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Dr. Ján Šugár, PhD.1 
 
Sociální konflikt jako aktuální bezpečnostní výzva pro Policii České republiky 
 
Anotace 
 
Příspěvek se zabývá otázkami, týkajícími se sociálních konfliktů, které představují zásadní 
problem pro současnou společnost. Autor se dlouhodobě zabývá tématem “sociogenních 
mimořádných událostí”. Na základě empiricky stanovených poznatků byly vymezeny 
nejčastější sociální konflikty, se kterými se mohou setkat orgány výkonné moci a které jsou 
výsledkem výzkumu prováděného vrámci Policejní akademie České republiky v Praze. 
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Abstract 
 
The paper deals with issues related to social conflicts which present a fundamental social 
problem in the modern world. The author has been engaged in over a long period in 
studying the “sociogenic extraordinary situation”. On the basis of the empirical evidence 
were identified the most frequent social conflicts, with the executive bodies may face. 
Results are based on the research conducted within the Police Academy of the Czech 
Republic in Prague. 
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Úvod  
 
Jednotlivý lidé i celé sociální skupiny uspokojují nebo se snaží uspokojovat své zájmy  
a potřeby v rámci konkrétní společnosti. Při uspokojování těchto potřeb vstupují do 
vzájemných vztahů, které jsou určitým způsobem regulovány a upraveny různými 
normativními systémy (právním, etickým, zvykovým, apod.). V rozsáhlé množině sociálních 
norem mají zvláštní místo ty, jejichž autorem a zároveň tím, kdo vynucuje jejich dodržování, 
je stát. Střetávání jednotlivců a skupin, ke kterému dochází při uspokojování jejich zájmů  
a potřeb, se navenek projevuje v dynamice sociálních jevů. 
 
Role negativních sociálních jevů v systému mimořádných událostí 
 
Každá sociální skutečnost (realita), událost, proces, činnost se navenek nějakým způsobem 
projevuje a poznávající subjekt tyto projevy určitým způsobem vnímá. Samotné vymezení 
sociálního jevu však naráží v praxi na některé problémy: 
 

• Sociální jev je smyslovému vnímání většinou nedostupný. Např., nezaměstnanost 
jako sociální jev nelze vnímat lidskými smysly, lze vnímat pouze konkrétní lidi nebo 
skupiny lidí, kteří nemají práci. K odhalení nezaměstnanosti jako sociálního jevu 
dospějeme v průběhu analýzy příčin, které tento jev vyvolávají. Každý sledovaný 
sociální jev je jednotkou, která je ovlivňovaná řadou příčin. Protože popis 
konkrétního sociálního jevu nemůže obsahovat nekonečný nebo příliš velký soubor 
informací, je nutné jednotku pokud možno přesně vymezit a počet potřebných 
informací k odhalení příčin vzniku a existence jevu omezit. 

• Sociální jevy mají procesní charakter, tzn., že se vyvíjejí v čase i místě. Procesní 
charakter sociálních jevů vychází z proměnlivosti jeho nositelů. Proměny záměru lidí, 
změny ve vztazích a střídání nositelů, mají za následek i proměnu samotných 
sociálních jevů. V průběhu analýzy konkrétního sociálního jevu dokážeme popsat jeho 
minulý vývoj a aktuální stav. Prognóza jeho dalšího vývoje má již stochastický 
charakter, protože nikdy nemůžeme poznat všechny sociální příčiny, které vedou ke 
vzniku daného sociální jevu. 

• Sociálních jevů se účastní „neohraničený“ počet sociálních jednotek – jedinců  
a skupin. Tato „hromadnost“ je dána tím, že sociální jevy jsou produkované v chování 
velkého množství jedinců. Z tohoto důvodu lze jen s obtížemi určit, kdo je skutečným 
nositelem konkrétního sociálního jevu. Např. u zmíněného jevu nezaměstnanosti, ne 
všichni lidé, kteří nemají práci a pobírají podporu v nezaměstnanosti, jsou nositeli 
tohoto sociálního jevu (někteří nepracují proto, že nemohou, někteří, že nechtějí, ale 
podporu v nezaměstnanosti pobírají obě skupiny).   

• Sociální jevy mají náhodný a pravděpodobnostní charakter. Pravděpodobnost vzniku 
určitého sociálního jevu je dána zejména náhodným charakterem chování jeho 
nositelů. Nelze u všech nositelů sociálního jevu, např. nezaměstnanosti, s jistotou 
určit, proč jsou nezaměstnaní.   Mezi jevy, které vedou k nezaměstnanosti, mohou 
být pozorovány souvislosti (např. nízká mzda, nedostatek pracovních příležitosti 
v konkrétním místě, apod.), ale ne příčinné závislosti (ty mohou být odhaleny 
v procesu poznávání jen s určitou mírou pravděpodobnosti). Pokud má vstupní 
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hodnota (příčina existence sociálního jevu) náhodný charakter, bude mít i výstupní 
hodnota, tedy konkrétní sociální jev, náhodný charakter. Ke vzniku nezaměstnanosti 
v místě s nedostatkem pracovních příležitosti může dojít, ale také nemusí, protože 
lidé se mohou za práci odstěhovat do místa, kde je pracovních příležitostí více (nebo 
mohou za práci dojíždět). 

 
Jevy a události s možností negativních dopadů na život, zdraví a majetek člověka představují 
hrozby a existují nezávisle na vůli člověka, i když mohou být činností člověka vyvolány. 
Hrozbu tedy představuje určitý stav objektivní skutečnosti (reality), který, v případě že dojde 
k manifestaci hrozby, může ohrozit zdraví a životy lidí a majetkové hodnoty. Uvědomovaná  
a definovaná hrozba se stává při splnění určitých parametrů rizikem. Riziko lze potom 
charakterizovat jako možnost, že s určitou pravděpodobností vznikne událost, kterou 
považujeme z bezpečnostního hlediska za nežádoucí, tedy možnost, že se s určitou 
pravděpodobností uplatní hrozba a dojde ke vzniku škody či obecněji újmy na chráněných 
zájmech. Riziko tedy bývá charakterizováno jako sekundární fenomén odvoditelný 
z konkrétní hrozby, který se dá kvantifikovat na základě analýzy rizik a značí i naši 
připravenost čelit hrozbě, na což musíme vynaložit určité náklady. Riziko se vždy odvíjí od 
konkrétní hrozby a poměřuje naši připravenost hrozbě čelit, naši zranitelnost. Krom 
samotného fenoménu hrozby tedy obsahuje i určitou výpověď o jejím potenciálu 
manifestovat se jako mimořádná událost a ohrozit či narušit státem chráněné hodnoty  
a zájmy a zároveň zohledňuje i schopnost lidského systému konkrétní hrozbě čelit. 
 
Dosavadní obecné dělení mimořádných událostí se nejčastěji odvíjí od zdroje jejich vzniku. 
[1] Podle tohoto hlediska dělíme mimořádné události na naturogenní (přírodního 
charakteru) a antropogenní, přičemž každá skupina zahrnuje ještě další podskupiny. Mezi 
antropogenní mimořádné události (zapříčiněné činností člověka, např. různé technologické 
havárie) někteří autoři řadí i mimořádné události sociální, způsobené různými sociálními  
a ekonomickými krizemi. [2] 
 
Sociální konflikt může v některých případech přerůst v sociogenní mimořádnou událost, 
která „… představuje většinou do jisté míry predikovatelnou (při včasném rozpoznání  
a identifikaci jejích indikátorů), částečně nebo zcela neovládanou (avšak odpovědné orgány 
se ji snaží dostat pod kontrolu), časově a prostorově ohraničenou událost v sociální realitě, 
která vznikla v důsledku narušení sociálních vztahů, jenž se manifestovaly jako sociální 
konflikt (konkrétní sociální skupina se snaží prosadit a dosáhnout uspokojení vlastních 
potřeb na úkor jiného sociálního subjektu)“ [3] 
 
Sociální konflikty jako zdroje hrozeb 
 
Příčin, které vedou ke vzniku sociálních konfliktu, může být celá řada a většinou nelze 
definovat jednu jasnou konkrétní příčinu, která by vše vysvětlovala. Většina konfliktů je 
podmíněna multifaktoriálně, vzniká řetězením mnoha příčin a podmínek, které vývoj 
konfliktu umožňují či usnadňují.  
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Collier (Collier, P., Hoeffler, A. Greed and Grievance in Civil War. World Bank, 1999) definoval 
čtyři základní příčiny konfliktů [4]: 
 

1) vyjádření starých křivd, jichž se na sobě dané skupiny dopouštěly; 
2) ekonomická nerovnost a následná frustrace; 
3) slabá právní ochrana či slabé dodržování práva; 
4) neadekvátní ekonomická politika vlády. 

 
Na základě analýzy výstupů agentury STEM [5], která zkoumala postoje veřejnosti v České 
republice k pravicově extremistickým, rasistickým a xenofobiím myšlenkám a jejich šiřitelům 
s ohledem na integraci menšin a cizinců, lze uvedené základní příčiny vzniku sociálních 
konfliktů rozšířit o takové jako je nefungující stát, nedůvěra v instituce a jejich fungování, 
znechucení politikou, narušené sociální vztahy, nedosažitelný status, touha patřit k „elitě“, 
mobilitně uzavřený společenský systém, který umožňuje „sociální parazitování určité skupiny 
lidí“ na úkor celku, nejistota statusové pozice, dlouhodobá nezaměstnanost a negativní 
osobní zkušenost. 
 
Kritériem pro označení konkrétního sociálního jevu jako negativního, je vztah k sociálním 
normám. Sociální normy jsou standardy, které regulují chování lidí ve skupině i chování 
samotných skupin a vyjadřují chování charakteristické pro většinu příslušníku konkrétní 
společnosti. Jsou vymezeny jako soubor institucionalizovaných či kolektivních očekávání  
a hodnocení určitých typů chování v dané sociální jednotce. Sociální norma je pro fungování 
celé společnosti, skupin, ale i rodin, vnímána jako abstraktní vzor, který se vztahuje  
k nějakým pravidlům, která zavazují jedince k určitému chování.   Pokud jednání a chování 
jednotlivců nebo skupin lidí je spojeno s rizikem ohrožení společností chráněných zájmu, lze 
tento sociální jev označit jako negativní. 
 
Hrozba (threat) je pojem nejčastěji používaný pro označení zdroje (přírodní nebo člověkem 
podmíněný proces) nějaké negativní události, síly, osoby či aktivity, která představuje možné 
ohrožení pro lidskou společnost. Někdy se též používá pojem nebezpečí, který však spíše 
poukazuje na potenciální výskyt nepříznivé události, jevu (dojde k rasovým nepokojům), 
zatímco hrozba vyjadřuje už konkrétní projev nebezpečí (objevují se výzvy k násilným 
aktivitám proti nějakému etniku). 
 
Z důvodu odhalení možných zdrojů sociálních hrozeb, byl na Policejní akademii České 
republiky v Praze cestou dotazníkového šetření mezi představiteli policie všech územních 
odborů, proveden výzkum „Identifikace negativních sociálních událostí velké intenzity, 
včetně jejich možného vzniku“. Pro potřeby tohoto šetření jsme na základě krizových situací 
vymezených v typových plánech  v působnosti Ministerstva vnitra vymezili celkem  
17 negativních sociálních jevů většího rozsahu, které se na území České republiky vyskytují 
nebo mohou vyskytnout. Dotázání policisté měli uvést, jak často se v místě jejich služebního 
působení tyto jevy vyskytují a jakou hrozbu pro daný region představují (z celkového počtu 
83 územních odborů Policie České republiky na dotazník odpovědělo všechny odbory). 
Výsledky analýzy jejich odpovědí uvádíme v následující tabulce (vyšší údaj představuje vyšší 
hrozbu).  
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Tabulka 1: Setříděný přehled vnímání sociálních negativních jevů jako hrozby 

(podle velikosti průměru) 
 
Průměr byl vypočten na stupnici 0 – 4, kdy 0 – Nepředstavuje žádnou hrozbu, 1 - Představují 
minimální hrozbu (k ohrožení životů a zdraví lidí a majetku téměř nedojde), 2 - Představují 
větší hrozbu (může dojít k větším materiálním škodám), 3 - Představují velkou hrozbu (může 
dojít k ohrožení zdraví lidí a značným materiálním škodám), 4 - Představují maximální hrozbu 
(může dojít k ohrožení zdraví a životů lidí a velkým materiálním škodám), N – počet odborů, 
ø – aritmetický průměr, St.odch. – směrodatná odchylka) 
 

Negativní sociální jevy N ø 
St. 

odch. 

1. Hromadné střety extrémistů (fašizujících skupin a jejich 
odpůrců) při ohlášených i neohlášených demonstracích. 

83 1,30 1,045 

2. Národnostní a rasové konflikty a střety ohrožující zdraví, 
životy a majetek.  

83 1,27 0,898 

3. Velká kriminalita cizinců.  83 1,18 0,965 

4. Sportovní a divácké násilí ve velkém rozsahu ohrožující 
životy, zdraví a majetek.  

83 1,11 1,048 

5. Masové manifestace proti způsobu výkonu státní moci  
a veřejné správy 

83 0,93 0,894 

6. Masové stávky a manifestace přerůstající v rozsáhle 
pouliční nepokoje 

83 0,88 1,005 

7. Masový nelegální pobyt cizinců v regionu.  83 0,73 0,828 

8. Nadměrný legální pobyt cizinců, který ohrožuje 
fungování regionu  

83 0,70 0,866 

9. Rabování jako následek jiné mimořádné události (např. 
při povodních) 

83 0,65 0,706 

10. Teroristické útoky 83 0,57 1,095 

11. Selhání územní samosprávy ohrožující fungování regionu 83 0,41 0,645 

12. Hromadné vzpoury ve věznicích a nápravných zařízeních 
a s tím spojené akty násilí 

83 0,25 0,537 

13. Městské války gangů v rozsahu vnímaném jako ohrožení 
bezpečnosti občanů 

83 0,23 0,687 

14. Hromadné útěky vězňů 83 0,20 0,579 

15. Náboženské konflikty a střety ohrožující ve větším 
rozsahu životy a majetek.  

83 0,19 0,480 

16. Masové nelegální překračování státních hranic ze strany 
cizinců.  

83 0,19 0,454 

17. Sabotáže 83 0,18 0,608 

 
Z uvedeného setříděného přehledu je zřejmé, že k negativním sociálním jevům, které jsou 
nejčastěji vnímány jako hrozba, zařadili dotázání policisté hromadné střety extremistů, 
národnostní a rasové konflikty, velkou kriminalitu cizinců a sportovní a divácké násilí. Na 
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druhé straně, za minimální hrozbu považují především sabotáže, nelegální překračování 
hranic a náboženské konflikty. 
 
Na následujícím grafu orientačně uvádíme vzájemnou souvislost mezi výskytem konkrétního 
negativního sociálního jevu a jeho vnímání jako hrozby. 
 
Ze vzájemného srovnání lze vysledovat určitou tendenci a to, že čím častěji se konkrétní 
negativní jev vyskytuje, tím je i více vnímán jako potenciální hrozba.  
 
Ilustrace 1:  Srovnání výskytu sociálních jevů a jejich vnímámí jako krozby. 
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Z korelační analýzy výskytu sociálních jevů a jejich vnímání jako hrozby vyplývá, že častější 
výskyt některých negativních sociálních jevů je také častěji vnímáno jako vyšší hrozba, ale 
také se zároveň projevuje přímá souvislost i s některými dalšími jevy. Nejčastěji se projevila 
přímá významná souvislost výskytu negativního sociálního jevu a vnímání jiných jevů jako 
hrozeb např. u jevu selhání územní samosprávy (souvisí s vnímáním dalších 7 jevů jako 
hrozeb, nelegální pobyt cizinců má přímou souvislost s 6 dalšími jevy.  
 
Závěry  
 
Výsledky analýzy dotazníkového šetření můžeme shrnout do následujících obecnějších 
poznatků: 
 

1) K výskytu zkoumaných negativních sociálních jevů v místech jednotlivých územních 
odborů nedochází příliš často, perioda je spíše delší a to roční nebo v intervalu 5 až 10 
let.  

2) Ve výskytu negativních sociálních jevů se vyskytla určitá nerovnoměrnost mezi kraji. 
Nejčastěji se tyto jevy vyskytují v kraji Zlínském, Praze a kraji Ústeckém  
a Jihomoravském. Nejméně často pak v Pardubickém, Jihočeském, Libereckém  
a Středočeském kraji a Kraji Vysočina 

3) Častější výskyt některých negativních jevů vede k tomu, že jsou tyto jevy také častěji 
vnímány jako vyšší hrozby. 

4) Častější výskyt některých jevů má zároveň i významnou přímou souvislost s vnímáním 
i jiných jevů jako hrozeb.  

5) K nejčastějším příčinám vzniku sociálních konfliktů zařadili dotázaní policisté 
neadekvátní sociální a ekonomickou politiku vlády, narušené sociální vztahy mezi 
skupinami lidí, ekonomická a sociální nerovnost a dlouhodobá nezaměstnanost. 
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