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Úvod: Diplomová práce se zabývá aktivitami krajů směřujícími k sanaci ohrožených rodin 

v kontextu procesu transformace systému péče o ohrožené děti v České republice.  

Cíle práce: Hlavním cílem práce bylo prozkoumat, jak se kraje staví k problematice 

ohrožených rodin a čím jsou jejich aktivity v tomto směru motivovány. Výzkumné otázky zní: 

Jakým způsobem kraje přistupují k ohroženým rodinám? Proč je v některých krajích podpora 

ohrožených rodin prioritou a v jiných ne? Jaké okolnosti znesnadňují podporu ohrožených 

rodin? 

Metody: V této práci byl výzkum rozdělen do dvou částí. Nejprve byly vypracovány 

případové studie třinácti krajů ČR (kromě Prahy). Na základě informací získaných 

z případových studií byly vybrány 4 kraje, dva jako příklad dobré a dva jako špatné praxe. 

V těchto krajích byly provedeny kvalitativní polostrukturované rozhovory, a to s radním a 

pracovníkem krajského úřadu, kteří mají na starosti ohrožené rodiny. Bylo provedeno 7 

rozhovorů, dva respondenti odpověděli písemně. 

Výsledky: Rodina se objevuje jako cílová skupina ve většině střednědobých plánů rozvoje 

sociálních služeb. Často se ale nejedná o prioritní cílovou skupinu. Dokumenty zabývající se 

rodinnou politikou byly vytvořeny v 5 krajích, ne všechny se však zabývají i ohroženými 

rodinami. Ukázalo se, že kraje, které ve svých dokumentech deklarují podporu rodině, ji 

v praxi také skutečně realizují. Naopak absence prorodinných opatření v těchto dokumentech 

nemusí znamenat, že se žádné v praxi nerealizují. Jde však o nesystematické aktivity. Dále z 

výzkumu vyplynulo, že míra podpory rodin a ohrožených rodin v kraji závisí na politické vůli 

a politické vizi konkrétní politické reprezentace. Radní i pracovníci krajského úřadu by uvítali 

aktivnější komunikaci s MPSV, týkající procesu transformace systému péče o ohrožené děti. 

Zajímavým zjištěním je negativní hodnocení současného nastavení transformačních procesů, 

které upřednostňuje (i když ne záměrně) pěstounskou péči před prací s ohroženou rodinou.  

Závěr: Práce ukázala, že podpora rodiny a zejména ohrožené rodiny je důležitá a pro blaho 

ohrožených dětí velmi významná. Zároveň se ukázalo, že celý systém péče o ohrožené rodiny 

v krajích teprve vzniká, zejména v závislosti na vůli politické reprezentace. V krajských 

politikách chybí jasnější koncepční uchopení problému, ale i komunikace se státními orgány, 

zejména s ministerstvem. Další výzkumné zaměření na krajské rodinné politiky se ukazuje 

jako žádoucí. 
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