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Krajská rodinná politika zaměřená na ohrožené rodiny 

 

Výběr tématu: 

V době aplikace Úmluvy OSN o právech dítěte,  která zaručuje dítěti právo na 
biologickou rodinu, dostává se do popředí veřejná sociální politika ve prospěch 
sanace rodiny před politikou ve prospěch adopcí dítěte. Úkoly s tím související leží 
především na bedrech obcí s rozšířenou pravomocí, které bez podpory krajských 
orgánů své kompetence v tomto směru stěží náležitě splní.  Proto výzkum podpory 
této politiky z krajů je žádoucí a pro metodické řízení ze strany ministerstva práce a 
sociálních věcí žádoucí. 

Výzkumné otázky: 

Autorka si za cíl své práce snahu  lépe pochopit aktivity krajů zaměřené na ohrožené 
rodiny. Tohoto cíle chtěla dosáhnout průzkumem přístupů krajských orgánů 
k podpoře ohrožených rodin a hledat faktory, které tyto postoje ovlivňují. Volba cíle 
byla inspirována praxí, kterou diplomantka získala během studia..  

Zvolená metoda: 

Výzkum byl rozdělen do dvou kroků. V první fázi autorka  zjišťovala stav podpory 
ohrožených rodin napříč třinácti kraji (vyjma Prahy), na základě stanovených kritérií. 
Ve druhé fázi  hledala rozdíly v postojích mezi nejlepšími a nejhoršími deklarovanými 
krajskými politikami. Analýza byla založena jednak na dotaznících, jednak na polo-
strukturovaných rozhovorech. 

Tento postup byl konzultován s vedoucím práce i příslušným pracovníkem MPSV a 
byl oběma shledán jako přeměřený zvolenému cíli. Přitom v první fázi byly použity 
převážně kvantitativní metody výzkumu a v druhé fázi metody kvalitativní. 

Struktura práce 

Práce má dvě oddělené části. 

V první části o šesti kapitolách diplomantka vysvětluje použité pojmy, význam sanace 
ohrožené rodiny, alternativy práce s ohroženou rodinou, právní a politický rámec, ve 
kterém se problematika nachází a kompetentní institucionální soustavu, která se 
problematikou zabývá. Využívá k tomu i svou finskou zkušenost, kterou získala 
v rámci programu Erasmus.  Tuto část, kterou diplomantka nadneseně nazývá 
teoretickou, je velmi vhodným uvedením pro výzkumné problematiky a vymezením 
prostoru, ve kterém se diplomantka chce pohybovat, a vstupem do problematiky, 
kterou se chce zabývat. 

V druhé části diplomantka presentuje výsledky svého výzkumu a s velkou pečlivostí 
popisuje i způsoby, jak k nim dospěl.  Presentuje výsledky pečlivé analýzy dvou 
nejangažovanějších krajů v dané problematice  a dvou nejméně angažovaných. 
Komparací jejich strategií, plánů a postojů jí umožňuje dospět k zajímavým 
výsledkům, které mohou být významné pro rodinnou politiku MPSV i pro všechny 
kraje v ČR. Rozumně vynechává hlavní město, které je v tomto směru atypické.  
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Tu to analýzu vhodně doplňuje polořízenými rozhovoru s kompetentními činiteli 
uvedených čtyř krajů a zkoumá jejich postoje ke zkoumané problematice. Hledá 
motivaci k těmto postojům. Dospívá k poznání, že praxe sanace ohrožených rodin 
zatím dostatečně nepronikla do podvědomí odpovědných. V tomto směru je zajímavý 
i poznatek, že současné transformační procesy jsou zaměřeny více na rozvoj 
pěstounství než na podporu ohrožených biologických rodin a jejich sanace. Volá se 
po řešení problematiky sociálního bydlení a zavedení služeb dětského psychologa a 
psychiatra. 

Hodnocení 

Po stránce obsahové lze konstatovat, že hlavní záměr práce, tj. prozkoumat, jak se 
kraje staví k problematice ohrožených rodin a co ovlivňuje tento přístup, práce 
splnila. 

Vychází z dostatečně representativní domácí i zahraniční literatury, z relevantních 
právních předpisů i z relevantních internetových zdrojů. 

Práci hodnotím jako velmi dobrou až výbornou, podle výsledků obhajoby.  

Při obhajobě by mohl diplomantka vysvětlit, do jaké míry Kraje respektují a uplatňují 
státní strategii v rodinné politice a do jaké míry je pro ně srozumitelná a přijatelná. 


