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Segregace

rezidenční segregace
nové sociálně prostorové formace

uzavřené a střežené komplexy
sociálně-vyloučené lokality
enklávy imigrantů
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proč je segregace problém ?
● Oddělení různých sociálních skupin do odlišných rezidenčních prostředí
vede k omezení komunikace a důvěry mezi různými skupinami
obyvatelstva a oslabení sociální soudržnosti společnosti.
● Uzavřenost prostředí rezidenční oblasti, sociální skladba a společenský
život ovlivňují chování, postoje i životní příležitosti zde žijících obyvatel a
vedou k reprodukci sociálně specifického životního způsobu.
● Segregace sociálně znevýhodněných obyvatel omezuje jejich možnosti
čerpat z kulturního a sociálního kapitálu těch, kteří jím disponují.
● Segregace posiluje sociální nerovnosti.
● Segregace neřeší, ale naopak vytváří předpoklady pro sociální konflikt.
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důsledky segregace a separace
● reprodukce nerovností, úpadku, chudoby - vytváření
uzavřených světů
● reprodukce sociálně-prostorových disparit a segregace vytváření paralelních světů

Segregace

4

segregace
dva odborné diskurzy
● nerovnoměrné prostorové rozmístění sociálních skupin
● prostorové vzorce
● míra prostorových nerovnoměrností
● rozmanité stránky prostorových nerovnoměrností / vzorců (odlišnost, izolace,
fragmentace, …)
● nerovný přístup k bydlení: socio-ekonomické nerovnosti, diskriminace
● mechanismy koncentrace sociálních skupin
● reprodukce sociálních podmínek a životních šancí (kultura chudoby)
● sociální nespravedlnost, sociální soudržnost
● prostorové rozmístění a prostorová nerovnoměrnost jsou odrazem mechanismů
alokace lidí (domácností) v prostoru měst a regionů
● prostorové rozmístění dále reprodukuje a posiluje mechanismy nerovnosti
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Rezidenční diferenciace
● města: rozmanitá mozaika rezidenčních čtvrtí a zón - skupiny obyvatel
nacházejí pro svá bydliště odlišné lokality tak, aby odpovídaly jejich
ekonomickým možnostem, způsobu života, sociálním vazbám, rodinnému
stavu, věku či národnosti
● rezidenční diferenciace: přirozený projev sociálních a kulturních rozdílů
mezi lidmi, jejich preferencemi a ekonomickými možnostmi
● rezidenční diferenciace je funkční a má pozitivní důsledky - rezidenční
prostředí se sociálně a kulturně blízkými obyvateli charakterizuje
● sdílený životní způsob, podobné zájmy a potřeby
● vyšší míra vzájemné důvěry a sociálních kontaktů
● méně konfliktů, spolupráce a vzájemné podpora
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Rezidenční segregace
● koncentrace sociálních skupin v nerovném postavení do vybraných území
obývaných dominantně danou skupinou
● izolace sociálních skupin v nerovném postavení a jimi obývaných lokalit
od zbytku společnosti
●
●

území: koncentrace a izolace
obyvatelstvo: sociálně-nerovné postavení
● velká koncentrace sociální skupiny v nerovném postavení pomáhá
utvářet a posilovat situaci sociální izolace a dále posilovat sociální
nerovnost
● izolace se utváří i prostorovou separací a horší dostupností

sociálně-prostorová dialektika
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Segregace a separace
● koncentrace sociálně slabých a znevýhodněných obyvatel v sociálně
vyloučených lokalitách – nedobrovolná, vynucená segregace
● koncentrace bohatých a mobilních v exkluzivních čtvrtích – dobrovolná,
chtěná separace
● rezidenční diferenciaci/segregaci ve městě určují sociálně silní a
mobilní, kteří svým výběrem v prostoru města a často i explicitní
separací předurčují možnosti ostatních obyvatel a tak i koncentrace
sociálně slabých a znevýhodněných

sociálně a prostorově integrovaný přístup
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Příčiny segregace
● Potřeby, preference, možnosti
sociální nerovnosti a odlišné
šance v přístupu k bydlení

● Rozmanitost lokalit
z hlediska podmínek a
kvality života

lidé v nerovném postavení v různorodém terénu
nerovnoměrné prostorové rozmístění bydlišť
různých sociálních skupin obyvatel

rezidenční diferenciace
Segregace

segregace
9

sociální nerovnost a nespravedlnost
● nerovné postavení jedince, domácnosti nebo sociální skupiny ve
společnosti vyplývající z bohatství, příjmů, moci rozhodovat či
diskriminace
● nerovné rozdělení blahobytu a moci je většinou společnosti přijímáno a
považováno za oprávněné
● některé nerovnosti jsou ale vnímány jako nespravedlnosti: jde zejména o
praktiky diskriminace i vysokou míru příjmových nerovností a z toho
vyplývající nerovnosti v přístupu ke vzdělání, na trh práce, k bydlení,
zdravotnímu zabezpečení

sociálně-prostorová segregace
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zdroje nerovností
●
●
●
●
●
●
●
●
●

socio-ekonomický status
příjmy
etnicita/národnost
státní občanství
gender/rod
náboženství
sexuální orientace
věk
zdravotní omezení

oblasti reprodukce
nerovností
●
●
●
●
●
●
●

zaměstnání (trh práce)
vzdělávání
bydlení
zdravotnictví
dostupnost služeb
kvalita životního prostředí
náklady na dopravu a
energie

vícenásobné komplexní nerovnosti
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místa reprodukce
komplexních vícenásobných nerovností
● vzájemná podmíněnost (ne)zaměstnanosti, vzdělání, zdraví, mobility,
kvality bydlení apod. a to na úrovni nejen jednotlivců, ale rodin a celých
sociálních skupin
● k utváření a reprodukci sociálního postavení zpravidla dochází v lokalitách,
kde se odehrává běžný každodenní život, a k utváření a reprodukci
vícenásobných nerovností v krajině vzájemně separovaných/segregovaných
lokalit každodenního života odlišných skupin obyvatel ve vzájemně
nerovném postavení

sociálně a prostorově integrovaný přístup
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symbolické nerovnosti
● subjektivní symbolické vnímání a hodnocení sociálních skupin a
jejich členů jako nadřazených nebo naopak méněcenných
● na základě podobných skupinových znaků (etnika, věku či
pohlaví) ostatní očekávají, že lidé mají určité vlastnosti, schopnosti
a způsoby jednání - a priori zvýhodnění či naopak znevýhodnění
● sociální nerovnosti jsou reprodukovány na základě naší percepce
odlišných sociálních skupin a reprezentace a diskurzu často
založeném na dlouhodobě utvářených stereotypech
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diverzita
co nás čeká ?
● Superdiverzita: klíčové slovo popisující současnou sociální a kulturní
situaci v mnoha lokalitách ve městech (nejen) západní Evropy
● Česko před 30 lety: uniformita
● Dnes se učíme různorodosti
● První kolo: různorodost trhu, spotřebního zboží
● Druhé kolo: různorodost obyvatel, jejich preferencí, praktik, identit, forem
soužití - normou se stává různorodost
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kosmopolitní město
● město konviviální interkulturní a transkulturní interakce
● konviviální interakce: běžné každodenní potkávání ve funkčním prostředí
města a komunit
● multiplicita mnohovrstevnatých identit: etnicita je jen jednou z mnoha

Letiště v Birminghamu: uvítání v mnoha jazycích
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xenofobie rasismus tolerance
● xenofobie (strach z neznámého a z toho pramenící nedůvěra)
● rasismus (nerovné přisuzování negativních vlastností na základě
vnímaného fenotypu - diskriminace)
● tolerance (nesouhlasím, nesdílím, ale akceptuji jiné názory, postoje, životní
způsob)
● s xenofobií se dá pracovat a směřovat k toleranci
● rasismus se hluboce a dlouhodobě ukotví do sociálních praktik
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rasismus, nerovnost, segregace
● hluboce zakořeněný rasismus
● sociální nerovnost
● segregace
● segregace posiluje nerovnost, pocit neuznání (méněcennosti),
rasismus, terorismus
● přetrvávající rasismus, sociální nerovnost a segregace jsou
klíčovými problémy soužití v dnešních městech
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hlavní výzva dneška
rasismus v diskurzivních praktikách a konviviální interakce
● negativní percepce a reprezentace minoritních skupin majoritní společností
● reprodukce stereotypů z médií a populárního diskurzu
● strach a nejistota z narůstajícího počtu cizinců a Romů

● praktiky každodenní konviviální interakce
● cesta k více kosmopolitnímu pohledu na soužití
● sociálně a kulturně homogenní populace se učí žít a vyrovnávat se s
prostředím rostoucí diverzity / různorodosti
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jak podpořit společné soužití?
● bránit se segregaci
● pochopit pohled a praktiky skupin obyvatel, které jsou vnímané jako
odlišné (vybraní cizinci, Romové)
● zaměřit se také na majoritu a předávané stereotypy
● položit důraz na diskurzivní praktiky
● podpořit oboustrannou spolupráci (pozitivní zkušenost)
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metodika identifikace lokalit
rezidenční segregace
sociální nerovnost
a
prostorová koncentrace
data o rozmístění obyvatel -

percepce - reprezentace
velikost a složení populace
geografická izolace lokality

sociální interakce

Aplikace: Pardubice, Mladá Boleslav, Praha 4, Praha 11
města v projektu MPSV
Segregace

