

8. MČní se významnČ hodnota dítČte, pojímání rodiþovství, vztah mezi manželstvím a rodiþovstvím?
To je na dlouhé povídání. Hodnota dítČte je poĜád stejná a odpovídá pĜedevším hodnotČ
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rodiþĤ. Vztah mezi manželstvím a rodiþovstvím se zjevnČ ponČkud rozvolnil, ale nedokážu
Ĝíci, zda je to dobĜe nebo špatnČ.
9. Jak lze zhodnotit vliv zmČn v rodinných vztazích na výchovu dČtí v rodinČ?
Jak se mČní výchovné prostĜedí v rodinách? Nakolik závažný je problém zanedbávání
výchovy, napĜ. ve prospČch profesního uplatnČní?
Tam, kde nestojí za nic rodiþe, nestojí za nic i dČti. To stále platilo a platit bude. SamozĜejmČ
že se podoba vztahĤ v rodinČ mČní, ale základní principy – doufejme – zĤstávají. PĜedstava,
že dČti jsou v rodinách zanedbávány v dĤsledku profesního vytížení rodiþĤ je hloupost. DobĜí
rodiþe si na dČti udČlají þas vždycky, lemplové mohou být celý den doma a stejnČ se dČtem
nevČnují. ýili opČt je to o mé oblíbené osobní odpovČdnosti.
10. Další nápady a názory o problematice uþení a socializace (vþetnČ výchovy ve školském
sytému), náplnČ volného þasu, vztahu dČtí k autoritám, výchovy v úplných i neúplných
rodinách, míry samostatnosti a zodpovČdnosti dČtí, dalších záležitostí, které vytváĜejí jejich
budoucnost a jejich vztah ke spoleþnosti.
( bez odpovČdi)

Otázky k problematice vybraného okruhu:

Generace a fáze životního cyklu
1. Jak byste popsal (vyjádĜil) hlavní charakteristiky souþasné mladé, mladé stĜední a starší
stĜední generace a hlavní rozdíly mezi nimi zejména z hlediska životní úrovnČ, profesního
uplatnČní, (formování) rodinného života, politických postojĤ ?
OpČt je to na rozsáhlou studii. Hlavní charakteristiky vyplývají ze sociálního postavení, þili
životní úroveĖ vČtšiny zaþíná pomalu odpovídat vykonávané práci – jistČ ne všude a u všech,
ale jako obecný trend to platí. Mladí jako vždy chtČjí všechno a hned (a na rozdíl od minulosti
toho þasto také dosáhnou), stĜední generace buduje pozice a starší si je chce co nejdéle užít.
Pokud jde o politické postoje, pak platí þi by mČl platit ChurchillĤv postulát: kdo není ve
dvaceti socialistou nemá srdce, kdo je jím ve þtyĜiceti nemá rozum. SamozĜejmČ, že se
zejména starším ménČ kvalifikovaným lidem stýská po socialismu, ale i mezi nimi je hodnČ
rozumných. Mezi mladšími vČtšina.
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2. Které sociální rozdíly mezi životní úrovní, životními podmínkami a životními šancemi
pĜedstavitelĤ rĤzných generací nacházejících se dnes ve vČku ekonomické aktivity, považuje
za tak závažné, že jsou nebo (za urþitých okolností) mohou být zdrojem napČtí, konfliktĤ?
Ani ne tak reálné podmínky, jako spíše falešná oþekávání. Jde o zásadní rozdíl ve vnímání
spoleþenské zmČny, ke které došlo: sociální skupiny, které pochopily význam zmČny Ĝádu
jako cestu k osobní svobodČ, patrnČ nerozhází problémy ve výkyvech životní úrovnČ nebo
krátkodobá nezamČstnanost. Ty skupiny, pro které zmČna znamenala hlavnČ možnost nákupu
zahraniþního auta, sledování amerických TV seriálĤ a þetbu Blesku, budou jistČ vnímat svoje
šance jako rizikovČjší a budou se cítit více ohroženy. Zdrojem napČtí se tak mĤže stát zejména
umČlé rozdmychávání dílþích problémĤ, jak to v poslední dobČ s úspČchem pĜedvádí nČkteĜí
odboráĜští vĤdci. Celé to je zase o vzdČlanosti, kulturní úrovni a odpovČdnosti.

3. Které skupiny ekonomicky aktivních jsou nejvíce ohroženy sociální exkluzí, pĜípadnČ již
dnes se nacházejí v inferiorním postavení, a proþ?
OpČt to je tĜeba je rozdČlit do dvou skupin: na ty, které jsou vyluþovány nikoliv svojí vlastní
vinou (zdravotnČ postižení, Romové, imigranti z východu) a na ty, kteĜí si to zaslouží.
Viz výše.
4. ěíká se, že socioprofesní status je dnes více závislý na výkonových charakteristikách
(vzdČlání, pracovní motivace a nasazení) oproti dĜívČjšímu vlivu askriptivních charakteristik
(vČk, pohlaví). Jak hodnotíte Vy tuto zmČnu – došlo spíše jen k þásteþnému posunu nebo
k principiální zmČnČ? Co pĜípadnČ brání k vČtšímu prosazení výkonového principu nebo jaké
pĜípadnČ jsou negativní dĤsledky jeho prosazování?
Došlo k nČþemu mezi principiální zmČnou a þásteþným posunem. Nic se nesmí pĜehánČt,
protože lidé jsou za dlouhá léta zvyklí na urþitý Ĝád a napĜ. princip seniority má leckde svoje
oprávnČní. Bezpochyby došlo k výraznému rĤstu významu vzdČlání a kvalifikace. V Ĝízení
podnikĤ v 1. polovinČ 90. let ovšem rĤst dĤrazu na „pouhé“ vzdČlání bez dalších pĜedpokladĤ
nezbytných pro kvalitní Ĝízení pĜinesl mnoho škod. VzdČlání samo o sobČ není všemocné
a nemČlo by mít absolutní váhu, absentují-li další charakteristiky (zkušenost, nasazení atd.).
VýraznČjšímu prosazení výkonového principu leckde brání stále pĜežívající socialistické
rovnostáĜství.

5. Jak se promítá do hodnotových orientací a politických postojĤ odlišná životní zkušenost
generací, které zastihla zmČna spoleþenských pomČrĤ v rĤzných fázích života?
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Bezesporu promítá, otázka je, jak. PatrnČ ani ne tak do hodnotových orientací, jako spíše do
již zmínČných politických postojĤ. Záleží ale na tom, jak budeme chápat hodnotové orientace.
Ty fundamentální (rodina, práce, volný þas) se asi moc nezmČnily, ty, které jsou spojeny
s konkrétními životními situacemi (založení rodiny, nezamČstnanost) se pĜirozenČ postupnČ
mČní. Bohužel (þi bohudík) mladá generace již nemá vlastní zažitou zkušenost se
socialismem, takže ji þasto napadají nejrĤznČjší nesmysly, což ale k mládí patĜí. Doufejme, že
dnešní mladí militantní antiglobalisté, fanatiþtí ochránci životního prostĜedí a další bojovníci
proti kapitalismu z toho vyrostou.

6.Jak se promítá do profesního uplatnČní odlišná životní zkušenost lidí, které zastihl poþátek
transformaþních zmČn v rĤzné fázi profesní kariéry: pĜed vstupem do ekonomické aktivity
(mají pouze zkušenost s tržními vztahy a volným trhem práce), na poþátku ekonomické
aktivity (zaþínali pracovat pĜed „listopadem“, ale ještČ byli na poþátku budování profesní
kariéry) a lidmi nČjak „zakoĜenČnými“ v socialistickém hospodáĜském systému, ale ještČ
s perspektivou mnohaleté ekonomické aktivity?
Každý z nich to samozĜejmČ vnímá jinak, ale vČtšina již pochopila v þem je smysl kapitalismu
a nauþila se v nČm žít. Zatímco tatínek pĜi hodnocení životních zkušeností dĜíve používal frázi
„válku na Vás“, já jsem pro variantu „socialismus na Vás“.

7. Jaký vliv mají rozdíly ve vzdČlanostní a kvalifikaþní úrovni generací na vztahy starších
a mladších pracovníkĤ na pracovišti?
Pokud jsou lidé rozumní, tak žádný, pokud jsou paka, tak se neshodli nikdy. Rozumný mladý
þlovČk ví, že toho sice ví víc než jeho starší kolega (umí jazyky þi pracovat s poþítaþem), ale
souþasnČ si uvČdomuje, že osobní zkušenost, která mu chybí, je nepĜenosná a že se tedy od
staršího mĤže lecþemu pĜiuþit. Naopak starší ví, že toho sice tĜeba ví ménČ, ale o to lépe umí
poradit.

8. Co je, podle Vás, pĜíþinou poklesu sĖateþnosti a porodnosti v posledních letech? Jsou to
hlavnČ (zhoršené) ekonomické a sociální podmínky (nezamČstnanost, rĤst nákladĤ na bydlení
þi nedostupnost bytĤ, nedostateþná sociální podpora nebo nČco jiného) a nebo spíše zmČna
životního stylu mladé generace (profesní ambice, orientace na individuální zájmy þi jiné)?
Láska je vČþná a dČlání dČtí pĜíjemné. To ostatní záleží na vnČjších podmínkách. K poklesu
sĖateþnosti a porodnosti došlo jednak proto, že jsme se vrátili k normálnímu stavu ve
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vyspČlém svČtČ, kdy se sĖatky uzavírají pozdČji, jednak proto, že si mladá generace chtČla a
chce užít toho, co jejich rodiþĤm bylo odepĜeno. Proto nejprve cestují a budují kariéru (to se
musí hned zkraje) a poté dČlají dČti (to jde i pozdČji). A kdyby jim stát neházel klacky pod
nohy v podobČ socialistické regulace trhu s byty, tak by ty dČti dČlali možná dĜíve, protože by
na to mČli vČtší klid.
SvádČt to na ekonomické nebo sociální podmínky je nesmysl, na nedostateþnou sociální
podporu už vyložená hloupost.

9. Pokud se domníváte, že zmČny v rodinném chování jsou zpĤsobeny hlavnČ ekonomickými
a sociálními problémy, mČl by zde více než doposud intervenovat stát nebo jiné subjekty?
Jaké a jak (v principu)?
Proboha, aĢ jde stát se svými intervencemi do háje a ještČ dál. ýím ménČ do toho stát bude
zasahovat, tím lépe. O ostatních subjektech ani nemluvČ. Stát mi má dát poĜádné zákony a ne
kafrat do toho, zda a kolik si udČlám dČtí.

10. Jak byste charakterizoval postavení starší stĜední generace, je oproti mladším generacím
ve „výhodnČjším“ postavení (stabilizované profesní postavení, v prĤmČru vyšší pĜíjmy pĜi
dostateþné vybavenosti domácnosti, zaopatĜení potomci… ) nebo naopak v ménČ výhodném,
problémovČjším postavení (vČtší ohrožení na trhu práce, paralelní péþe o potomky a rodiþe,
zastiženi transformací v dobČ obtížnČjší individuální adaptace, nižší vzdČlání…)?
Každá generace má své výhody a nevýhody a stavČt je proti sobČ je nesmysl. Starší stĜední
generace (tedy já) je ráda, že se dožila pádu socialismu a svobodné spoleþnosti, ta ještČ starší
tuplem. Hledat výhody a nevýhody znamená nevidČt tuto základní pravdu. Výhodou starší
generace je, že ví, þeho se má bát, výhodou mladší, že to nezažila.
11. Jsou podle Vás rozdíly mezi dnešní mladou, mladou stĜední a starší stĜední generací
ovlivnČny spíše „obvyklými“ mezigeneraþními rozdíly, nebo spíše tím, že je zmČna životních
podmínek zastihla v jiném období životního cyklu? VysvČtlete,prosím, struþnČ svĤj názor.
Obojí platí a platilo vždy. Každá generace u nás se od pĜedešlé lišila jednak tím, že se svČt
pĜirozenČ vyvíjí, jednak tím, že se mČnily i režimy. V souþasné dobČ zmČny režimĤ
(doufejme, že již natrvalo) nahradily zmČny vlád, takže nezbývá než se tČšit, až se zmČní ta
nynČjší. I když nejlepší by bylo, kdyby to nikdo ani nezaregistroval.
/Vysokoškolský uþitel – sociolog/
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Ź Ekonomicky aktivní a neaktivní
(s dĤrazem na dĤchodce a problematiku zabezpeþení dČtí z neúplných, vícedČtných a hĤĜe
situovaných rodin)
NejdĜíve bych prosila struþnČ vyjádĜit názory na to, co je þi potenciálnČ mĤže být zdrojem
nerovností, napČtí, nesoudržnosti z hlediska postavení a vzájemného vztahu ekonomicky
aktivních a neaktivních, kde jde logicky zejména o problémy hlavních skupin neaktivní
populace – dĤchodcĤ starobních a invalidních (pĜíp. „pozĤstalostních) a populace dČtí a dospívajících, které je znevýhodĖují proti jiným skupinám, pĜedevším ekonomicky aktivním,
ale také tĜeba lépe sociálnČ integrovaným.
Je zĜejmé, že zdrojem sociálního napČtí a ekonomických potíží mĤže problém stárnutí
populace. Jediným Ĝešením je reforma penzijního systému.
KromČ obecného vyjádĜení se, prosím, zkuste zamyslet nad tČmito aspekty:
A/ Problematika osob jejichž hlavním zdrojem pĜíjmĤ je nČkterý typ dĤchodu
1. Jak hluboká je diferenciace pĜíjmĤ dĤchodcĤ, kteĜí v dobČ produktivní þinnosti pobírali plat
v rĤzné výši, což se odrazilo ve výši jejich dĤchodĤ?
O tom nemám dostateþné informace, je potĜeba vyjít z nČjakých relevantních dat, nikoliv
z názorĤ.
2. Jak velký je v daném kontextu a þím se projevuje problém osamČlosti ovdovČlých a jinak
osamČlých?
To opravdu nevím a ani na to nemám názor.
3. Jaké jsou rozdíly v pĜíjmové a životní úrovni invalidních dĤchodcĤ s þásteþným a plným
invalidním dĤchodem? Jaké problémy se vyskytují z hlediska podmínek pĜiznávání
invalidních dĤchodĤ a praxe jejich pĜiznávání? Jaké jsou výdČleþné možnosti obou tČchto
skupin? Platí omezení výdČleþné þinnosti pro pĜíjemce þásteþných invalidních dĤchodĤ
a není to ponČkud diskriminující oproti pĜíjemcĤm plných invalidních dĤchodĤ?
Nemám informace.
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B/ problematika dČtí a dospívající mládeže
4. Jak se obecnČ zmČnily životní podmínky dČtí v dobČ transformace?
ObecnČ se dá Ĝíci, že žijí lépe (i když asi ne všechny). Celkové otevĜení spoleþnosti se týká
i dČtí, mají mnohem vČtší a snazší pĜístup k rĤzným zdrojĤm informací (TV, video, internet).
Možné pĤsobení zmČn ve spoleþnosti mĤže být samozĜejmČ pozitivní i negativní. Zvyšuje se
role rodiny, zároveĖ ale možnosti jejího pĤsobení se snižují.

5. Nakolik dostateþnČ reaguje školský systém na zmČnČné životní podmínky dČtí a na
zmČnČné perspektivy jejich budoucího uplatnČní (nároky na samostatnost, flexibilitu aj.)?
NedostateþnČ, to je zĜejmé. ěekl bych, že se to týká hlavnČ základního školství. Základním
problémem je neschopnost uþitelĤ (feminizace a stárnutí profese) na tyto zmČny relevantnČ
reagovat.

6. Jak lze hodnotit kladné a pĜípadnČ zápornČ dopady diverzifikace školní výuky a výchovy
v základním školství?
To je pĜíliš komplexní problém. Dopady na co? Otázka je nejednoznaþnČ a neurþitČ
formulována.

7. MČní se významnČ hodnota dítČte, pojímání rodiþovství, vztah mezi manželstvím a rodiþovstvím?
To je nČkolik otázek v jedné. Zde je asi potĜeba vyjít z nČjakých sociologických dat. ZĜejmČ
se jako dĤsledek i zde zvýrazĖují rozdíly.

8. Jak lze zhodnotit vliv zmČn v rodinných vztazích na výchovu dČtí v rodinČ?
Jak se mČní výchovné prostĜedí v rodinách? Nakolik závažný je problém zanedbávání
výchovy, napĜ. ve prospČch profesního uplatnČní?
Jak už bylo uvedeno výše, význam vlivu rodiny by bylo potĜeba posilovat (vzhledem k tomu,
že se posilují a rozrĤzĖují další, þasto negativní, vlivy). ZároveĖ ale je v rodinČ þasto mnohem
ménČ þasu na péþi o dítČ (jistČ vlivem primární starosti o ekonomické zabezpeþení rodiny).
PĜíliš mnoho pak zbývá na školu, ale její vliv logicky (zdaleka už není jediným zdrojem
informací, uþitelé dČtem v mnoha ohledem – napĜ. ICT – nestaþí, apod.) klesá.
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9. Další nápady a názory o problematice uení a socializace (vetn výchovy ve školském
sytému), nápln volného asu, vztahu dtí k autoritám, výchovy v úplných i neúplných
rodinách, míry samostatnosti a zodpovdnosti dtí, dalších záležitostí, které vytváejí jejich
budoucnost a jejich vztah ke spolenosti.
(bez odpovdi)
/vysoký státní úedník/

 Ekonomicky aktivní a neaktivní
(s drazem na dchodce a problematiku zabezpeení dtí z neúplných, vícedtných a he
situovaných rodin, socializace dtí a mládeže v nových podmínkách)

Nejdíve bych prosila strun vyjádit názory na to, co je i potenciáln mže být zdrojem
nerovností, naptí, nesoudržnosti z hlediska postavení a vzájemného vztahu ekonomicky
aktivních a neaktivních. Jde logicky zejména o problémy hlavních skupin neaktivní populace
– dchodc starobních a invalidních (píp. „pozstalostních“) a populace dtí a dospívajících,
tedy o to, co je znevýhodují proti jiným skupinám, pedevším ekonomicky aktivním, ale
také teba proti lépe sociáln integrovaným.
Myslím všeobecn, že se o eské spolenosti dá íci, že je pokud c jde o generaní vztahy
v zásad soudržná a že naznaená možnost potenciálních naptí mezi významnými sociální
skupinami (zejm. generaními) není zatím reálná. Možná, že to není dobe postavená otázka,
protože jednotlivé generaní (populaní skupiny) nežijí zvláš ale „ spolu“.A již fyzicky,
jako souásti rodin, nebo jen ve form rodinné a píbuzenské solidarity.

KromČ obecného vyjádĜení se, prosím, zkuste zamyslet nad tČmito aspekty:
I. Problematika osob jejichž hlavním zdrojem pĜíjmĤ je nČkterý typ dĤchodu
1. Jak hluboká je diferenciace píjm dchodc, kteí v dob produktivní innosti pobírali plat
v rzné výši, což se odrazilo ve výši jejich dchod?
Tato diferenciace je katastrofáln nízká a je v základním rozporu s principy spolenosti a to
po 13 letech její existence. Na konci minulého režimu byl pomr nejvtšího a nejnižšího
dchodu 4 ku 1. Nyní je to 2 ku 1. Stav je poci ován jako znechucující nespravedlivost ale
není kriticky manifestován. Poživatelé dchod nemají lobby.
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2. Jak velký je v daném kontextu a ím se projevuje problém osamlosti ovdovlých a jinak
osamlých?
Jejich problém spoívá v tom, že náklady na bydlení mají (jako konstantní výdaj) velmi
vysoké ve vtahu k píjmu a jejich životní úrove je i pi relativn dobrém dchodu nízká.
Píjmov ovšem jsou nad oficielní hranicí chudoby.

3. Jaké jsou rozdíly v píjmové a životní úrovni invalidních dchodc s ásteným a plným
invalidním dchodem? Jaké problémy se vyskytují z hlediska podmínek piznávání
invalidních dchod a praxe jejich piznávání? Jaké jsou výdlené možnosti obou tchto
skupin? Platí omezení výdlené innosti pro píjemce ástených invalidních dchod
a není to ponkud diskriminující oproti píjemcm plných invalidních dchod?
Celá tato oblast je chybn nastavena. Napíklad práv možnost plného výdlku pi plném
invalidním dchodu (který je konsensuální náhradou mzdy)

4. Jsou problémy se zabezpeením dchod pro rostoucí poet senior reálným zdrojem
sociálních naptí a nakolik se mohou odrazit v dalším politickém vývoji?
Ne. Celý problém dchodové reformy , jak je prezentován, považují za mediální a politickou
hru, v níž se manipuluje libovoln fakty, aniž je vedena relevantní diskuse.

II. Problematika dtí a dospívající mládeže
5. Jak se obecn zmnily životní podmínky dtí v dob transformace?
Mají na jedné stran více možností k osobnímu rozvoji, na stran druhé jsou ohroženy více
sociálními riziky a patologiemi. Podmínka dtí z rzných vrstev se velmi diferencují a narstá
poet chudých dtí (by nad hranicí chudoby).

6. Nakolik dostaten reaguje školský systém na zmnné životní podmínky dtí a na
zmnné perspektivy jejich budoucího uplatnní (nároky na samostatnost, flexibilitu aj.)?
Obávám se, že ve skutenosti prakticky vbec. Dti jako produkt, by mly být uplatnitelné na
trhu práce. Dovednosti, které v život potebují se velmi liší od toho co je obsahem školní
pípravy.
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7. Jak lze hodnotit kladné a pĜípadnČ zápornČ dopady diverzifikace školní výuky a výchovy
v základním školství?
Jde jen o velmi malé korekce s þastými excesivními chybami.
8. MČní se významnČ hodnota dítČte, pojímání rodiþovství, vztah mezi manželstvím a rodiþovstvím?
Ne, nemyslím, hodnoty se pĜíliš nemČní, stále více rodiþĤ si ale uvČdomuje, že dČti jsou
velmi riziková investice a konec koncĤ i manželství je ponČkud zbyteþná komplikace.

9. Jak lze zhodnotit vliv zmČn v rodinných vztazích na výchovu dČtí v rodinČ?
Jak se mČní výchovné prostĜedí v rodinách? Nakolik závažný je problém zanedbávání
výchovy, napĜ. ve prospČch profesního uplatnČní?
Nemyslím, že by docházelo k podstatným zmČnám. Snad je možné konstatovat, že moderní
technologie a materiály (napĜ. plenkové kalhotky, umČlé výživy, potravináĜské výrobky pro
dČti) významnČ snižují objem nároþné fyzické práce pro rodiþe a ti mají více þasu na dČti.
VČtší výskyt starších rodiþĤ , kteĜí mají dČti na základČ svobodného rozhodnutí o poþtu a þasu, vytváĜí lepší podmínky pro jejich vztah k dČtem.
/Vysoký státní úĜedník/
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Píloha 4. Rozhovory nad rámec daný zámrem expertního šetení
Dva tazatelé – zpracovatelé studií k problematice vztahu rozvoje sociální soudržnosti a vývoje
mezietnických vztahĤ v naší spoleþnosti – využili expertní šetĜení pro uskuteþnČní velmi
obsáhlých rozhovorĤ. V nich se objevují odpovČdi na otázky, které v podstatČ korespondují
s otevĜenými otázkami v záznamových formuláĜích pro expertní šetĜení, avšak jsou v nich
navíc mnohé další, bohatší a komplexnČjší pohledy na problematiku sociální soudržnosti. A to
zdaleka nejen pokud jde o soudržnost mezi etniky. Považujeme za užiteþné, aby mČli þtenáĜi
možnost se s tČmito rozhovory seznámit v ucelené podobČ. NČkteré výsledky obsahové
analýzy tČchto rozhovorĤ najdou þtenáĜi v þástech II.2 a II.3 Zprávy z expertního šetĜení,
spolu s poznatky z obsahové analýzy odpovČdí na otevĜené otázky (které jsou uvedeny
v PĜíloze þ.3).
Rozhovory prezentujeme i s uvedením jmen tČch, s nimiž byly vedeny. Jde vlastnČ o autorská
vyjádĜení, velmi bohatá, která sami autoĜi po uskuteþnČní pĜehlédli a pĜípadnČ doplnili.
Díky za rozhovor patĜí pĜedevším kolegĤm Imrichovi Vašeþkovi a Pavlovi Navrátilovi
z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v BrnČ, kteĜí pĤsobili jako tazatelé,
zaznamenali obsáhlé rozhovory a využili je ke zpracování své studie v rámci prací na Ĝešení
celé úlohy.
Bohužel se do doby vydání tohoto textu nepovedlo získat autorizaci od všech þtyĜ expertĤ.
Prezentujeme tudíž v PĜíloze þ. 4 jen rozhovory dva. Shodou okolností ty, které vedl I. Vašeþka. VČĜím, že se povede pĜipravit vydání i zbývající dva záznamy z rozhovorĤ.

Rozhovor s: Prof. Dr.Petrem Marešem CSc., FSS MU, Brno
Rozhovor vedl Dr. Imrich Vašeþka. Otázky jsou tištČny boldem.
o poda Teba možno chápa pod pojmom "sociálna súdržnos"?
Myslím, že - aspoĖ jak já bych to používal - sociální soudržnost je do urþité
míry ekvivalentem social cohesion. I když sociální koheze je spíše vlastnost
urþitého systému, držet pohromadČ je to síla vztahĤ jež ho tak drží. Sociální
soudržnost má v konotaci více lidskou aktivitu, soudržností se ten celek
pohromadČ udržuje. Držet pospolu na základČ stejné identity, stejných práv
a povinností. Pak by šlo spíše o solidaritu þi o integraci. Solidarita je
integrálním aspektem sociální soudržnosti - je vždy otázka s kým a taky proþ
být solidární. Asi se nám budou oba pohledy plést. Sociální soudržnost mĤže
mít mnoho forem, konec koncĤ i "velký bratr" mĤže docílit sociální soudržnosti, v armádČ se to bČžnČ používá pĜi výcviku, narazil jsem na to v knize,
kde si jeden z bývalých esesáckých velitelĤ pochvaloval, když mČl speciální
výcvik, tak v jednotce odstranili všechny distinkce. Odstranili všechnu hierarchii a tím, že je tvrdČ drezúrovali, tak vytvoĜili vlastnČ sociální soudržnost ve
skupinČ bez ohledu na minulé pozice jejích þlenĤ. Také, jak se mĤže
soudržnosti dosahovat. TĜeba tím, že se odstraĖuje tĜídní charakter spoleþnosti,

64

nebo za komunismu, snaha o sociální soudržnost, nemluvím o tom, jak to
funguje, byla vedena snahou udČlat všechny stejné, stejnČ chudé, stejnČ ... a tak
dále. DĤraz byl na stejné identitČ založené na nedostatku diferencí. VraĢme se
ale k otázce - co je to sociální soudržnost. PrimárnČ je to vlastnost celku držet
pohromadČ a pĜes dílþí konflikty fungovat jako systém, ve kterém dochází
k jakémusi konsensu. Ale taky schopnost takto ho udržovat. Hodnotový výklad
toho, to je jiná otázka. PochopitelnČ, je otázkou, jestli je sociální soudržnost
vždycky hodnotou, o kterou je potĜeba usilovat. Usilování o soudržnou spoleþnost nemusí být nikdy absolutní hodnotou, ale je to vždycky otázka diskuse
o tom, co to je ta sociální soudržnost, o kterou usilujeme. Jaký má obsah a jak
jsou urþeny její hranice. S kým již nejsme solidární. Sociální soudržnost možno
také udržovat i tím, že se neusiluje o konsensus, ale diriguje se, vnucuje se
a odstraĖují se rozpory a konflikty, vyluþují se odlišní. Soudržnost by ale mČla
být jednota v rozmanitosti, jednota rĤzných životních osudĤ, životních stylĤ,
rozmanitosti. Znamená to, že diskuse o sociální soudržnosti není možná bez
diskuse o jiných souvstažných pojmech jako je sociální spravedlnost, tolerance
a další. VĤbec je zajímavá otázka vztahu mezi sociální soudržností a sociální
spravedlností. VždyĢ se mohou lehce dostat do rozporu.
Keć sa vrátime k þeskej spoloþnosti za Rakúska, tak tam vlastnČ bola
urþitá jednota osudov aj štýlov. Napriek tomu sa spoloþnosĢ zaþala štiepiĢ.
Sociální soudržnost jako sociální koheze je stav systému. To znamená, že to
není nic, co by nemohlo být ohroženo, ale také co by nemohlo být obnoveno
a co by nemuselo být obnovováno.
To sa akoby neustále deje. Musí tam byĢ úsilie aktérov súdržnosĢ stále
a stále obnovovaĢ a udržiavaĢ.
Ano. To není koneþný stav, to mĤže být kdykoliv porušeno.
Ktorí sú aktéri súdržnosti, ktorí obnovujú a udržiavajú, alebo narúšajú,
súdržnosĢ spoloþnosti?
PrimárnČ to mohou být jedinci, ale mohou to být i vČtší celky. Takovými
mohou být rĤzné skupiny nebo tĜeba obce. Soudržnost mĤže být dosahována
v rámci národní, ale mĤže být dosahována také v rámci urþitého území,
regionu, obce, v rámci urþitého spoleþenství, urþité skupiny. Teć je otázka,
k þemu se vlastnČ pĜikloníme, o co nám vlastnČ jde, o sociální soudržnost þeho.
Ono se soudržnosti v jednotlivém mĤže dosahovat i na úkor celku a také
naopak. Když se nacisté snažili glajchšaltovat spoleþnost, zrušili po záboru
v Sudetech desetitisíce drobných zájmových a sportovních a co vím jakých
sdružení a organizací. VlastnČ i odbory byly za komunismu jen jedny –
„jednotné“ a tČlovýchova a další vČci jak by smet. To bylo již za druhé republiky nejdĜíve jen dvČ strany a pak Národní souruþenství kam se prý pĜihlásilo 98% dospČlé populace. To je taky známá vČc, že snaha o kohezi ve
vČtších celcích mĤže oslabovat a niþit kohezi v malých sociálních jednotkách:
rodinČ, sousedství, sociálních sítích, v církvích nebo dobrovolných sdruženích
obþanské spoleþnosti (nezamýšlený dĤsledek).
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ýím sa to líši od integrácie? Povieme, tento celok je integrovaný, tento
celok je súdržný.
Tento celek je integrovaný, proto je soudržný. Schopnost udržet integraci. Je
tam nuance jestli použijeme soudržnost jako vlastnost celku nebo jako akt jako
schopnost ten celek integrovat.
Keć hovoríme o "schopnosti udržet", hovoríme vlastne o sociálnej þinnosti
a tým o sociálnych vzĢahoch. Dá sa s tým súhlasiĢ?
Samozejm, soudržnost lze definovat pes struktury. Znamená to, že je tu
uritá struktura, která drží lidi pohromad, ta struktura je drží. Lze to ale také
definovat pes vztahy a jejich sílu. Je to uritý typ vztah, které tu strukturu
drží.
Ak teda budeme uvažovaĢ týmto smerom, dôjdeme k dvom modelom.
K durheimovskému poĖatiu, k sociálnym faktom. SpoloþnosĢ je celok,
ktorý ma núti byĢ s ním súdržný. Alebo weberovský þi Znanieckého
prístup, že štruktúru utváram ako aktér. Tiež sa rozhodujem v jej rámci,
ale môžem prísĢ aj k rozhodnutiu svojou sociálnou þinnosĢou ju ćalej
neobnovovaĢ a neobnovovaĢ ćalej súdržnosĢ s inými. Sú to dva protikladné modely.
Ano, jsou dost protikladné, ale je otázka, jestli realita njak vlastn cyklicky
neosciluje mezi nimi. Té durkheimovské soudržnosti nelze dosáhnout bez té
weberovské. Ta struktura je na jedné stran pedpokladem a na druhé produktem té konstrukce. Lze dokonce zkoumat soudržnost z obou hledisek. Mohu
vnímat, do jaké míry je soudržnost založena na povaze struktury, anebo do jaké
míry ta struktura vytváí potenci k sociální soudržnosti a na druhé stran musím
taky vnímat aktivní píspvek tch lidí, tch aktér, kteí vlastn skuten
z potence iní tu realitu. To není jen tlak vnjších fakt ale taky reflexe práv
a povinnosti a výsledek rozhodnutí být solidární.
V spoloþnostiach, ktoré nepoznali písmo, si þlenovia rodiny museli
pamätaĢ osudy rodiny a kmeĖa niekoĐko generácvií späĢ. Bola to súþasĢ
ich identity, zabezpeþenie historickej pamäti a tým aj súdržnosti. PamäĢ tu
bola samozrejme dôležitá, ale omnoho významnejšie bolo, þomu sa prisudzoval význam. Identita a súdržnosĢ boli limitované pamäĢou a prisúdeným významom a interpretáciou.
Jist, lovk je zasazen do struktury, která je sama o sob do urité míry pevná
a tím pádem vytváí jakousi soudržnost. To, že jsi v ní, tak vlastn jsi podobný
nkomu jinému, jsi závislý na jeho ... a necháš se tím nést, ale na druhé stran
máš možnost a nutnost taky v té struktue jednat a nejenom být ovlivován tmi
vnjšími tlaky, ale vlastn jednat. Dáváme tomu jednání njaký smysl, obracíme se k nkomu ...
To ale znamená, že keć sa niektorí Rómovia rozhodli odísĢ do Kanady þi
VeĐkej Británie, tak akoby sa týmto rozhodnutím a následným þinom
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rozhodli narušiĢ to, že oni sú súþasĢou tohoto spoloþenstva a narušili
súdržnosĢ, ktorej boli súþasĢou.
No, to je problém. ýasto je to paradoxní, ale sociální soudržnost samozĜejmČ
roste tím, jak ten systém odvrhává a vyluþuje nČco, co je odlišné, nČkdy dokonce to, co je odlišné se odluþuje samo. Teć je samozĜejmČ otázka, jak docílit
soudržnosti v tomhle pĜípadČ, to znamená, aby se ten, kdo je odlišný, pĜiblížil
mnČ, anebo se pĜiblížit mu? Co vlastnČ potom vytváĜí soudržnost tČch odlišných þástí? To, že máme spoleþné tĜeba zájmy? Ale máme je spoleþné? Jak
docílit, aby byli spoleþné?
Ide o to, ako sa priblížiĢ a nestratiĢ pritom svoju identitu?
Ano. To jsou možná nuance, ale asimilace, integrace, multikulturální soužití, to
jsou odlišné modely. Ve veĜejnosti a hlavnČ mezi politiky dochází þasto ke
zmatení jazykĤ, když se mluví o integraci, ale ve skuteþnosti se myslí
asimilace. Souvisí s tím otázka, jestli systém musí být skuteþnČ stejnorodý aby
byl soudržný a z kterých hledisek musí být stejnorodý a kde to má nejnižšího
spoleþného jmenovatele? Na þem a v jakém rozsahu se musíme shodnout?
Áno, to je dôležitá vec. Pozrime sa na Đudské telo, tvoria ho odlišné bunky
a pritom celok je súdržný. Nechcem tým problematiku dostávaĢ do funkcionalistickej polohy.
NČco je spojuje, MĤžu chápat, že se ten systém stává homogenní, stejnorodý,
proto mĤže posilovat soudržnost, ale teć je otázka, kdy už soudržnost pĜesahuje
optimum.
To je ako s tou trávou v Holandsku, v ktorej je vyniþená burina tak dokonale, že už nemá ani šancu sa spontánne v trávniku len tak, nekontrolovane, objaviĢ.
Nebo taky rozdrobená práce. Pracovní proces aby byl efektivnČjší se drobil, až
to došlo k limitĤm toho drobení, a pak se nakonec ukázalo, že daleko
efektivnČjší cesta je ty rozdrobené úkoly znovu spojovat. Znamená, že i tady je
otázka, jestli je sociální soudržnost nČjakou absolutní hodnotou, nebo v urþitém
okamžiku a za urþitých podmínek pĜestává být pro spoleþnost funkþní. Je to její
jakási relativizace její hodnoty.
Ak sa ozaj súdržnosĢ neustále "deje", potom sa "deje" vo vzĢahu k nieþomu.
Když mluvíme o sociální soudržnosti, tak nesmíme zapomenout, že nehovoĜíme o nČþem, co je nemČnné, co máme dosáhnout, ale co mĤže mít rĤznou
míru. Systém mĤže mít rĤznou míru sociální soudržnosti. Soudržnost mĤže být
tak malá, že ten systém vlastnČ ani neexistuje, až po ten druhý pól, kde
soudržnost je tak vysoká, že systém je naprosto rigidní a homogenní a tĜeba
i zaniká.
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Súdržnos sa teda "deje" vždy vo vzahu k momentálnym potrebám
a možnostiam ...
... a má rĤznou povahu a rĤznou míru ...
... ale vždy takú, aby to bolo úelné ...
Nejedná se o to, aby to bylo vždy úþelné, ale mĤže potenciálnČ úþelnost mít. Je
to vlastnČ konstrukce a nesmíme zapomínat na nezamýšlené dĤsledky zamýšleného chování.
S problematikou miery súvisí otázka významu sociálnej súdržnosti pre
našu spolonos v súasnosti, akú má funkciu a pre riešenie akých problémov je jej upevovanie dôležité?
Ano, to souvisí s tím, co jsme právČ diskutovali, souvisí to s otázkou míry
soudržnosti. Vezmu to do politické roviny. Když se Klaus sešel s komunisty
a s ostatními stranami a tvrdČ prohlásili, že žádná jednáni se sudetskými NČmci,
tak vlastnČ zvýšili nebo snížili sociální soudržnost þeské spoleþnosti, aspoĖ
v politické sféĜe? A byl to akt, který podle jejich názoru mČl posílit soudržnost,
anebo byl založen na pĜedpokladu existence této soudržnosti založené na
urþitých hodnotách, a vytváĜející urþitou identitu vymezujíce se vĤþi jiným
identitám. ýili jednali jakoby v souhlasu s tím, co pĜedpokládali, že existuje?
Ak budeme uvažova o sociálnej súdržnosti v intenciách konzervatívnych
východisiek, tak sa dostávame do odlišného sveta. Ocitáme sa v svete
pospolitostí. Ak sledujeme líniu diferenciácií, dostávame sa do konceptu
sociálne demokratického.
Já se vrátím k tomu co jsme již Ĝekli. Kohezivní spoleþnost mĤže být taky
spoleþností represivní, cenou koheze mĤže být ztráta autonomie jedince neboĢ
sociální koheze lze dosáhnout i disciplinujícím a donucujícím režimem. To
mĤže být dĤsledkem konzervativního pojetí sociální koheze. To je založeno na
síle tradicí a spoleþnost je tady vnímána jako organismus. Jiné je pojetí sociálnČ
demokratické a jiné liberální. Celý systém sociálního státu jak jej koncipuje
sociální demokracie, se snaží o sociální soudržnost. Docílit redistribucí prostĜednictvím sociálního státu, která by samozĜejmČ tlumila napČtí, ale také
vlastnČ vytváĜela potenciální možnost ... jakoby odstraĖovala konflikty. Cestou
k sociální kohezi je vedle dosahování konsensu zmenšování sociálních diferencí. Sociální soudržnost to není jen popisné slovo, to je i idea se svým
obsahem.
Áno, ale na druhej strane ma ako jedinca iní slobodnejším. V aka
sociálnemu štátu nie som závislí od komunity, od spolonosti, ktorá je mi
daná, myslím v tom durheimovskom zmysle.
Já vím, ale i ten liberalistický pohled je pochopitelnČ trochu jiný, akcentuje
svobodu a nenutí TČ, abys byl soudržný, ani v rámci nacionálního státu. To je
patrnČ ta idea. Když mluvíme o míĜe sociální soudržnosti, tak oni patrnČ myslí
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sociální soudržnost v rámci národního státu. Ona sociální soudržnost má veliký
význam v obþanské spoleþnosti, v jednotlivých kolektivitách, mĤže jít proti
smyslu toho, o co usilují. Tam mĤže vznikat rozmanitost. Na makroúrovni
mĤže být sociální soudržnost velice volná, jak jsem Ĝíkal, je to otázka míry.
I když mĤže být pĜijatelná, protože podle mého názoru je dĤležité, aby existovala potence k sociální soudržnosti, a aby byla šance regulovat její míru, protože sociální soudržnost v nČjakém absolutním slova smyslu si myslím, že není
žádoucím cílem.
Samozrejme, že nie, ale keć hovoríme o miere, tak hovoríme o vzájomnom
vyvažovaní, to sú spojité nádoby.
JistČ, protože když máme docílit pomČrnČ volné sociální soudržnosti uvnitĜ
nČjakého vČtšího celku pĜi výrazné soudržnosti tČch subsystémĤ, z kterých se
ten systém sestává a mĤže to být velice svobodná, zajímavá a fungující
spoleþnost.
ýo to z tohoto hĐadiska s nami urobí, keć sa staneme þlenskou krajinou
EÚ?
To si trochu nedovedu pĜedstavit. Když se spojí dva celky, aĢ už národní nebo
územní, nebo jakékoliv, to se dá Ĝídit jako unie. Je ale otázka, co je vlastnČ
ideou té evropské unie, co bude tou ideou. Budeme usilovat o sociální
soudržnost v rámci spoleþné Evropy, ale jak pĜekonáme svoji historii? To není
jenom otázka, že mluvíme jiným jazykem, ale že máme i jiné tradice. VždyĢ
tĜeba problém soužití ýechĤ a SlovákĤ nebyl založen jenom na touze SlovákĤ
mít svoji státnost a na povýšeném pohledu ýechĤ, ale i na tom, že na Slovensku
platilo tisíc let uherské právo. To znamená, že spousta sociálních institucí které
vznikly v západní EvropČ byly za Vltavou, nechci Ĝíct za Moravou, neznámé.
VždyĢ nevolnictví bylo u nás zrušeno v 18. století a ve Francii, jak píše
Toqueville, zaniklo ve 14. století. Jiný model rodiny, demografické hranice
a tak dále..... Je to také otázka pohledu lidí. Tuším Sergej Machonin vzpomíná
jak ho pĜekvapila jeho bytná když byl jako student ve Francii že ho považovala
za þlovČka z východní Evropy. Není to nic nepĜekonatelného, ale je to otázka,
o co vlastnČ usilujeme, jaké míry sociální soudržnosti chceme dosáhnout?
Jakou identitu chceme vybudovat, jaký obsah ta identita má mít, z þeho se má
skládat.
Existuje ýapkĤv fejeton z tĜicátých let. PrávČ z doby, kdy byla snaha o unifikovanou republiku a þeskoslovenský národ, abychom vyvážili ty tĜi miliony
NČmcĤ a nebyli menšinou ve svém státČ, tak ýapek napsal krásný fejeton
o svérázu jednotlivých regionĤ a doporuþoval, aby regimenty ze Slovenska a ze
Zakarpatí mČly jiné uniformy a vodili spolu tĜeba živého medvČda. Myšlenka
regionu je krásná, ale opČt, co to udČlá s národy? Regiony nČkdy pĜesahují
hranice, v každém pĜípadČ to bude obrovský pohyb, který je do urþité míry
srovnatelný s tím, co by nás þekalo a þeká pĜi klimatických zmČnách. Jak se
s tím národy vyrovnají? Ten obrovský tlak imigrantĤ na hranice Evropy, tak jak
s tím zápasí ve Spojených Státech na mexické hranici. S tím spojena dilemata pustit je sem, a kolik, co to s námi udČlá? Nenaplní se tím Chestertonovy
pĜedstavy létajícího hostince? To je kniha z dvacátých let minulého století
v tom, jak muslimové ovládli Anglii a vzniklo osvobozenecké hnutí kolem
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Létajícího hostince, který se stal ztČlesnČnou ideou nové britské identity a svobody a stČhoval se po Velké Británii, protože muslimové nesmČjí alkohol.
Ak nám neide o definovanie charakteru a miery súdržnosti, tak jednu vec
vieme urþite - pribudne nám jedna úroveĖ súdržnosti a identity, a tou je
úroveĖ európska.
S tím jsme do znaþné míry pĜišli v devadesátém roku, chtČli jsme spČt do
Evropy.
Áno, ale to bolo v chimerických podobách, teraz je to konkrétne.
To nebude nikdy konkrétní, protože ta identita ... když se zeptáš nČkoho kdo je,
tak to bude velmi tČžko vysvČtlovat. Ale co je zajímavé, to jsou data z výzkumu
evropských hodnot z roku 1999. PĜišel jsem na to náhodnČ na kurzu statistických dat. Je tam baterie otázek, s kým respondent cítí sounáležitost, odstupĖované od rodiny až po celý svČt, po kosmopolity. Když jsme udČlali
multivariaþní analýzu, tak najednou se ukázalo, že je vyhranČná skupina lidí,
kteĜí kašlou na svČt a identifikují se s tím malým celkem, s rodinou, maximálnČ
regionem. Tam jsou velice silné korelace, kdo se identifikuje silnČ s rodinou,
identifikuje se silnČ i s regionem. Pak je tam menší skupina lidí, kteĜí se identifikují se, pozor, to zaþíná už u národĤ, identifikují se s národem, s Evropou
a se svČtem. Tyto dvČ skupiny se nepĜekrývají - možná v hodnotách, to nevím,
do toho jsme nešli. Vyplývá z toho, že otázka identity je vlastnČ velice obtížná
otázka, co je vlastnČ identita každého z nás?
Navyše, v rôznych vrstvách to môže byĢ rôzne, odlôišné identity a s tým
súvisiace odlišné súdržnosti. Tiež v rôznych skupinách napríklad veku,
územných atć. Je možné, že naše þlenstvo v únii nám otvorí priestor na
rôzneho typu súdržnosti.
Fakt je ten, že sociální soudržnost mĤže vznikat jenom tak, že budeme sledovat
spoleþné zájmy, mít stejná práva a stejné povinnosti a ujasníme si s kým
chceme být solidární a jaký obsah a míru ta solidarita má mít a dáme tomu
všemu také symbolickou podobu. Když se sledují spoleþné zájmy, tak je to
otázka definice, co je spoleþným zájmem, teć se bude hledat ten nejmenší
spoleþný jmenovatel, protože vždy se s tím nČjaký zájem dostane do rozporu.
Sociální soudržnost bude opČt nČco, þeho se bude poĜád dosahovat. Zde je
jenom otázka, aby se toho dosahovalo vyjednáváním. Je to otázka pĜi tom kdo
bude vyjednávat je to nejen o poþtu subjektĤ, ale i kdo koho bude zastupovat.
Taky o þem vĤbec vyjednávat, protože nemĤžeme vyjednávat o všem. To
znamená vČdČt, co jsou ty klíþové vČci, o þem je potĜeba vyjednávat, do jaké
míry musí být dosaženo konsensu o tČch vČcech a do jaké míry ne, co tu
soudržnost mĤže narušit a co ji ještČ nenaruší, ... Okolo þeho bude sociální
soudržnost budována a taky vČdČt co jí mĤže narušovat.
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VráĢme sa k tematike, ktorej sme sa venovali dosiaĐ okrajavo - sociálnym
a sociálno psychickým diferenciám, ktoré sú najvýznamnejšími zdrojmi
napätia a konfliktov, ktoré ohrozujú sociálnu súdržnosĢ.

To je hodnČ tČžký. Myslím si, že tady hodnČ dČlá rozdílná životní zkušenost.
Šel jsem jednou v BrnČ po Cejlu, na laviþce sedČli dvČ Romky, což nebylo
neobvyklé, neboĢ zde snad vČtšina brnČnských RomĤ bydlí. A já jsem
pĜemýšlel, mám zavolat policii, nedojde k vraždČ? A pak jsem pochopil, chvíli
jsem tam stál a þekal na známého, že je to nČco jako sousedská beseda, ženské
si sedly a povídají si o tom, co se dČje v jejich rodinách. PĜitom na sebe kĜiþely,
vyskakovaly, gestikulovaly, rĤznČ kolem sebe pobíhaly - to jsou ty jiné
zvyklosti. Chápu, že pokud se nestýkáme, pokud žijeme v enklávách, tak
spousta lidí nechápe, nerozumí chování a jednání lidí z té "druhé strany". To je
etnocentrizmus, to je neochota pĜijmout, že Rom se mĤže bavit jinak, debatovat
jinak, konat jinak – ale také mít ponČkud jiné vzorce chování protože má
ponČkud jiné hodnoty. Je to izoluje i ve školách. Zvláštní školy tĜeba. Jim to
nedává podíl na zkušenosti našich dČtí a našim dČtem to nedává podíl na
zkušenosti romských dČtí a jejich prostĜedí tohle oddČlení obou dČtských
populací. Nevím, proþ by se nemČly pustit romské dČti do Ĝádných škol pĜesto,
že je psychologické poradny oznaþují za mentálnČ opoždČné, když do
integrovaných tĜíd pustí þeské mentálnČ nebo tČlesnČ postižené dČti. Nikdo
nemĤže popĜít jednak to, že uþitelky tam mají obrovskou práci, ale nikdo
nemĤže rovnČž popĜít to, že ty dČti pak mají obrovskou spoleþnou zkušenost.
VždyĢ nejsou mentálnČ opoždČné, jen nemají ten kulturní kapitál, který se
oþekává ve škole od dČtí. Tady za zídkou zahrady, v níž sedíme a vedeme
diskusi, jednou pĜišli kluci s dĜevČnými meþi. VyrozumČl jsem, že bude rytíĜský
souboj. Šermovali zhruba pČt minut. Ale, pĜedtím - schválnČ jsem to stopoval
na hodinkách - zhruba pĤl hodiny se domlouvali, jak to bude probíhat a když
šermování za pČt minut skonþilo, tak víc než pĤl hodiny debatovali o tom, kdo
to vlastnČ vyhrál. Oni se tam uþili, tam docházelo k sociálnímu uþení. Uþili se,
že když je nČjaká akce, tak se musí domluvit pravidla a když se už ty pravidla
domluví, tak tĜeba dbát na to, aby platila, že jednání má mít pravidla a ty lze
dohodnout, a taky že prĤbČh a výsledky je tĜeba pak vyložit. Když dČti
z rĤzných etnik, ale i rĤzných spoleþenských tĜíd vyrĤstají v izolaci, tak tyhle
vČci si nesdČlují. Proto Ĝíkám, že zvláštní školy jsou nástroji sociální exkluze.
Ani ne proto, že ty dČti dostateþnČ nevzdČlávají a znesnadĖují jim pĜístup na
stĜední školu, ale z dĤvodĤ, které jsem uvedl.
Áno, naša generácia a Rómovia, naši rovestníci, my sme mali akú - takú
vzájomnú skúsenosĢ, þi už v škole alebo v zamestnaní. Naše deti a ich
rómski rovestníci už túto skúsenosĢ nemajú. Som veĐmi zvedavý, ako budú
jednaĢ v spoloþnom sociálnom priestore Đudia, ktorí nikdy nevstupovali do
opakujúcich sa kontaktov, interakcií, o sociálnych vzĢahoch ani nehovoriac. Mladí Rómovia nás poznajú iba z jednania s úradmi, z televízie.
VráĢme sa ale k sociálnym a sociálno psychickým diferenciám.
Jak Ĝíkám, životní zkušenosti. Etnocentrismus jako neochota akceptovat toho
druhého jako hodnotného a akceptovat zpĤsob jakým jedná jako hodnotný.
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V tejto súvislosti sa pokúsme zamyslieĢ nad tým, ktorým skupinám najviac
hrozí sociálne vylúþenie? Hovorili sme o Rómoch v súvislosti so zvláštnymi
školami. Prizrime sa však problematike vylúþenia v širšej perspektíve.
To je otázka vylouþení a odlouþení. A není to jen otázka etnická. Sociální
soudržnost není jen otázka vztahĤ mezi etnickými celky, ale asi se kolem toho
budeme nejvíce motat. Vylouþení nejsou jenom ti dole, ale také ti nahoĜe spousta privilegovaných opouští veĜejný prostor, stahuje se z ohrožených mČst,
léþí se na soukromých klinikách, studuje na soukromých školách a tak dále.
Separace není dána jenom vylouþením, ale rovnČž odlouþením se. To vylouþení
mĤže být dobrovolné. To dČlali už poustevníci. U muslimĤ to docela pČknČ
popsal Kepl, že vlastnČ muslimská enkláva, tĜeba v Británii, s marginalizovanými mladými lidmi, kteĜí vidí ten Babylon kolem sebe, tu nemravnost
a tu spoušĢ uzavírají se do toho fundamentalizmu a izolují se od toho. Je to
obrana, znamená to, já nemohu pĜijmout jejich identitu, už jenom proto, že oni
mne nechtČjí, tak si prostČ vytvoĜím identitu v protikladu k nim. To mĤže být
samozĜejmČ i tady, konec koncĤ je to vidČt ve vietnamských koloniích. Existuje
Ĝada komunit, kde malí Vietnamci chodí do þeských škol a jsou velice úspČšní,
protože mají motivaci a jejich rodiþe chtČjí, aby nČco dokázali. Existují ale taky
uzavĜené komunity, které se skuteþnČ izolují. Je to možné samozĜejmČ i u nás.
Dostávame sa k ćalšej veĐkej téme, k otázke multikultúrnej spoloþnosti.
Herdrova koncepcia národa vychádza z identity, ktorú získavame tým, že
sa narodíme ako þlenovia urþitého etnika a zároveĖ sme touto etnickou
komunitou aj prijatí. Ale na báze spoloþného bývania na spoloþnom území
sa predsa takisto tvorí urþitá komunita. Väzby medzi Đućmi nie sú v tomto
prípade väzbami, mohli by sme nadnesene povedaĢ, krvi. Môžu tu vznikaĢ
tiež veĐmi silné väzby súdržnosti.
Identita vzniká pochopitelnČ z toho, co pĜijímáme, také se vymezuje vĤþi
nČþemu. Znamená to, že když žijeme s nČþím, co je odlišné, tak soužití mĤže
být znaþnČ bezkofliktní až do urþité krizové situace, kdy potĜebujeme posílit
svoji identitu. UdČláme to tak, že se vymezíme vĤþi tomu druhému. To se
možná stalo v BosnČ.
Z dejín poznáme situácie, kedy spoloþenstvo, ktoré verí, že má spoloþný
etnický pôvod, sa zaþína veĐmi významne diferencovaĢ a táto diferenciácia
konþí vzájomným konfliktom, dokonca až krvavým, dnes im zvykneme
hovoriĢ obþianske vojny. Ak ale ani vedomie spoloþného pôvodu negarantuje súdržnosĢ, potom môžeme pripustiĢ úspešnú existenciu aj takých
pospolitostí, ktoré sú súdržné nie na základe spoloþného pôvodu, ale
spoloþne zdieĐaného osudu na spoloþnom teritóriu.
Po devadesátém roce byl zde pokus konstituovat moravský národ, což nakonec
selhalo. Proþ, to nevím. Mám pocit, že nezdar této snahy byl zakódován už
v samotných jejích dĤvodech. Když jsme se zabývali tímto tématem a prohrabávali se v datech, tak jsme mČli pocit, že za tím úsilím je strach a zoufalá
snaha nahradit nČþím ztracenou identitu - hnutí podporovalo spousta lidí, kteĜí
se cítili ohroženi zmČnami - malí úĜedníci, nižší stĜední tĜída, která mČla strach
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z tČch zmČn a hledala novou identitu. Ukázalo se, že to není nosné, že jim to tu
novou identitu nedá, že jim to jejich strach neodstraní, že to není funkþní.
Nie je to do istej miery identita zemská?
Zemská identita je tady trochu problematická, protože markrabství moravské
bylo jakousi samosprávnou oblastí, ale hranice nikdy nebyli pevnČ vymezené,
resp. netvoĜily pĜedČly. ZvlášĢ dnes, kdy podle mého názoru trochu zbyteþnČ
a svévolnČ se elity snaží setĜít vyhranČnost ýech a Moravy, tak vlastnČ v novém
krajském zĜízení se nedbalo na staré zemské hranice. Obava elit, že by zachování zemských hranic mohlo posilovat nČjaký moravský nacionalismus, je ale
zbyteþná.
Podobne na Slovensku keć za vlády Meþiara sa uskutoþnila reforma
verejnej správy a územného usporiadania a vynaložilo sa veĐké úsilie, aby
sa nevytvárala možnosĢ kolektívneho jednania na báze spoloþnej župnej
identity, þiže identity zemskej, ktorá sa stároþia utvárala na územiach
jednotlivých žúp, a to bez ohĐadu na národnú þi etnickú príslušnosĢ, a aby
sa prostredníctvom územného usporiadania oslabil vplyv maćarskej menšiny na mocenské pomery v mestských a obecných zastupiteĐstavách a zastupiteĐstvách vyšších územných celkov na južnom Slovensku.
Podobný boj byl na pĜelomu století v ýechách, kdy se jednalo o nČmecké
pĜíhraniþní okresy. Po roce 1918 se licitovalo, jak vlastnČ je správnČ vymezit.
Byla tam silná obava, že když se jim dá kulturní autonomie, tak budou usilovat
o autonomii politickou a až tohle dostanou, tak se stanou natolik neovladatelnými, že prosadí pĜipojení k NČmecku. StČhovalo se tam také þeské
úĜednictvo. Administrativní zásahy po roce 1918 se niþím nelišili od zásahĤ,
které dČlali Rakušané pĜedtím. Po roce 1918 se k Brnu pĜiþlenilo mnoho
okolních vesnic a vytvoĜilo se velké Brno. PĜed první válkou se tomu NČmci
silnČ bránili. Židenice už byly dávno prorostlé s Brnem, ale Brno odmítalo
pĜipojit je jako mČstskou þást, protože tam bylo hodnČ þeského obyvatelstva. Po
roce 1918 byly okolní vesnice pĜipojeny k Brnu, aby se zvrátil pomČr þeského
a nČmeckého obyvatelstva. Totéž prý, jak mi Ĝíkal StĜítecký, udČlala po válce
VídeĖ. PĜipojila spoustu nČmecky mluvících obcí. PĜed válkou mČla totiž 10%
židovského obyvatelstva a nevím kolik ýechĤ, MaćarĤ, PolákĤ, SlovincĤ,
SlovákĤ, ItalĤ, ChorvatĤ atd.
Spolunažívanie ýechov a NČmcov na tomto území je zaujímavá téma. Celé
stároþia žili na spoloþnom území a v spoloþnom štáte. Nemyslím, že by
NČmci žijúci v ýechách mali ríšsku identitu, tá predsa vznikala až na
prelome 18. a 19. storoþia, prevážnu väþšinu mali zrejme identitu Böhmen.
Faktom je, že spolunažívanie tu existovalo, aj keć iste nebolo bez konfliktov.
Neznáme to z reálií, známe to z literatury, že po obsazení Sudet NČmci byl
problém mezi NČmci ze Sudet a NČmci z ěíše. Traduje se, že když si Heydrych
udČlal rasové prĤzkumy, tak musel konstatovat, že vlastnČ v þeském prostĜedí,
podle jejich kriterií, je více rasovČ kvalitních jedincĤ, než v sudetském
prostĜedí. Ty populace byly tady trochu promíšené a je to samozĜejmČ složité.
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Soužití samozejm nebylo bezkonfliktní, ale to bylo dáno mimo jiné také tím,
že ti lidé nebyli mobilní. Lidi se zaali sthovat ve vtším mítku až koncem
19. století. Zaali se sthovat za prací, speciáln v sudetském pohranií
v severozápadních echách. Byla tam spousta lidí, jejichž majetek byla bedna
s ním - íkalo se jim kárníci, sthovali se od místa k místu, kde byla zrovna
práce, takže tam docházelo k mobilit, ale celkov v té eské oblasti moc velká
mobilita nebyla. V etnicky kompaktních oblastech nebyly velké prniky. eši
chodili do nmeckých oblastí, až když se zaali sebeuvdomovat, teba jako
turisté. eský klub turist stavl chaty v nmeckých horách, Nmci to
samozejm chápali jako eskou invazi. Popisuje se, že došlo až k takovým
kuriozitám, že když Nmci postavili v Jizerských horách rozhlednu, tak eský
klub zaal stavt na protjším kopci také rozhlednu a vice versa. Fakt je ale ten,
že soužití za Rakousko - Uherska zas tak moc konfliktní nebylo a kontakty
existovaly. Mnoho ech, jako napíklad i mj dda, napíklad v Sudetech
pracovali i se tam vyuili a nmecky tam mluvili. Jedna vc ale byla obtížná
a ona nám mže mnohé napovdt i o našich vztazích s Romy. Nmci tžce
nesli prnik eštiny do úedního jednání. Postupem asu, jak se to vyvíjelo, tak
se eština stala obcovacím jazykem na úadech v tom smyslu, že podání se
mohla podávat v eštin a úady mly povinnost odpovídat v eštin, i když se
to teba nedodržovalo. Vnitním jazykem na úadech ale zstávala nmina
a bylo to pedmtem jazykových boj. eští úedníci samozejm byli, ale
úadovali nmecky, takže tam nebyli vnímáni jako eši. Penesme to do dnešní
situace. Romština zejm hned tak nepronikne do eských úad, ale pedstavme si, co by to udlalo, kdyby se objevili romští úedníci. Úedník o obanovi v mnohém rozhoduje, a tu lovk pijde do úadu a tam sedí Rom, aby
o nm rozhodl. Zda pizná sociální dávku nebo ne, zda pidlí byt, nebo zda
stavební úad udlí pokutu a tak dále. Myslím, že tohle bude hlavní prlom, až
se tohle stane, tak pak zane fungovat spolenost jako skuten multikulturální.
To pochopiteln souvisí s mnoha vcmi. Souvisí to napíklad s tím, že Romové
se budou muset emancipovat, budou se muset rozhodnout pro zpsob života,
spolenost jim bude muset ten zpsob muset njakým zpsobem tolerovat, ale
také možná i regulovat, pokud to nebudou kompatibilní zpsoby života, ale
také ta takzvaná majoritní spolenost, i když je to politicky inkorektní, když
budu mluvit majorita - minorita, ale já si myslím, že je to v té debat funkní,
tak ta majorita nezane Romy vnímat jako souást vlastní spolenosti dokud
oni se jí nestanou. Jeden romský hlasatel v televizi je sice prlom, ale zas tak
moc to neznamená. Nestaí, když vidíme jednoho Roma na obrazovce televize,
musíme je bžn vidt nejen s krumpáem ve výkopu, ale i ped školními
lavicemi, na úadech, v pokladnách samoobsluh, v policejních uniformách a co
já vím kde. Daleko dležitjší bude, až firmy budou angažovat Romy nejenom
jako kopáe, ale také jako dejme tomu své obchodní zástupce, mluví a podobn bez toho, aby to snižovalo dvryhodnost firmy. Ten prlom nastane, až
budou nejenom romské prodavaky, i když i to bude dležitý prlom, romské
prodavaky v supermarketech na pokladnách, ale i romské úednice a lékaky
a tak dále.
Narážame tu na dva problémy. Nie je dnes problém, aby firma prijala
Ukrajinca, a my podĐa jeho spôsobu správania sa a obleþenia vieme, že nie
je ýech. Neznižuje to prestíǚ firmy, keć príjme Afgánca a my vidíme, že
rozhodne nejednáme s ýechom, to isté s þernochom, nie je problém, ale
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akurát s Rómom problém je. Inými slovami, tie prvé priblíženia k multikultúrnej spoloþnosti sa nám akosi komplikujú práve Rómami. Akoby
tým základným problémom bol vzĢah majorita vs. Rómovia, priþom súþasĢou majority sú všetci ostatní.
Problém je možná i v tom, že Vietnamci, Ukrajinci, ýíĖané mají za sebou
silnou kulturu. Teć nehodnotím, že by Romové byli nekulturní. Jen nemají
takové silné zázemí. Romové jsou prostČ tady a aĢ chceme nebo nechceme, oni
sem už patĜí, oni už nepatĜí do Indie. Vietnamci ku pĜíkladu mají dvČ vlasti,
Vietnam a ýeskou republiku, zdejší Romové dnes mají jenom jednu, ýeskou
republiku.
Nie je dávno som bol na stretnutí rómskych asistentov. Cez prestávku
v jednaní som si prisadol k štyrom dievþatám a pýtal som sa ich odkiaĐ
pochádzajú. Menovali mi rôzne miesta tu v ýechách. Pýtal som sa, odkiaĐ
prišli ich rodiþia zo Slovenska - vedeli obecne región, ale nie obec, možno
ani nechceli vedieĢ a þo je hlavné, ani ich to nezaujímalo.
Je samozĜejmČ otázka, jestli je to dobĜe nebo špatnČ, ale je to fakt. ěíká se, že
se musí sebeuvČdomit, sebeurþit. Nebude to jednoduché. MĤže to být v spolupráci s majoritní spoleþností, mĤže to být proti ní, a na zaþátku to asi proti ní
bude, tak jako þerní panteĜi ve Spojených Státech, ale asi to holt musí být, je to
asi nČco, co nemĤžeme pĜejít a nČjak se na to bude tĜeba pĜipravit.
Je to ale ozaj nutné? Rozprával som s jedným kultúrnym antropológom,
ktorý skúmal rómske osady na Slovensku. Hovoril, že prístup k Rómom za
komunizmu bol lepší ako teraz v tom, že sa nesnažil obnoviĢ rómsku
kultúru (poznamenávam, že tým ani rómsku identitu), pretože u nás existuje iba v podobe, akú poznáme v rómskych osadách na Slovensku, a to má
k rómskej kultúre veĐmi ćaleko. Tvrdil tiež, že naša kultúra a rómska
kultúra sú vzájomne nekompatibilné.
Tam je problém v tom, že byli honČni celá staletí po EvropČ a k tomu patĜí
samozĜejmČ i to, že dnes mají malou kulturní pamČĢ, resp. nejsou u nich movité
pĜedmČty k té kulturní pamČti. Nemyslím si že je úplnČ nesmyslné obnovovat
kulturu. I þeský národ byl vlastnČ taky rekonstruován v 19. století. U RomĤ je
pochopitelnČ problém v tom, že jak chodili po EvropČ, tak nemČli území,
nemČli pevné struktury a zĤstali do jisté míry rozdrobeni. Myslím, že si budou
muset vyĜešit, co je vlastnČ spojuje, co spojuje Olachy s tČmi þeskými Romy ze
Slovenska, nebo s Romy z Francie, co vlastnČ mají spoleþného. UrþitČ nČco
najdou, nebo nČkteré skupiny najdou více spoleþného s ne Romy než s ostatními Romy, ale je to problém, který si musí Ĝešit sami.
Pre nás, myslím tým Slovákov aj ýechov, nebol až taký veĐký problém
vytvoriĢ národné mýty a rekonštruovaĢ skvelé prazaþiatky národa, pretože referenþný rámec bol jasný, kdežto, pre Rómov referenþný rámec nie
je jasný, a preto aj hĐadanie toho, þo je spoloþné a jeho posvetenie bude
obtiažne.

75

Fakt je taky, že nikdo za nČ nevyĜeší otázku, jestli to vlastnČ chtČjí. SamozĜejmČ, když to budou chtít, tak my mĤžeme udČlat to, že jim v tom pomĤžeme,
ale nemĤžeme je k tomu nutit, nebo je od toho zrazovat.
Mám pocit, že v súþasnosti našu pomoc orientujeme tak, aby prípadne
obnovená rómska identita bola kompatibilná s európskym prostredím. Ale
je otázne, þi ich referenþným rámcom je práve toto.
TĜecí plochy tady vždycky budou. I když budeme všichni, majorita i Romové,
naprostí demokrati a obránci lidských práv a budeme plnČ uznávat, že mají
právo být takoví a takoví, tak nic nenadČláme, žijí v urþitém typu spoleþnosti,
která je založená na urþitých hodnotách, jsou v ní nČjakým zpĤsobem získávány
pĜíjmy ... rozhodnou se pĜíkladnČ, že budou chudí, dobĜe, ale pokud se
rozhodnou nebýt chudí, tak nemohou zĤstat úplnČ svoji jako ani my jsme
nemohli zĤstat þeskými sedláky v prĤmyslové EvropČ. Na jedné stranČ sice
emancipace, ale na druhé stranČ pravidla jsou takové jaké jsou. Znamená to
pĜíkladnČ, že kdo nechce zĤstat na dávkách, tak se prostČ musí vzdČlávat aĢ je
þi není Rom. Ale když se budou vzdČlávat, budou infiltrováni urþitou kulturou,
která není úplnČ jejich vlastní.
Problém je v tom, že keć sa hovorí o rómskej kultúre, tak sa má obyþajne
na mysli kultúra rómskej osady, þiže kultúra tých najposlednejších z posledných a najponíženejších z ponížených. Ale iba to sú Rómovia? ýo urobiĢ s Đućmi ako sú napríklad riaditeĐ DROM-u pan Zíma, alebo pán
Dr. Holomek a mnohí iní? Kultúra, ktorú reprezentujú je s kultúrou
rómskej osady nekompatibilná. Znamená to, že títo Đudia prestali byĢ
Rómami? Alebo máme na mysli kultúru koþujúcich Rómov a potom je to
zase iná otázka.
Je tu problém nálepek, þili Ĝíkám, musí si to vyĜešit. Apriori pĜedpokládám, že
jsou, že je dokáží identifikovat, a že sice jsou diverzifikováni, ale že se mohou
domluvit. To znamená, že já je už pĜedem leibluju, že tam jsou. Ale problém je
v tom, že nejenom já, ale i oni mohou akceptovat naprosto liberalistický
pohled, že nechtČjí být Romové, že chtČjí být þlenové téhle spoleþnosti. A teć
je otázka, jestli tĜebas to, že my Ĝíkáme, ano, emancipujte se, bućte Romové,
jestli je to, co oni chtČjí slyšet. Zase je to problém tČch lidí, kteĜí to musí udČlat,
aĢ už je leibluju, aĢ už vím, že tam jsou a dokážu je identifikovat, anebo to
nedokážou. Zrovna tak jako je problém ýechĤ, kteĜí šli pracovat do Spojených
StátĤ a Ĝeší problém, jestli tam zĤstat, nebo se vrátit.
Narazili sme na dôležitý problém spojený s obþianskou spoloþnosĢou.
VráĢme sa k tomu úradníkovi. Ten úradník - Róm aj ten klient - ýech
môžu byĢ naprosto v pohode pokiaĐ si klient-ýech povie, sme v obþianskej
spoloþnosti, ten þlovek splnil urþité kritériá a preto je úradníkom a ja mám
urþitú vec, ktorú idem k nemu vybaviĢ a on to bude vybavovaĢ v zmysle
zákona a úradník-Róm si povie podobne. Vtedy nemáme problém.
SamozĜejmČ, ale jenom do momentu. dokud nepĜijde ke konfliktu. Potom se
mĤže zapomenout na to, že jsme stejní a zaþnou se hledat odlišnosti. Když mu
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neschválí postavení komínu, tak mu mže vynadat do cikán. Ale to už je
riziko, které je nutno pijat.
Vychádzame tu z liberálneho konceptu obianskej spolonosti, kde každý
vystupujeme vo verejnom priestore ako jedinec, ako indivíduum s neodatenými právami a povinnosami. Iný obraz sa pred nami odhalí vtedy, ak
by sme prijali perspektívu kolektívnych práv, perspektívu, ktorá je v priestore strednej Európy tak živá. Znamená to, že mi náležia urité práva
preto, lebo som lenom uritej skupiny. V prípade národnostných menšín
sa práva odvodzujú od faktu bytia lenom uritého národa i etnika.
Kolektivní práva, to je základní problém. Myslel jsem na to hned, jak jsme
zaali mluvit. To je otázka nakolik vbec existují kolektivní práva a jak je
uplatnit. Aby je bylo možno uplatnit, vyžaduje to podmínky, které nezávisí
jenom na rozhodnutí té spolenosti. Napíklad Slováci klidn mohou mít
v echách kolektivní právo na to mít slovenské školy, ale kde tu školu postavit,
když jsou rozptýleni po celé republice?
Problém lidských práv je dost nová záležitost a z uritých hledisek je koncept
lidských práv problematický. Co je vlastn všechno lidským právem? V souasné dob vymezování lidských práv expanduje. To je zrovna tak, jako se sociálním státem. To není sice otázka lidských práv, ale tam, taky stále víc a víc
skupin nárokuje své právo teba na dávky, na cokoliv, na redistribuci. Z minulosti víme, že lidská práva nedominovala, byla podízena jiným vcem, jiným
hodnotám, sociální struktury vyluovaly nkteré skupiny, potlaovaly je, marginalizovaly na základ toho, co dnes považují za své lidské právo.
Ke multikultúrnu spolonos založíme na kolektívnych právach, tak je to
náhle nieo úplne iného, ako ke to založíme na tradiných právach
obianskych.
No, multikulturalismus s kolektivními právy do urité míry souvisí a má své
pasti. etl jsem o problémech multikulturalismu ve Spojených Státech - on
mže vést smykou zpt k partikulturalismu. Základní idea multikulturalismu,
že budeme žít spolen a zstaneme svoji, mže vést až k tomu, že ta
svébytnost, ta identita ústí k tomu, že vlastn zstaneme svoji, ale odmítneme
žít s tmi ostatními. Spojené Státy se bojí toho, že pestanou být tavícím
kotlem, že etnické skupiny se budou samy vyluovat. Jsou tam vci, které
vypadají úsmvn, ale dokreslují složitost vci. V ernošském distriktu je
správní rada školy ernošská a rozhodne se, že odstraní ze svého názvu jméno
Washingtona, protože byl otroká. Pro jednu ást spolenosti je to zakladatel
Spojených Stát a pro druhou otroká. Domluvte se pak.
Domyslime to v podmienkach eského prostredia. Spojené Štáty majú mali ideu taviaceho kotla a súasný stav môžu porovnáva s touto víziou.
Pokia by v našom prostredí prebiehala diskusia o vízii budúcnosti, tak sa
obávam, že z hadiska multikulturalizmu by sme nedospeli k niomu.
Vra me se k Tönniesovi, k jeho Gemeinschaft a Gesellschaft. V Gemeinschaft
jsou cizí prvky pijímány tžko a tžko se prosazují. Znamená to, že emancipace Rom probhne patrn v mstech. Ale tam se jim vnucuje Gemeinschaft
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a nutí je žít v komunitách. Jak to nakonec bude v reálu tČžko Ĝíct, to se mĤže
zmČnit vlivem napĜíklad stČhování stále vČtšího poþtu RomĤ do holobytĤ.
Venkov bude patrnČ dost problematický, þeský venkov je dost konzervativní.
Ale na þeskom "venkovČ" nie je moc Rómov. Zachytil som síce informácie
o tom, že niektorí Rómovia sa z miest zaþínajú sĢahovaĢ na dedinu, je tam
zrejme lacnejšie, ale rozsah toho javu nepoznám.
Jestli se z takého pohybu stane trend, o to více vzroste role konzervativizmu
venkova. Jak taková vesnice pĜijme Roma, kdy ho pĜijmou za svého? PĜistČhovalí obyvatelé vesnice jsou 10 i 20 let považováni za pĜivandrovalce
i když jde jen o špiþkování v hospodČ. VždyĢ s nimi nepásli husy, nechodili do
školy. A to se nejedná o Romy!
Multikultúrna spoloþnosĢ v ýesku, a nielen, to je perspektíva, ktorá pravdepodobne presahuje našu schopnosĢ dovidieĢ dopredu pomocou extrapolácií trendov, to je dlhšia þasová perspektíva ako rok 2015.
Soužití bude problematické. Do jisté míry to možná bude dobĜe, protože
Romové, vzájemné soužití, to je jakési zrcadlo spoleþnosti, podobnČ jako byli
chudí ve stĜedovéku zrcadlem té spoleþnosti. ZvlášĢ, když bude rĤst jejich podíl
v populaci. Trend vysoké fertility se sice trochu zmírnil, ale poĜád romská
populace roste rychleji než þeská. Podíl RomĤ se ale v dohledné budoucnosti
nestane tak velký, aby s majoritní spoleþností výraznČ "zahýbal". Ale i tak bude
dost velký na to, aby majoriotu donutil pĜemýšlet o urþitých normách. Aktuální
je to zvláštČ tam, kde dochází k velikému rozporu, v romské kultuĜe je to bráno
jako naprosto normální a v majoritČ jako nenormální, asociální, nebo dokonce
trestné.
Ak je správny predpoklad, že ýeši a Slováci máme mnoho spoloþných
rysov, tak obraz budúcich þesko - rómskych vzĢahov na lokálnej úrovni si
môžeme pozrieĢ už dnes na Slovensku a popuþiĢ sa. V mnohých dedinách
na východnom Slovensku je bežné, že Rómovia za posledných 20 rokov
vytvorili v dedine väþšinu. Napriek tomu "biela" menšina dominuje,
pretože urþuje normy a pravidlá a rozhoduje o zdrojoch a Rómovia sú
exkludovaní. Kontakty medzi týmito dvomi spoloþenstvami sú minimálne
a "biela" menšina má o Rómoch tak minimálne znalosti (ako je to naopak
neviem), že o nich vládnu mýty, ktoré sa vydávajú za fakty. A keć si
þlovek zájde medzi Rómov, tak vidí iný obraz. Teda, napriek tomu, že
Rómov je v dedine tak veĐa a "biela" menšina vie, že za ćalších 20 rokov
bude z hĐadiska poþtu v miniatúrnom postavení, tak napriek tomu v mnohých dedinách odmieta taký kontakt s Rómami, ktorý by viedol k spoloþnej vízii budúcnosti.
V tzv. vČtšinČ, v majoritČ musí být lidi, kteĜí jsou ochotni k dialogu, protože ten
dialog musí zprostĜedkovávat, to mĤže být uþitel, faráĜ, to nemusí být nutnČ
politik. Pracovat v romském prostĜedí vyžaduje od þlena majority dost velký
enthusiasmus, ale je to dost dĤležitá práce.
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Multikultúrna spoloþnosĢ - to chce vôĐu z dvoch strán. Ako sa javí budúcnosĢ z tohoto hĐadiska? Keć si totiž premietneme, þo sa v súþasnosti
deje, tak vidíme nielen tých, ktorí sa pokúšajú pomáhaĢ Rómom v ich
emancipácii, vidíme nielen tých, ktorí sa oboch strán snažia navodzovaĢ
a udržiavaĢ dialóg, ale vidíme tiež vznikajúce rómske enklávy. Sú výsledkom prístupu niektorých predstaviteĐov majority, ktorí v súlade so zákonom tzv. problémových obþanov, ukazuje sa, že divnou zhodou okolností
hlavne Rómov, výlúþia na okraj spoloþnosti. Zdá sa mi, že návrat z enklávy
do hlavného prúdu spoloþnosti je pre vylúþeného Róma takmer nemožný,
pretože pre taký návrat nemáme dostatoþne silné nástroje.
Tam je problém v tom, že obce, ti pĜedstavitelé samospráv sledují krátkodobé
cíle a vĤbec neuvažují strategicky. Uvažují tak, že teć se zbaví pár neplatiþĤ
a obecní kasa na tom bude trochu líp, ale neuvažují, že sestČhováním tČch lidí
na jedno místo vytvoĜí ghetto, které jim za pár let zamotá hlavu.
Toto je ale normálne európske správanie. Takto to vždy prebiehalo. Tzv.
nepoctiví chudobní boli od konca stredoveku vytláþaní na okraj spoloþnosti. Robíme to tak ćalej.
NČkteré vČci se dČlají jakoby nevČdomČ - vČdomČ. Mnozí politici se neuvČdomují co vlastnČ dČlají, ale alespoĖ podvČdomČ se chtČjí RomĤ zbavit - koupí
jim dĤm ve vedlejší obci a já nevím co všechno. Ale pak jsou vČci, které jsou
vytyþovány i logikou vývoje spoleþnosti. NapĜíklad, v BrnČ hodnČ RomĤ bydlí
na Cejlu a byla by tam šance vytvoĜit nČjakou komunitu a investovat tam,
rozvíjet - i když ty komunity jsou vždycky problematické, protože dochází
k jejich izolaci. Ale do toho vstupují úplnČ jiné procesy, z jedné strany se na nČ
tlaþí jedno obchodní stĜedisko, z druhé strany se staví další. Ocitají se v obklíþení a obávám se, že ty pozemky jsou pĜíliš lukrativní, než aby tam pĜežili.
Znamená to, že dojde patrnČ k exodu, dojde k nČjakému vytláþení jich nČkam ale kam?
Možno v súþasnosti vidieĢ nejaké šance pre vývoj smerom k multikultúrnej spoloþnosti?
V souþasnosti jsou šance, ale první krok musí udČlat tzv. majoritní spoleþnost,
protože je silnČjší. ýeho by se mČl týkat ten první krok? Je tady nastavena
spousta mechanismĤ, které jsou vlastnČ bariérami. To znamená, v tom prvním
kroku bude potĜeba bourat ty bariéry. V první ĜadČ mám na mysli tu známou
a diskutovanou záležitost se zvláštními školami. To je podle mého názoru snad
jediný naprosto jasný nástroj sociální exkluze, který existuje. Dá se mluvit
o spoustČ vČcí jako o nástrojích marginalizace, ale tady není sporu, to není
nástroj marginalizace, ale exkluze. A je tu Ĝada dalších takových vČcí, vþetnČ
pĜístupu rĤzných firem. Vytýká se RomĤm, že žijí ze sociálních dávek, ale
v podstatČ to je racionální jednání to co dČlají. PochopitelnČ, je to založeno i na
urþitých hodnotách, ale oni se chovají racionálnČ. To znamená pĜemýšlet o tom,
jak docílit, aby se chovali jinak racionálnČ.
Keć hovoríme, že sa chovajú racionálne, tak de facto hovoríme, že máme
skupinu Đudí, ktorí žijú z dávok a už to inak nebude pri súþasnom
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nastavení systému sociálnej ochrany a systému zamestnanosti. Ak sa
systém nezmení, budú z dávok ži celé alšie generácie týchto udí. ažko
ale potom hovori o nejakej integrácii smerom k multikultúrnej spolonosti, kde každá jej as sa rovnocenne podiea na zdrojoch, rozhodovaní
a zodpovednosti. Prichádzame k tomu, že exklúzia tých udí je akoby na
báze etnicity. Dá sa s tým súhlasi?
Situace tČch lidí se bude stále víc zhoršovat, protože jim chybí to, co se nazývá
lidský kapitál, to znamená primárnČ vzdČlání, ale také to, co je kolem toho
nabaleno, co se získává tím skrytým curriculem, to znamená, že dČti v škole
nezískávají jenom vČdomosti, které potĜebují k provádČní povolání, ale uþí se
také, že ta práce nČkdy zaþíná a nČkdy konþí, že musí splnit úkol, uþí se
poslušnosti autoritČ a já nevím ... všechno co vyžaduje prĤmyslová spoleþnost
jak na to upozornil Illich. A tady je problém, to je hodnČ hendikepuje.
SamozĜejmČ, mĤžeme se bavit o tom, jestli to chtČjí þi nechtČjí dČlat, ale faktem
je, že je to hendikepuje.
Pokud by šlo o to zaþlenit je do výdČleþného procesu, tak jim nezbude nic
jiného, než se vzdČlávat a pĜijímat i hodnoty, které za tím stojí. Ale poznat pĜes
to, i když oni se pro tohle rozhodnou, tak mají pomČrnČ velký handicap spoleþnost spČje k dvoutĜetinové spoleþnosti, a to znamená, že práce bude
jenom pro þást spoleþnosti. Už se to zaþíná objevovat v EvropČ a zachytili jsme
signál i tady v republice, že nejenom že ubývá práce, pochopitelnČ, ale že
v dĤsledku tohoto úbytku stále více kvalifikovaní lidé zaþínají dČlat nekvalifikovanou práci a vytlaþují z tČch míst lidi, kteĜí nemají žádnou kvalifikaci. To
znamená, že ti, kdo nemají kvalifikaci, tak pro nČ už pĜestává být pomaliþku
práce. Pro to, co bylo jejich doménou, tak tam je vytlaþují ti lépe kvalifikovaní
a souþasnČ mají vČtší sociální kapitál.
Ide táto exklúzia iba po tejto kvalifikanej línii. Nemám na to žiadne dáta.
Neide aj po etnickej línii, to znamená, že sa týka nielen tých, ktorí sú menej
kvalifikovaní.
Je založena na stereotypech. To popisuje teorie fronty. Když se jdeš hlásit
nČkam, tak TČ samozĜejmČ nemĤžou pĜímo diskvalifikovat z nČjakého hlediska,
protože by se dostali do rozporu tĜeba se zákoníkem práce, ale oni si samozĜejmČ Ĝeknou, má dva roky do dĤchodu, tak co s ním, my do nČj nebudeme
investovat, nebo to je ženská, která má dvČ dČti, tak co s ní, ona bude poĜád
doma, nebo to je Rom a kdoví jaký je, protože - a to je ten stereotyp Roma všichni Romové nemají lidský ani sociální kapitál, nemají pracovní návyky,
nejsou loajální k zamČstnavateli.
Pôsobí nám tento stereotyp aj vo vzahu k u om zo strednej vrstvy? To
znamená, že lovek, ktorý je kvalifikaný, má udský aj sociálny kapitál ...
PĤsobí, samozĜejmČ, ale nemĤžeme to absolutizovat. Je tady snad jakási šance.
Mluvil jsem napĜíklad s jedním Romem. Podle nČj mČl vždy problémy dokud
se neukázalo, že má výuþní list. Pak se na nČj zaþali dívat jinak a nejen v zamČstnání. Kvalifikaþní moment pĜevýšil etnický moment. Byl to signál, že
musel splnit nČjaké požadavky. To by mohla být jakási nadČje.
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Máme tu ešte problém tzv. rómskych firiem, širšie, etnického prvku v hospodárskom živote. Ide mi o používanie samotného názvu "rómska firma".
Tu je už iba krok k názvom "eská firma", "nemecká firma" a pod.
Myslím, že to není zase tak velký problém. Pochopiteln, vytváí to možnosti
leiblování. Je to ale podobný jev, jako když jezdili lidé od nás za prací do
Spojených stát. Nkdo se tam uchytil a te tam tahá další lidi z vesnice.
Všichni uklízí v supermarketech a jsou to eši z jedné vesnice. A te je nkdo
oznauje jako eskou firmu. Mají to také Romové. To je otázka teba
svépomoci, otázka vazeb. Vytvoí tak firmu, kde je vtšina Rom. Je ale
otázka, jestli je to romská firma, to je otázka toho leiblu. I když se podaí
vytvoit multikulturální spolenost a když se podaí odstranit spoustu tecích
ploch, tak njaké tecí plochy vždy zstanou. Vždycky bude docházet ke
konfliktm, vždycky budou lidé hledat njakou spolenou identitu. Je to otázka
njakého základního principu. Pesto, že se tohle všechno dje, tak nikdo nebyl
pedem vyluován, a proto, že patí k majoritní nebo minoritní spolenosti, tak
aby z toho dvodu nebyl njakým zpsobem diskriminován, exkludován.
Do roku 1918 a 1939 i 1945 sme mali mnohoetnickú i mnohonárodnú
spolonos. Príklonom k herderovskému ponímaniu národa v súžití sa
zaali objavova stále väšie konflikty. Tým nehovorím, že predtým neboli.
Moc bych to neidealizoval. Samozejm, když lovk te ty staré noviny, tak se
v nich hodn pehání, jsou tam patrny politické zájmy. Pesto ty konflikty byli
dost úporné. Docházelo k manifestacím, k rabování a tak dále. Tak jak ve
Spojených státech dneska.
iže, nie je to bez konfliktov, ale spolonos drží pokope. Získali sme ale
skúsenos, že nám to prestalo fungova.
Zatím se to, jak íkáš, "drží pokope". Je samozejm otázka, zda to bude držet
dohromady i do budoucna a co udlat pro to, aby jsme odstranili ty základní
rizika toho, že to jednou mže pestat "držet pohromad".
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Rozhovor s PhDr. Andrejem Sulitkou, CSc., editelem
sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny
Rozhovor vedl Dr. Imrich Vašeka. Otázky jsou tištny boldem.
Co chápete pod pojmem sociální soudržnost?
Sociálnu súdržnos môžeme vymedzova rôzne. Iné je, ke hovoríme o národnostno-menšinových vz ahoch, a iné, ke hovoríme o vz ahoch v sociálnej
oblasti. Z h adiska postavenia národnostných menšín sú významné priority,
ktoré sa akcentujú v menšinovom živote a v medzi udských vz ahoch lokálneho spoloenstva. Ak hovoríme o sociálnej súdržnosti, jej rozpätie sa prejavuje u každej menšiny odlišne. Iné je u Nemcov, iné je u Poliakov, iné u Chorvátov, Maarov, no a odlišné je zvláš u Rómov.
A u Vietnamcov?
Samozrejme, aj u Vietnamcov, ale vietnamskú komunitu v eskej republike
nechápeme ako národnostnú menšinu. Vietnamci sú zaiste menšinou, tak ako aj
íania a iné ázijské komunity, ale v tomto prípade ide o menšiny migrantov,
nestabilizované spoloenstvo, ktoré nespadá do rámca národnostno-menšinovej
problematiky. Tu nejde iba o to, že Vietnamci, ktorí žijú na území eskej republiky, nemajú až na výnimky obianstvo tejto krajiny (poet Vietnamcov,
ktorí majú obianstvo R sa odhaduje okolo 500 až 600 osôb). To pripomínam
z toho dôvodu, lebo pri vymedzovaní národnostnej menšiny je otázka obianstva jeden zo znakov, ukazujúcich na zaradenie danej komunity do kategórie
národnostná menšina. Pod a zákona o právach príslušníkov národnostných
menšín v eskej republike Vietnamci nesplujú tiež viacero národnostno-menšinových znakov, nejde o spoloenstvo, ktoré tradine a dlhodobo žije na území
eskej republiky, ktoré by sa na národnostno-menšinovom princípe združovalo
a pod. Vietnamské menšinové spoloenstvo je navyše vnútorne výrazne diferencované, to znamená jazykovo a kultúrne. Pre toto spoloenstvo neplatí, že
tradine žije na území eskej republiky, že usiluje o spoloný národnostnomenšinový program a pod. Nám sa javia Vietnamci ako homogénne spoloenstvo, ale pravda je iná, ide o jazykovo a kultúrne znane diferencované spoloenstvo.
Otázka sociálnej súdržnosti sa mi z h adiska národnostno-menšinovej politiky
štátu javí odlišná najmä z h adiska sociálnych diferenciácií a problémov, ktoré
národnostné menšiny vnímajú. Napríklad u Rómov ide vo ve kej miere o problematiku socio-kultúrnych vz ahov.
S národnostnými menšinami sa spája samozrejme aj problematika sociálnej
exklúzie. Tá sa týka rôzne vymedzovaných spoloenstiev, ale u národnostných
menšín sú zvláš významné kultúrne znaky. Napríklad ukrajinská národnostná
menšina patrí medzi historické menšiny v eskej republike. Príslušníci ukrajinskej menšiny založili po prvej svetovej vojne v Prahe i v iných mestách
významné inštitúcie, tj. slobodnú univerzitu, akadémiu, múzeum a pod. S ukrajinskou menšinou komunikujeme v súasnosti prostredníctvom ich legitímnych
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predstaviteĐov, ktorí ale majú voþi „novým“ Ukrajincom, mase migrantov
z Ukrajiny, veĐmi rezervovaný postoj. Solidarita a súdržnosĢ medzi tradiþným
národnostno-menšinovým spoloþenstvom a novou migraþnou vlnou nefunguje
automaticky. Ukrajinská národnostná menšina síce príležitostne organizuje
humanitárne akcie, pomoc „pre svojich Đudí“, ale princíp solidarity je takpovediac na dištanc, proste voþi Ukrajincom-migrantom, ktorí hĐadajú v ýeskej
republike doþasné pôsobenie, sa cítia iní. To nie je pre nich národnostná menšina, spoloþenstvo, ktoré má tu svoje historické korene, neusiluje o rozvoj národnostno-menšinového spoloþenského a kultúrneho života. Toto je z hĐadiska
sociologických vymedzení iné spoloþenstvo. Spojovníkom je iba to, že sú
Ukrajinci.
Z hadiska súdržnosti celej spolonosti sa nám utvára vemi komplikovaný obraz. Ak by sme sa pokúsili vec zjednoduši a prija perspektívu
pohadu majority, tak možno poveda, že tí udia tu predsa žijú, inde už
zrejme ži nebudú, a potom v popredí je otázka súdržnosti. Ako budeme
tvori nejaké spoloenstvo pri tak nesmiernych kultúrnych diferenciách?
Žijú spolu, ale treba povedaĢ, že žiadne národnostno-menšinové spoloþenstvo
nepredstavuje akýsi monolit. Prejavuje sa to aj v Rade vlády pre národnostné
menšiny, v poradnom orgáne vlády ýR pre záležitosti národnostných menšín.
V Rade sú zástupcovia 11 národnostných menšín, v abecednom poriadku ide
o Bulharov, Chorvátov, Grékov, Maćarov, Nemcov, Poliakov, Rómov, Rusov,
Rusínov, Slovákov a Ukrajincov. To sú tradiþné, historické národnostné menšiny, ktoré aktívne usilujú o uskutoþĖovanie vlastného národnostno-menšinového programu, súþasne ale zástupcovia jednotlivých menšinových organizácií
zaujímajú rôzne názorové platformy, ktoré pôsobia na sociálnu súdržnosĢ menšinového spoloþenstva divergentne.
Nedávno som odpovedal na otázku „ýo robí þeská spoloþnosĢ pre arabskú
menšinu v ýeskej republike?“ Odpovedal som otázkou. Ako si predstavujete
vymedzenie arabskej menšiny? Već vymedzovaĢ Arabov ako národnostnú
menšinu v þeskom prostredí by bolo z hĐadiska národnostno-menšinových
znakov nelogické. V inej súvislosti sa položila otázka, þo Praha ako hlavné
mesto robí pre americkú národnostnú menšinu, kećže v Prahe nepretržite žije
alebo sa pohybuje viac ako tridsaĢ tisíc Ameriþanov. Je pritom zrejmé, že Ameriþania v Prahe nepredstavujú žiadnu národnostnú menšinu, žijú tu jednotlivo
urþitý þas ako cudzinci, navyše s rozmanitou etnickou identitou. Naše vymedzovanie menšiny je kvalitatívne iné.
Ak máme na zreteli sociálnu súdržnosĢ treba tiež povedaĢ, že vnútorne sú výrazne diferencované aj tradiþné, historické menšiny. Napríklad poĐská menšina
dodnes nesie na sebe stopu organizaþných štruktúr pred novembrom 1989, ktoré spontánne nespolupracujú s novými organizaþnými štruktúrami, spoloþenské
a kultúrne aktivity rozvíjajú oddelene. Do toho sa premietajú i náboženské rozdiely. Jedná þasĢ poĐského spoloþenstva na Tešínskom Sliezsku je totiž rímskokatolíckeho vyznania, druhá þasĢ evanjelického, luteránskeho smeru. Tato diferenciácia má bezpochyby vplyv i na mieru sociálnej súdržnosti poĐskej menšiny. A podobne sa vnútorne diferencuje nemecká národnostná menšina i ćalšie.
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Inými slovami povedané, žiadne národnostno-menšinové spoloþenstvo nepredstavuje homogénny celok. Je to tak u Poliakov, Grékov, Nemcov, Slovákov
atć. Predstavitelia jednotlivých menšinových organizácií formulujú rozdielne
priority v spoloþenskom, kultúrnom, vzdelávacom programe i v politickom živote. Ba ani vo vzájomných vzĢahoch sa voþi sebe þasto nechovajú veĐmi
ústretovo. Ilustruje to príklad, keć dvaja zástupcovia nemeckej menšiny v Rade
vlády pre národnostné menšiny zastávali diametrálne odlišné postoje, pohĐady
na postavenie vlastnej menšiny. Konkrétne šlo o postoj k pripravovanému humanitárnemu gestu voþi aktívnym odporcom nacizmu a príslušníkom nemeckej
þi chorvátskej národnostnej menšiny, resp. I iných skupín obyvateĐstva, ktorí
utrpeli osobné újmy v dôsledku opatrení uplanených po druhej svetovej vojne
proti tzv. nepriateĐskému obyvateĐstvu na území dnešnej ýeskej republiky.
V tom humanitárnom geste však ide skôr o naše svedomie ako o samotných postihnutých.
Zámer uskutoþniĢ humanitárne gesto zaiste obsahuje tento aspekt, ale súþasne
ako symbolické gesto vlády oslovuje samotných postihnutých, ktorí utrpeli po
druhej svetovej vojne fyzické þi psychické újmy z dôvodu príslušnosti k národnostnej menšine. O zámere uskutoþniĢ humanitárneho gesto zatiaĐ vláda nerokovala, ale ak sa tak stane (2004), pôjde o politické rozhodnutie, ktoré má širší
význam. V tomto prípade treba zdôrazniĢ, že je to jeden z krokov nášho vysporadúvania sa s negatívnymi skúsenosĢami z minulosti.
Sociálna súdržnosĢ, to je vec, ktorá sa v prípade národnostných menšín prejavuje na etnickom základe. Myslím si ale, že funguje akoby úþelovo v urþitých
súvislostiach, nie však absolútne. Napríklad Slováci, ktorí vo svojich organizaþných zoskupeniach, národnostno-menšinových spolkoch, sa po rozdelení
þesko-slovenskej federácie, deklarovali ako legitímna národnostná menšina,
majú korene v þeských krajinách už v dvadsiatych-tridsiatych rokoch 20. storoþia, inými slovami povedané, od vzniku ýeskoslovenskej republiky roku 1918.
Sociálno-ekonomické dôvody migrácie Slovákov do þeských krajín pred druhou svetovou vojnou a rovnako i po roku 1945 obsahujú v sebe bezpochyby
prvky, ktoré významne podporujú sociálnu súdržnosĢ. Nemyslím si však, že
pokým hovoríme dnes o sociálnej súdržnosti Slovákov v ýeskej republike, že je
adekvátne akcentovaĢ národnostno-menšinový princíp.
Sociálna súdržnosĢ v prostredí národnostných menšín je veĐmi citlivá záležitosĢ. SúdržnosĢ podmieĖuje na jednej strane sociálne rozvrstvenie menšinového
spoloþenstva, na druhej strane potrebu združovania sa v spolkoch. Spolky pritom zohrávajú dvojakú úlohu. Tvoria zázemie sociálnej súdržnosti, ale súþasne
narúšajú sociálnu súdržnosĢ menšinového spoloþenstva ako celku tým, že meninové spoloþenstvo sa diferencuje podĐa záujmových skupín. Predstavitelia
spolkov totiž reprezentujú rôzne názorové platformy, ktoré môžu významne
narušovaĢ sociálnu súdržnosĢ menšiny.
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Chápem to v tom zmysle, že súdržnos spolonosti sa netýka všetkých,
ktorí žijú na území eskej republiky. Súdržné spoloenstvo je vymedzené
kultúrne...
... a jazykovo ...
...a tým, že uznáva urité spoloné hodnoty a spoloným veciam, fak-om,
procesom prisudzuje spoloné významy. To znamená, že ak máme mirantov, ktorí k nám prídu, pretože niekde chcú vôbec existenne preži,
tak kým sa títo udia dostanú do toho stavu, že budú schopní s nami
zdiea uritú realitu a budú schopní s nami vlastne zdiea súdržnos,
tak musí uplynú uritý as na to, aby sa prejavili svojou kolektívnou inosou ako národnostná menšina. Predpokladá to ich aktivitu, napríklad:
arabská menšina se stane menšinou vtedy, ak sa prejaví ako menšina,
ktorá je schopná a ochotná vlastne s nami spolunažíva.
Áno, ide o proces, ktorý þasovo môžeme len hypoteticky vymedziĢ. Neznamená to ale vylúþenie tých Đudí zo spoloþnosti do þasu, kým nenaplnia kritériá
„bytia menšinou“. Zaujímavý príklad v ýeskej republike predstavuje i ruská
národnostná menšina. Ide o tradiþnú menšinu z obdobia po prvej svetovej vojne. Po novembri 1989 sa vzhĐadom k negatívnym skúsenostiam po druhej svetovej vojne komplikovane nadväzovali kontakty so zástupcami tejto menšiny,
komplikovane z toho dôvodu, pretože štát nemôže a ani nechce zasahovaĢ do
vnútorných záležitostí života menšín. Po schválení zákona o právach národnostných menšín roku 2001 navrhli ruské spolky svojho zástupcu do Rady. Šlo
o imigranta po novembri 1989, ktorý ovšem nebral na vedomie, že v þeských
krajinách žije významná þasĢ historickej ruskej menšiny. Ruská menšina sa delí
pritom zjavne na dva celky, takpovediac staro- a novoruský. Dnes má ruská
menšina zástupcu v Rade, ktorý je spätý s organizaþnými štruktúrami ruskej
menšiny, ktorých þlenovia patria k Rusom, usídleným v þeských krajinách po
prvej svetovej vojne. Z tohto okruhu vychádzajú rôzne iniciatívy, napríklad najnovšie snaha postaviĢ v Prahe pravoslávny chrám, katedrálu. Chcú uskutoþniĢ
projekt stavby chrámu, a to spoloþne i s ukrajinskou þi bulharskou menšinou.
Spojovacím þlánkom je v tomto prípade vierovyznanie. ýi sa tento zámer podarí uskutoþniĢ a kedy, to je Ģažko þasovo odhadnúĢ. Zaiste, postavenie pravoslávneho chrámu bude významne ovplyvĖovaĢ sociálnu súdržnosĢ v rámci
uvedených menšinových spoloþenstiev na náboženskom – pravoslávnom princípe..
Sociálnu súdržnosĢ v rámci menšinových spoloþenstiev ovplyvĖuje nepriamo
rovnako i štát v oblasti dotaþnej politiky. Štát legislatívne zabezpeþuje podmienky pre napĎĖanie práv menšín. Existujú rôzne dotaþné programy, ktoré
umožĖujú þerpaĢ finanþné prostriedky zo štátneho rozpoþtu na aktivity národnostných menšín. Funguje to na základe projektov a organizácie menšín þi fyzické osoby by sa mali dohodnúĢ na prioritách þinnosti, na formulovaní projektu. Považujem to za kontinuálne overovanie schopnosti udržovaĢ vzájomnú
súdržnosĢ. Nie vždy sa to darí. Napríklad Gréci už dvakrát v tomto snažení
neuspeli, pretože pražská, brnenská a krnovská grécka obec, majú rozdielne
predstavy o možnostiach prezentácie, spoloþnom vystupovaní navonok.
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Možno to chápa tak, že súdržnos nie je stav, ona sa neustále deje?
V zásade v tom vyjednávaní, v tom procese mediácie, v menšine ako aj na
úrovni celého spoloenstva v eskej republike, dochádza postupne k vzájomnému zla ovaniu respektíve k disproporciám - závisí to od konkrétnych situácií. Ak prípadne pred x rokmi nastal uritý súlad, tak dnes
z iných dôvodov môže dôjs k uritému nesúladu. Je to osi, o sa neustále
tvorí, vzniká, premiea sa. Vyplýva mi z toho, že v tomto procese dôležitú
úlohu majú nástroje, ktorými tento medziskupinový dialóg a dohováranie
sa majoritná spolonos posiluje, alebo komplikuje. Ak sa teda pýtame
na nástroje, ktorými sa vytvárajú podmienky pre dialóg v spolonosti, tak
potom do popredia vystupuje sa-mozrejme celý právny systém, ktorý sa
týka menšín a pochopitene uritá – povedal by som – vízia, predstava
majoritnej spolonosti, aká vlastne chce by z hadiska sú-držnosti, ako
má vyzera súdržná spolonos. Ak dobre chápem, tak vo vzahu k už
spomínanej arabskej menšine možno poveda, že sú tu, ale ešte nevstúpili
do priorít súdržnosti.
Nemohli ani vstúpi , pretože v arabskom geopolitickom priestore sú rôzne politické systémy. Napríklad emigrant z Afganistánu sa môže vymedzova ako
predstavite islamu, môže sa vymedzova ako príslušník i zástupca šiítskej
skupiny, o Kurdoch ani nehovorím. Povinnos štátu je na jednej strane zabezpei predovšetkým ochranu práv, slobodné, vo né združovanie osôb at., na
druhej strane vytvori podmienky pre integráciu cudzincov, ktorí sa rozhodli
usídli v eských krajinách. Štát ale nemôže ovplyvni vnútorné vymedzovanie
skupiny migrantov.
V tejto súvislosti treba pripomenú , že sociálnu súdržnos ovplyvujú i legislatívne nástroje štátu. Napríklad platná právna úprava o združovaní stanoví odlišné podmienky pre obianske združenia obanov eskej republiky a obianske
združenia s medzinárodným prvkom, cudzincov. Chýba nám teda nový zákon
o združovaní, ktorý by zjednotil podmienky združovania sa obanov i cudzincov.
Otvorenou otázkou je tiež vymedzovanie individuálnych a kolektívnych národnostných práv. Diskusie sa týkajú problému stanovenia hranice medzi individuálnymi a kolektívnymi právami, ich uplatnenia. V praxi to znamená, že ak
má fungova napríklad národnostno-menšinová škola, tak sa príslušníci menšiny musia zhodnú na spolonom postupe. Konkrétne, rodi privedie die a
k zápisu do povinnej školskej dochádzky a prehlási, že jeho die a je po skej i
nemeckej národnosti, a preto žiada, aby v zmysle zákona o právach národnostných menšín mohlo navštevova školu s vyuovaním v materinskom jazyku.
To je uplatnenie individuálneho práva príslušníka národnostnej menšiny. Ale
naplnenie tohto práva sa môže uskutoni až v kolektíve, spolone s ostatnými
príslušníkmi menšiny.
Pri príprave zákona o právach národnostných menšín v eskej republike koncom devä desiatych rokov 20. storoia sme prekonali diskusie o vymedzení
pojmu národnostná menšina a príslušník národnostnej menšiny. Legislatívne sa
to potom vyjadrilo tak, že národnostnú menšinu tvorí kolektív, spoloenstvo,
ktoré spluje urité znaky, a príslušník národnostnej menšiny je oban eskej
republiky. Ostatne, ani európske právne normy - Rámcový dohovor o ochrane
národnostných menšín a Európska charta regionálnych i menšinových jazykov
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neobsahujú definíciu menšiny a vymedzenie individuálnych a kolektívnych
menšinových práv.
Myslím, že sa to dá povedaĢ aj tak, že na jednej strane stojí obþiansky
princíp a na druhej princíp etnický. Ako z tohto hĐadiska vyzerá vývoj do
budúcnosti?
Princíp etnický alebo obiansky? eská spolonos skutone prekonáva v súasnosti zvláštnu fázu. Musí sa vysporiada s prejavmi xenofóbie voi inoetnickým celkom. eská spolonos citlivo vníma inoetnické menšinové spoloenstvá. Po rozdelení esko-slovenskej federácie sa asto konštatovalo, že eská republika predstavuje výrazne etnické - národne homogénne spoloenstvo.
Nazdávam sa, že reálna situácia v eskej republike je predsa len iná. Vízia
o etnickej homogenite spolonosti eskej republiky je falošná. Podiel príslušníkov národnostných menšín na populácii je vyše 5 %, alej nezanedbate ný
podiel v spolonosti prislúcha cudzincom, zvyšuje sa miera migrácií, eská
republika je cie ovou krajinou migrácií. Nové migrané vlny bu nadväzujú na
etnické i národnostno-menšinové spoloenstvá, alebo vznikajú nové celky.
Nazdávam sa, že máme pred sebou zložitú etapu fungovania multikultúrnej
spolonosti. Je pravda, že v školskom systéme treba podporova pozitívne
opatrenia, podobne v národnostno-menšinovej politike, ale zložitejšie je to
v spoloenskom vedomí väšinovej spolonosti. Zrejmý je proces integrácie
menšín v spoloenskom, hospodárskom a kultúrnom živote, ale prebieha i nevynucovaná asimilácia. Ukázali to aj výsledky posledného sítania udu, ktoré
nech posudzujeme akoko vek, u všetkých menšín, tradiných alebo aj novších,
došlo k výraznému poklesu prihlásenia sa k inej než eskej národnosti.
Pokles prihlásenia sa k inej než eskej národnosti súvisí zrejme s postojom,
možnos ou spoloenského vzostupu vo väšinovej spolonosti, nie v rámci segregovaného celku. Môžem to ilustrova na absolventoch po ského gymnázia
v eskom Tešíne. Úrove tohto gymnázia je síce ve mi solídna, ide o moderné
školské zariadenie, ale absolventa aká zložité rozhodovanie. Ak sa rozhodne
študova na eských vysokých školách, má asto jazykové problémy, ak ide
študova do Po ska, po návrate má v profesionálnom uplatnení problémy, napríklad právnici, ale aj lekári ap., o súvisí s pôsobnos ou profesných komôr.
Tieto pomery sa však urite upravia po vstupe do Európskej únie.
V Kanade sa pokúšajú uplatniĢ multikulturálnu spoloþnosĢ. O tejto
koncepcii sa hovorí aj u nás. S þím sa môžeme stretnúĢ pri snahách
o uplatnenie tejto koncepcie?
Predstava multikultúrnej spolonosti má asto idealizovanú podobu. Iná je
v Kanade a iná v našich európskych pomeroch. V každom prípade je to o budúcnosti. Som presvedený, že národnostné menšiny bezpochyby zostanú, nech
demografické ukazovatele hovoria oko vek. Pravda, existujú problémy, napríklad v súasnosti riešime problém zániku jednej základnej školy na Tešínsku, pretože do prvej triedy sa hlási iba pä žiakov. Napriek tomu sa nedomnievam, nemyslím si, že by národnostné menšiny v alšom vývoji integrácie
zanikli. Je to vlastne o vnútornom emonom svete, ktorý sa dá ve mi kompli-
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kovane popisovaĢ, vysvetĐovaĢ. U niektorých menšín je to výraznejšie u iných
menej. Napríklad Gréci, ktorí sa etablovali v þeskom prostredí na prelome
štyridsiatych-päĢdesiatych rokov 20. storoþia a v sedemdesiatych rokoch sa
snažili vrátiĢ naspäĢ do Grécka, dnes už neusilujú o návrat do Grécka. Je to
stabilizované národnostno-menšinové spoloþenstvo v ýeskej republike. Majú
tiež zastrešujúcu organizáciu - Asociáciu gréckych obcí, to znamená združujúcu
miestne organizácie. Podobné je to u Poliakov a Nemcov. V tejto súvislosti
zvláštne postavenie zaujíma slovenská menšina, ale nemyslím si, že jej rozvoj
nemá perspektívu. Každá národnostná menšina má urþité priority, ktoré rozvíja.
U Poliakov je to ich historické povedomie v kontexte þesko - poĐských, tešínsko - sliezskych pomerov. Podobne silné historické povedomie je v prostredí
nemeckej menšiny. Inými slovami povedané, každá menšina má urþité spektrum determinánt, ktoré sú motiváciou ćalšieho rozvoja menšinových aktivít.
Ale tam je zrejme zakódované aj súžitie s majoritou a inými menšinami.
Áno, pretože napríklad v spoloþenskom vedomí v prostredí ukrajinskej alebo
ruskej menšiny je pevne zakódované, že po prvej svetovej vojne našli ich
predkovia záchranu v þeskej spoloþnosti, v bývalom ýeskoslovensku. Ukrajinská a ruská emigrácia smerovala vtedy hlavne do Prahy, aby sa zachránila pred
stalinským terorom.
Ale to znamená, že je rozdiel medzi novými menšinami a medzi tými,
o ktorých môžeme povedaĢ, že sú historicky tradiþnými spoloþenstvami.
Ak sa súdržnosĢ neustále deje, potvrdzuje sa, je to živý proces, tak ten
proces má urþitý potenciál. Každá menšina má svoj potenciál tvoriĢ s þeskou majoritou urþitý životaschopný, aktívny a jedineþný celok.
Potenciál je na strane väþšinovej spoloþnosti i na strane menšín. Vo väþšinovej
spoloþnosti treba uchovaĢ vedomie, že napríklad ruská a ukrajinská inteligencia
prispela významnou mierou k rozvoju þeskej spoloþnosti po prvej svetovej
vojne. Obohatila vtedajší pražský rozmer kultúrnych tradícií þesko - nemecko židovského spoloþenstva. Potenciál väþšinovej spoloþnosti je ćalej v tom, že
bude podporovaĢ obohacujúcu kultúrnu rozmanitosĢ, kultúrne menšinové
modely, ktoré rozvíjajú Slováci, Maćari, Rómovia, Gréci atć. A treba, aby voþi
nim zaujímala väþšinová spoloþnosĢ tolerantné postoje. BohužiaĐ, na jednej
strane v spoloþenskom vedomí menšinových celkov pretrvávajú negatívne pocity, pocit menšinového hendikepovaného postavenia, na druhej strane v spoloþenskom vedomí väþšinovej spoloþnosti sa stále oživujú negatívne stereotypy
voþi menšinám.
To je otázka dôvery.
Je pravda, že na strane menšinových celkov existuje voþi väþšine nedôvera.
Pokým príslušníci väþšiny vstupujú do akejkoĐvek súĢaže, vstupujú do
„vlastného“ konkurenþného prostredia. V prípade menšinového postavenia je to
komplikovanejšie. Zástupcovia menšín sa þasto sĢažujú, že musia žiadaĢ „väþšinu“ o podporu na svoje aktivity, že musia podstúpiĢ konkurzné konanie,
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schválenie projektov, þakaĢ na schválenie štátnych dotácií. I keć ide o štandardné postupy v štátnej dotaþnej politike, kritériá, na základe ktorých sa poskytujú dotácie zo štátneho rozpoþtu nerozlišujú príslušníkov väþšiny a menšiny, preto zástupcovia menšín pripomínajú, že kritériá by mali braĢ ohĐad na
obmedzené možnosti menšiny. Existujú síce špeciálne dotaþné programy pre
menšiny, avšak ani to neodstraĖuje negatívny pocit na strane menšiny. Jeden
z argumentov je, že žiadateĐ o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpoþtu v menšinovom postavení je príliš viditeĐný, þo vnímajú ako nevýhodu.
Ale dosta to do polohy, že sú to moje práva, nezávislé na väšine, to je asi
problém.
Áno, v rôznych situáciách je to pre príslušníka menšiny problém. Napríklad
v úradnom styku na matriþnom úrade. Keć príde na úrad príslušník národnostnej menšiny a požiada, že chce zmeniĢ meno þi priezvisko podĐa jazykového
úzu svojho menšinového jazyka, materinského jazyka, þo sa týka najmä priezviska žien bez uvedenia koncovky „-ová“, a že chce úpravu v osobných dokladoch, tak musí urobiĢ zvlášĢ prehlásenie, že o zmenu žiada ako príslušník urþitej menšiny. V úradnom konaní sa vystavuje riziku, že jeho žiadosĢ úradník þi
úradníþka, spravidla príslušník väþšiny, bude posudzovaĢ s nevôĐou, prinajmenšom rezervovane. Chcem tým povedaĢ, že þlovek v menšinovom postavení
je citlivejší na reakcie verejnosti, pristupuje preto s nedôverou i k orgánom verejnej správy a väþšinovej spoloþnosti vôbec.
Ak sme hovorili o potenciáli menšín, že tvoria s väþšinou životaschopný celok,
považujem potenciál národnostných menšín za mimoriadne silný. Neoþakávam,
že by sa v tomto smere zmenila situácia ani po vstupe ýeskej republiky do
Európskej únie.
o môže urobi väšinová spolonos pre posilnenie súdržnosti?
Dovolím si otázku doplniĢ - þo môže urobiĢ väþšinová spoloþnosĢ a þo môže
urobiĢ štát prostredníctvom nástrojov exekutívy. Väþšinová spoloþnosĢ by mala
maĢ vo svojom vedomí pevne zakotvený princíp tolerancie voþi menšinovej
odlišnosti, ktorá obohacuje spoloþenský a kultúrny život celej spoloþnosti.
V spoloþenskom vedomí väþšinovej spoloþnosti by sa mali eliminovaĢ názory,
že menšiny takpovediac ujedávajú z koláþa väþšiny. Malo by sa preto posilĖovaĢ vedomie, že menšiny v priaznivých podmienkach vkladajú obrazne povediac do spoloþného koláþa svoj diel. Ten koláþ je spoloþný a ide o to, aby
nebol väþšinovo jednofarebný.
Predovšetkým v exekutíve štátnej správy i samosprávy by sa malo k deklarovaným potrebám menšín pristupovaĢ ako k legitímnym aktivitám, zabezpeþovaĢ
materiálne a morálne podmienky pre ich naplnenie.
V prvom rade musí ale štát zabezpeþiĢ ochranu menšín pred diskrimináciou, to
znamená reagovaĢ na diskriminaþné chovanie fyzických þi právnických osôb
voþi príslušníkom menšín, zasiahnuĢ v pravú chvíĐu, postihovaĢ negatívne javy
v spoloþnosti. V súþasnosti sa napríklad pripravuje tzv. antidiskriminaþný zákon. Ten by mal lepšie ako doteraz zabezpeþiĢ, aby právny systém mal úþinnejšie nástroje v boji proti diskriminácii, a aby úþinnejšie napomáhal realizácii
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opatrení, ktoré smerujú k integraþným cestám menšín. Navrhovaný antidiskriminaþný zákon reflektuje tiež európske štandardy a dúfam, že sa ho podarí
presadiĢ.
Okrem toho dnes platné právne predpisy nedostatoþne pokrývajú niektoré
oblasti práv národnostných menšín. Týka sa to oblasti školstva, lepšie povedané
vzdelávania, þo by mal riešiĢ pripravený nový školský zákon, ćalej nové legislatívne opatrenia sú potrebné aj v oblasti zabezpeþenia kultúrnych aktivít
a pod. Platný zákon o právach príslušníkov národnostných menšín tieto oblasti
podrobne nerieši, pretože ide o súbory špecializovaných právnych predpisov.
Pre posilnenie súdržnosti môžu veĐa urobiĢ médiá. Verejnoprávne inštitúcie
ako je ýeský rozhlas, ýeská televízia - o súkromných ani nehovorím - by mali
menšinové programy zahrnúĢ do svojich programových štruktúr vysielania ako
ich organickú súþasĢ, to znamená vysielanie pre menšiny, ale súþasne vysielanie o menšinách pre väþšinovú spoloþnosĢ. PokiaĐ ide o ýeský rozhlas, je
v medziach možností vysielanie pre menšiny zabezpeþené, existujú národnostno-menšinové redakcie, významnú úlohu tu zohráva poradný zbor programového riaditeĐa ýeského rozhlasu pre národnostné vysielanie, ktorý tvoria zástupcovia národnostných menšín. Zložitejšia situácia je v oblasti televízneho
národnostno-menšinového vysielania. ýeská televízia má v tomto smere veĐký
dlh. Vedieme už dlhší þas zložité rokovania so zástupcami ýeskej televízie na
rôznych úrovniach.
Ak tento prístup chceme doĢahovaĢ dokonca, tak to znamená, aspoĖ mne
to tak vychádza, že súþasĢou tohoto procesu bude aj situácia, keć
v orgánoch verejnej správy budú robiĢ úradníkov nielen príslušníci väþšiny, resp. keć úradníci budú vnímaní ako predstavitelia väþšinového
spoloþenstva, ale keć úradníkmi budú aj príslušníci menšín a budú takto
vnímaní a nikomu to nebude vadiĢ, pretože podstatné bude, že svoju funkciu vykonávajú preto, že na to majú kvalifikáciu a zruþnosti. ýo pre to
môžeme urobiĢ dnes?
Na takto položenú otázku by sa dalo odpovedaĢ optimisticky - že sa teším na
naznaþený ideálny stav veci, ale aj skepticky - že je to iba vízia. Ide o to, aby
príslušník menšiny v štátnych alebo samosprávnych orgánoch bol úradníkom
štátu a bol aj tak vnímaný. A jeho národnostná príslušnosĢ nesmie - to slovo
zdôrazĖujem - nesmie nahradzovaĢ jeho profesionálne predpoklady. Existujú
síce snahy, aby príslušníci národnostných menšín boli na základe pozitívnej
diskriminácie prijímaní na vybrané pracovné miesta, ale myslím si, že plošné
opatrenie v tomto smere by mohlo pôsobiĢ i kontraproduktívne. Národnostnú
príslušnosĢ považujem v tomto prípade za druhoradú. Napríklad prednedávnom
u nás na odbore pre Đudské práva Úradu vlády ýR vyhral konkurz na miesto
vedúceho kancelárie Rady vlády pre rómske záležitosti uchádzaþ z Tešínska
poĐskej národnosti. Vyštudoval právo v PoĐsku – v Krakove, potom študoval
v Budapešti a stal vládnym úradníkom na úseku pre rómske záležitosti. Samozrejme v Krakove i Budapešti sa zaoberal rómskou problematikou, ale on sa
stal vládnym úradníkom, nie preto, že je Poliak, nie preto, že je z Tešínska, ale
preto, že je profesionálne dobre pripravený odborne i jazykovo pre prácu v štátnej správe. To je dobrý signál. Koniec koncov ja ani neviem, þi sa aktívne hlási
k príslušníkom poĐskej menšiny.
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Myslím si, že toto je silná stránka þeskej majority, že to nedá pocítiĢ.
Áno, vypovedá to o miere tolerancie. Ostatne, že ja ako Slovák rozprávam
alebo píšem po þesky, nikto nevníma tak, že sa snažím robiĢ zo seba ýecha.
A ja ani nikoho o tom nepresviedþam, chápe sa to ako normálny stav veci.
Som presvedþený, že takto je vnímaný aj uvedený príklad vedúceho kancelárie
Rady vlády pre rómske záležitosti. Neviem, þi má vnútorný pocit, aby sa ako
menšinový príslušník niekde prejavoval. Že robí rómsku pro-blematiku, má k
tomu odborné predpoklady, profesionálne je dobre pripravený. V tomto smere
je þeská spoloþnosĢ tolerantná, vníma to ako prirodzený stav vecí.
VráĢme sa ešte k úlohe štátu. Mal by štát ešte nieþo urobiĢ pre posil-nenie
súdržnosti spoloþnosti?
Štát by mal predovšetkým v oblasti vzdelávania dôslednejšie zabezpeþovaĢ
multikultúrnu výchovu prostredníctvom špecializovaných vzdelávacích programov. Mala by sa dosiahnuĢ vyššia miera tolerancie voþi menšinovej odlišnosti,
v hodnotových postojoch vedomie, že ten „iný“, jeho kultúrne znaky sú rovnocenné väþšinovým, sú rovnako hodnotné. SúdržnosĢ medzi menšinovou
a väþšinovou þasĢou spoloþnosti je proces, balancovanie v citlivej oblasti medziĐudských vzĢahov.
Ale v tej triede musíme žiakom prezentovaĢ nieþo spoloþné. Ide o to, þo by
to malo byĢ?
Áno, nemôžeme byĢ tolerantní k postojom Đudí, ktorí nerešpektujú tradície
väþšinovej spoloþnosti z dôvodov odlišnosti vlastnej menšinovej kultúry.
Menšinoví príslušníci musia maĢ mieru odhadu, þo je prekážkou pre spoloþné
záujmy. Pohyb medzi väþšinovým a menšinovým celkom osciluje v rámci
tolerancií bez obmedzovania väþšinových þi menšinových kultúrnych postojov.
Tolerancia by ale mala aj nieþo utváraĢ. Sme tolerantní a zároveĖ sa
vzdávame urþitých vecí, robíme kompromisy, reflektujeme odlišnosĢ druhého, prispôsobujeme sa a robíme to radi, pretože tým prejavujeme nielen
úctu a rešpekt k dôstojnosti toho druhého, ale napomáhame aj nejakému
spoloþnému výsledku, ktorý nás všetkých obohacuje.
Mohli by sme uviesĢ viaceré príklady, þo väþšinová spoloþnosĢ akejkoĐvek
menšine netoleruje. Nemôže tolerovaĢ napríklad nezapísanie detí do povinnej
školskej dochádzky, absenciu školopovinných detí v škole, spôsob života
obmedzujúci život väþšiny apod. Sankcie sú v takýchto prípadoch namieste.

91

Vieme ale, že škola môže byĢ prostriedkom sociálneho vyluþovania, napríklad zvláštne školy vo vzĢahu k rómskym žiakom. Donucovanie v takomto prípade nie je namieste.
Zvláštne školy predstavujú špecifický problém, pretože sú nástrojom segregovaného vzdelávania, a nie všetky deti, ktoré tieto školy navštevujú, do nich
skutone patria. Kombinujú sa tu totiž dve odlišné veci - odlišnos sociokultúrneho prostredia a hendikep mentálny i telesný. Debaty o tomto probléme
sú zložité. Názory na riešenie problému zvláštnych škôl sa znane rozchádzajú.
Pod a môjho názoru, zvláštna škola ako segregovaný celok žiaka už automaticky predznamenáva a znemožuje mu prienik do normálnej školy. A tento
priestor by mal by otvorený. Pre mnohých príslušníkov rómskej menšiny je
chodenie do zvláštnej školy prirodzeným stavom vecí, chodili do nej starí rodiia, rodiia, chodia aj deti. Zvláštna škola v takomto prípade neplní funkciu
školy pre mentálne i telesne postihnuté deti, ale je to segregovaná škola s rómskymi de mi. To je zle!
Okrem školského systému máme ešte iné systémy, ktoré pomáhajú, resp.
nebránia sociálne vyluþovanie?
Samozrejme, problémy sú na trhu práce, resp. v hospodárskom živote vôbec.
Úas rómskych podnikate ov v rôznych konkurzných konaniach je ve mi
komplikovaná. V konkurennom prostredí sú asto apriórne vnímaní tak, že im
nieo chýba. Nie sú vnímaní ako rovnocenní partneri a zmeni tento stav vecí je
dlhodobejší proces.
Možno to chce þas. Táto generácia Rómov v prostredí ýeskej republiky zo
seba vydala strednú podnikateĐskú vrstvu. V inom prostredí by to bolo
možno inak, možno lepšie, možno horšie. A až ćalšia generácia bude
konkurencie schopná a bude aj tak vnímaná. Možno. Zdá sa, že je
potrebné nahromadiĢ nielen materiálne bohatstvo, ale aj mentálne, že
budú chcieĢ a maĢ ambíciu, ale aj znalostne a dovednostne, kontaktmi
a pod.
Predovšetkým rómska inteligencia by mala by poetnejšia. Rómski podnikatelia používajú rôzne „gadžovské“ služby, niektorí využívajú rôznu podporu
a niektorí na tom zrejme aj parazitujú, ale rómske podnikate stvo sa nemôže
odlišova od štandardu, musí sa sta prirodzenou súas ou podnikate ského
konkurenného prostredia. Malo by sa citlivo odhadova , kde je hranica pre pozitívnu diskrimináciu, nie mechanické zvýhodovanie, ale o doasné vyrovnávanie šancí. Pre štát je komplikovaná ešte jedna vec. Týka sa najmä školstva.
Model segregovaného menšinového školstva v prípade po skej menšiny nepovažujem za ideálny - materská škola, základná škola, stredná odborná školy
i gymnázium s po ským vyuovacím jazykom. Zástupcovia po skej menšiny
požadujú, aby to bola výlune po ská škola vo všetkých oblastiach innosti.
Ale takto segregované školstvo prináša žiakom v uritom momente i problémy,
to znamená, ke sa musia napoji na väšinové vzdelávacie systémy. Absolventi stredných škôl i gymnázia s po ským vyuovacím jazykom majú vzh a-
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dom na jazykovú prípravu prirodzene problémy pri štúdiu na þeských vysokých
školách.
Osobne by som dal prednosĢ dvojjazyþnému vyuþovaniu. Vo vzĢahu k príslušníkom národnostných menšín to spoĐahlivo funguje napríklad v Rakúsku.
V Burgenlande a v Korutánsku prebieha vyuþovanie paralelne v nemþine
a v menšinovom jazyku - v Burgenlande v chorvátþine a v Korutánsku v slovinþine. Pravda, zabezpeþenie dvojjazyþného vyuþovania je finanþne znaþne nároþné. V triede musia byĢ na každý predmet dvaja uþitelia a asistent, používajú
dvojjazyþne vydané uþebné pomôcky atć. Výsledok je ten, že všetci žiaci kontinuálne komunikujú v materinskom menšinovom jazyku i v jazyku väþšiny. Na
uplatnenie takého modelu nie sme však v súþasnosti v þeských krajinách pripravení nielen z dôvodu ekonomickej nároþnosti zabezpeþenia zvýšeného poþtu
pedagógov, zabezpeþenia dvojjazyþných vydaní uþebníc a ćalších metodických
materiálov pre uþiteĐov, ale hlavne z dôvodu absencie takto pripravených pedagógov.
Ak sme doteraz, my aj Poliaci, aj Nemci, aj Ma ari a iní, mohli si že tak
poviem pestova svoje národné mýty, tak po vstupe do EÚ to bude komplikovanejšie. asom budeme musie s tými mýtami nieo robi, prehodnocova. Ako z tohoto hadiska vyzerajú alšie vzahy menšín v R
a väšinového spoloenstva?
Uþebnice a rôzne metodické materiály pre uþiteĐov, ktoré sa doteraz používali
a kde bol priestor pre šírenie nepodložených národných mýtov, tieto postupne
nenávratne miznú. V poslednej dobe vyšlo niekoĐko dobrých uþebníc, metodických materiálov pre uþiteĐov, napríklad na spracovaní metodického materiále k vyuþovaniu dejepisu sa podieĐali þeskí i nemeckí autori. Takto sa dá úþinne zamedziĢ ćalšiemu jednostrannému rozširovaniu negatívnych stereotypov
v spoloþnosti.
Vrátim sa ešte k úlohe štátu. Štát by mal ma nejakú víziu, spolonos by
mala ma nejakú víziu budúcnosti. Štát má niekoko spôsobov reali-zácie,
môže naria ova, môže nabáda, môže koordinova. Akým spôso-bom je
do budúcnosti potrebné a možné aby sa štát angažoval v menšinovo väšinových vzahoch?
Štát je viazaný medzinárodnými dohodami, štandardami. V rámci Európskej
únie nie je síce národnostno-menšinová agenda, existujú ale dva medzinárodné
európske dokumenty Rady Európy, to znamená Rámcový dohovor o ochrane
národnostných menšín, ktorý ýeská repu-blika ratifikovala, a Európska charta
regionálnych þi menšinových jazykov - ýeská republika tento dokument zatiaĐ
iba podpísala. ýeská republika má zákon o právach národnostných menšín, má
Listinu základných práv a slobôd a príslušné zákony, ktoré dielþím spôsobom
príslušné oblasti upravujú - vzdelávanie, kultúra, verejný život. To je legislatívny rámec. Keć Parlament ýeskej republiky schváli zákon o zabezpeþení rovného zaobchádzania a ochrane pred diskrimináciou, tzv. antidiskriminaþný zákon,
legislatívny rámec má ýeská republika v tejto oblasti solídne zabezpeþený.
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V exekutíve, v aplikácii právnych predpisov a s výkonom niektorých menšinových práv sú problémy, najmä na úrovni orgánov samosprávy.
Je možné, aby štát vyžadoval od krajov i obcí koncepciu, program
väšinovo – men-šinového súžitia?
Legislatívne prostredie je priaznivé, na úrovni obcí i krajov vznikajú výbory pre
národnostné menšiny, ktoré spolupracujú s Radou vlády pre národnostné menšiny. Tak dochádza k spoloþnému pretlaþeniu potrebných krokov, najmä
v oblasti dotaþnej politiky, podpory národnostno-menšinových aktivít. Štát musí predovšetkým zabezpeþiĢ podmienky pre napĎĖanie národnostno-menšinových práv, ktoré sa dajú taxatívne vymenovávaĢ, súþasne musí byĢ pripravený
poskytnúĢ podporu finanþnú i morálnu menšinovým projektom. Štát ale nemôže vynucovaĢ národnostno-menšinové aktivity. Napríklad nedávno v Prahe
zriadilo Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ýR de iure slovenské
gymnázium Milana Rastislava Štefánika, lenže opakovane o štúdium na tejto
škole prejavilo záujem ani nie desaĢ žiakov. Je pochopiteĐné, že ak príslušníci
národnostných menšín nevyužijú takpovediac ponuku štátu, nemôže sa akokoĐvek dobrý zámer násilím vnucovaĢ.
Vráme sa v modifikovanej podobe k pôvodnej otázke. Aký je poda Teba
význam sociálnej súdržnosti v súasnom období vývoja našej spo-lonosti?
Sociálna súdržnosĢ odráža úroveĖ medziĐudských vzĢahov v rovine rodinného,
lokálneho þi širšieho spoloþenstva. Vidí sa mi pritom, že sociálna súdržnosĢ
v rámci národnostno-menšinového spoloþenstva sa neodlišuje od sociálnej
súdržnosti v rámci väþšinového spoloþenstva, ide o univerzálne väzby. Kvalita
sociálnej súdržnosti sa pozná zvlášĢ v situácii, keć dochádza k sociálnemu
vyluþovaniu jednotlivcov þi menšinových spoloþenstiev z väþšinového celospoloþenského rámca.
Akú má súdržnos funkciu a pre riešenie akých problémov je jej upevovanie predovšetkým dôležité?
Sociálna súdržnosĢ je dynamický spoloþenský jav. Vezmime si napríklad
rómsku alebo grécku menšinu, tam fungujú pevné rodinné väzby v rámci užšej
a širšej rodiny. Je to jeden z významných sociálnych znakov tohoto spoloþenstva. Ale väþšinovému spoloþenstvu je jedno, aké sú väzby vo vnútri užšej
a širšej gréckej alebo rómskej rodiny. Nie je mu už ale jedno, aké sú väzby
medzi menšinou a väþšinovým spoloþenstvom. To slovo "upevĖovanie" mi
akosi nesedí. Sociálna súdržnosĢ je živý každodenný proces.
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