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3. září 2020, Univerzita Pardubice 

10:00  
–  

11:00 

 
Zahájení konference 

 
Úvodní blok: Krize jako nová příležitost pro rodinu  

 
Moderuje: Julie Hrstková a David Klimeš 

 
Vystupující: 

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí ČR;  
Nora Fridrichová, redaktorka, moderátorka, ČT 

Pavel Rataj, viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR 
 

11:00 
 –  

11:30 

 
Přestávka na kávu / přesun na jednotlivé workshopy 

Čas Workshop č. 1  Workshop č. 2  Workshop č. 3  

11:30 
–  

13:00 

Děti v digitálním světě aneb obrazovka jako 
dobrý sluha, ale zlý pán 

 
Moderuje: Julie Hrstková  
 
Co dětem digitální technologie dává/bere? Jaké 
jsou pozitivní i negativní dopady častého 
využívání digitálních technologií na dětský 
rozvoj? Jaká nebezpečí dětem hrozí? 

 
 

Jaké výzvy pro sociální, zdravotní a penzijní 
systém představuje stárnutí společnosti a máme 

řešení? 
 
Moderuje: David Klimeš 

 
Stárnutí společnosti je faktem, na který je nutné 
reagovat. Úpravy penzijního systému jsou jednou 
z cest, mezi další oblasti patří sociální i zdravotní 
služby. Jak jsme na tom v ČR oproti zahraničí a kam 
dále se chceme ubírat?  

Slaďování v období pandemie 
 
Moderuje: bude upřesněno 
 
Jarní období roku 2020 nás v souvislosti s nákazou 
COVID-19 donutilo pracovat z domova a využívat 
online formy práce. Již nyní některé firmy ruší 
pevné pobočky, zahraniční pracovní cesty budou 
nahrazeny dlouhodobě telekonferencemi. COVID-
19 ukázal, že práce distančně je možná. Je to však 
pravda – kde jsou její limity a jak hodnotíme 
pozitiva a negativa?  
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13:00 
 –  

14:00 
Oběd formou bufetu 

Čas Workshop č. 4  Workshop č. 5 Workshop č. 6 

14:00 
–  

15:30 

Nastavíme v ČR funkční systém předškolní 
péče a vzdělávání? 

 
Moderuje: Kateřina Kňapová, Filozofická 
fakulta UK 
 
V ČR již několik fungují dětské skupiny, od roku 
2018 bylo přijato předností umístění pro děti 
3leté, v čem český systém selhává a co jsou 
naopak úspěchy? Co rodinám při sladění 
pracovního a rodinného života chybí?  
 

Život s autismem: dopady na rodinu a co v českém 
prostředí chybí?  

 
Moderuje: Miroslava Jelínková, předsedkyně, 
spolek Autistik Praha 
 
Porucha autistického spektra bývá pro mnoho rodin 
častější diagnóza u dětí, pokud je diagnóza včasná a 
správná může ji rodina zvládnout bez větších obtíží, 
ale potřebuje podporu v oblasti vzdělávání včetně 
podpory sociálních služeb.  

 Socioekonomické dopady nedostupného 
bydlení 

 
Moderuje: David Klimeš 
 
Vlastní bydlení je těžko dostupné i pro současné 
třicátníky. Ceny nemovitostí rostou rychleji než 
příjmy. Neřešená bytová otázka se promítá do 
vzdělávacího systému. Děti mají vyšší počet 
absencí, je pro ně těžké se učivo doučit a dosahují 
horších výsledků. Jak bude vypadat bydlení v ČR 
v blízké budoucnosti? 

15:30 
 –  

16:00 
Přestávka na kávu 

Čas Workshop č. 7 Workshop č. 8 Workshop č. 9 

16:00 
–  

17:30 

Jak karanténa změnila každodenní chod 
rodiny a vzdělávání dětí?  

 
Moderuje: Julie Hrstková 
 
Omezení volného pohybu, ale i omezení výuky 
dopadly na české rodiny.  Mnozí rodiče 
pracovali z domova, přičemž museli obstarat 
domácnost a zajistit pokračující výuku na dálku. 
To vše kladlo vyšší nároky nejen na technické 
vybavení domácností a klid na práci, ale i na 

Definice rodiny: jaké jsou trendy v oblasti vývoje 
rodiny a jak se promítají do nastavení rodinné 

politiky? 
 
Moderuje: Kateřina Kňapová, Filozofická fakulta 
UK 
 
Změny ve společnosti sebou přináší i zásadní 
proměnu české rodiny a zejména podmínek, 
v kterých funguje. Jak vytvářet rodinnou politiku, na 

Dokáže dávkový systém ochránit rodiny před 
pádem do chudoby?  

 
Moderuje: Klára Kalíšková, CERGE-EI  
 
Sociální systém v ČR poskytuje fungující 
záchranou sít pro osoby i rodiny ocitající se 
v hmotné nouzi, jak ale pomáhá rodinám s tzv. 
nižší a střední třídy, která se rovněž v současné 
době může potýkat s finančními problémy a žít od 
výplaty k výplatě a může jim pomoci?  
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vzájemnou toleranci. Tento stav lze vnímat jako 
příležitost k proměně pracovního, rodinného a 
vzdělávacího systému.  

základě různých druhů rodin a lze vůbec hovořit 
o tradiční rodině? 

17:30  
– 

 18:15 
 Přestávka 

18:15 
– 

19:00 

 
Závěry z 1. dne konference 

Předání Ceny Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a slavnostní vyhlášení soutěže Pečující roku 
Moderuje: David Klimeš 

Cenu předává: ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, hejtman/náměstek hejtmana kraje, ve kterém se bude akce konat  

19:00 
 –  

21:00 

 
Společné ukončení 1. dne konference – občerstvení 
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4. září 2020, bude upřesněno 

Čas Workshop č. 10 Workshop č. 11 Workshop č. 12 

9:30 
–  

11:00 

Spolupráce vzdělávacího systému, sociální 
práce a pracovníků ochrany práv dětí 

k pomoci rodině v krizi 
 
Moderuje: Zdeněk Kapitán, ředitel ÚMPOD 

 
Praxe ukazuje, že jednou z nejúčinnějších 
metod práce s rodinou v krizi je spolupráce mezi 
sociálními pracovníky, pracovníky OSPOD 
a učiteli a řediteli škol. Jaké máme možnosti 
a co sociální odbory a školy potřebují, aby 
mohly lépe pomáhat těm, kdo to potřebují 
a jaká je role OSPOD? Jak lze pracovat s dětmi 
ze SVL v době pandemie bez přístupu 
k internetu?  

Násilí v rodinách v době pandemie 
 

Moderuje: Klára Laurenčíková, speciální pedagožka 
a předsedkyně České odborné společnosti pro 
inkluzivní vzdělávání 
 
K domácímu násilí dochází nejčastěji v soukromí, 
tedy „za zavřenými dveřmi“, mimo kontrolu 
společnosti. Oběti domácího a sexuálního násilí 
a jejich děti jsou velmi ohroženou skupinou 
obyvatelstva. Diskutovány budou mj. dopady 
nucené izolace v souvislosti s COVID-19 a zvyšující 
se míra ohrožení pro potenciální oběti, stejně jako 
nízká možnost spojit se s potřebnými službami. 

Rodina ve městech a na venkově, jaké jsou 
aktuální trendy a jak se liší potřeby rodin? 

Jaké dopady měla na města a venkovy 
pandemie? 

 
Moderuje: David Klimeš 
 
Rodiny ve městech a na obcích mají odlišné 
potřeby, stejně tak se postupně proměňuje 
i demografický obraz městských a venkovských 
oblastí. Jak na tyto změny můžeme reagovat 
a jaká opatření se osvědčují?  

11:00 
  –  

11:30 
Přestávka na kávu 

 

Čas Workshop č. 13 Workshop č. 14 Workshop č. 15 

11:30 
–  

13:00 

Je normální platit výživné na děti v ČR?  
 

Moderuje: Eliška Kodyšová, Aperio 
 
Více než polovina matek samoživitelek uvedla, 
že pobírá výživné. Naopak 31 % výživné 
nedostává a zbývající část 13 % pobírá výživné 

Úmrtí v rodině, jak jej zvládnout? 
 

Moderuje: bude upřesněno 
 
Smrt v rodině je zlomovým okamžikem, se kterým 
se mnoho rodin často nedokáže vyrovnat. Jak ji 
zvládnout a lze to vůbec?  

Děti mimo rodinu v ČR 
 
Moderuje: Julie Hrstková 
 
ČR je dlouhodobě kritizována za umísťování dětí 
do kojeneckých ústavů a nízký počet dětí 
v náhradní rodinné péči v porovnání s ústavní 
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nepravidelně. Sólo rodiny patří v České 
republice mezi skupiny, které jsou nejvíce 
ohroženy chudobou. Je v ČR neplacení 
výživného trendem, a jaké jsou cesty na 
zlepšení?  

péčí. Rovněž je vysoké procento dětí v náhradní 
péči od dětských let až do zletilosti. Jak změnit 
systém náhradní rodinné péče v ČR? Co jsou 
priority a jak podpořit život dětí v rodinách?  

13:00 
–  

13:15 

Závěry z 2. dne konference, slavnostní zakončení konference 
Moderuje: Julie Hrstková 

 

13:15 – 
14:00 

 
Oběd formou bufetu 
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