
Název projektu: „Postsocialistická transformace a prostorová segregace romských komunit“  
Project title: "Postsocialist transformation and spatial exclusion of Roma communities"  
 
Klí čová slova: Post-socialismus, postsocialistická transformace, sociální exkluze, segregace, 
Romové  
Keywords: Postsocialism, market transition, social exclusion, segregation, Roma/Gypsies  
 
Abstrakt  
Cílem předkládaného projektu je studium vlivů postsocialistické transformace na romské 
komunity a skupiny žijící v České republice a na Slovensku. Postsocialismus představuje 
jeden z předních předmětů zájmu soudobých sociálních věd a nabízí se jako "sociologická 
laboratoř" pro studium fenoménů spojených se společenskými a ekonomickými tranzicemi. 
Nejen v akademické literatuře bývají stále častěji zdůrazňovány negativní dopady 
postsocialistické transformace na romské komunity žijící v zemích Střední a Východní 
Evropy, kdy se zdůrazňuje a dokumentuje zejména degradace jejich socio-ekonomického 
statusu, rostoucí míra prostorové exkluze a residenční segregace. Ve svém projektu analyzuji 
tzv. mechanismy exkluze působící na strukturní rovině, a studuji, jak se tyto mechanismy 
měnily či neměnily v souvislosti se změnami politicko-ekonomických režimů na území ČR a 
SR.   
 
Abstract  
The goal of the project is to study the effects of postsocialist transformation on Roma/Gypsy 
communities that reside in Czech Republic and Slovakia. Postsocialism presents one of the 
prominent objects for social science as presents itself as a kind of "sociological laboratory" 
convenient for studying social phenomena related to social and economic transitions. In both 
academic and human-rights related literature, the negative effects of the postsocialist 
transformation on Roma/Gypsy communities in Eastern Europe is often underlined. The 
general degradation of socio-economic status, and the growing levels of social exclusion and 
residential segregation are stressed and partially documented. In this project the author 
proposes to analyze the mechanisms of exclusion operating at the structural level, and to study 
how these mechanisms did - or did not - transform in the context of the changing political-
economic regimes.  
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