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Základní čísla v našem vzorku

119 (analyzovaných rozhovorů); 

91 (explicitních referencí ke „kraji“)

2013 - 2021

11/14 (zastoupených krajů)

Nevyváženost vzorku (území, čas, skladba aktérů)

Aktéři a instituce:

OÚ, MěÚ, starostové, APK, MP, PČR

MŠ, ZŠ, OSPOD, sociální služby, NNO

poskytovatelé a bydlení, zaměstnavatelé



kraj XY

krajský úřad a jeho odbory…

zastupitelstvo kraje 

výbory zastupitelstva

rada kraje 

hejtman

Když se řekne „kraj“: 

1. Zastoupení kraje jako 

širšího tématu

2. Významy a postoje, s 

nimiž je kraj spojován 

Zaměřili jsme se na:



Předpoklad, že kraj znamená v každodenní 

činnosti institucionálních aktérů SZ relativně málo 

(ve srovnání s jinými vybranými institucemi SZ –

MPSV, ASZ, ÚP, obce)

1. Jak je kraj zastoupen ve srovnání s jinými 

vybranými institucemi? 



Srovnání zastoupení kraje a dalších aktérů
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2. S jakými významy a postoji je kraj spojován?

Hodnocení kraje v promluvách respondentů (n=91)



2. S jakými významy a postoji je kraj spojován?

Tematické členění promluv o kraji (n=91)



finanční aktér; 34

aktér sociálního 
začleňování; 12

nositel projektu; 10

komunikační partner; 8

monitoruje; 5

vytváří platformy/ 
plánuje; 5

zřizuje; 4

vlastník; 3

metodicky vede; 3

účastní se platforem; 3 registruje; 2 vzdělává; 1 role nejasná; 1

Role kraje v promluvách respondentů (n=91)



Mohl by kraj některou oblast nebo roli posílit?

Kterou?

Jak?

Otázky k diskuzi a zamýšlení během dne



Děkuji za pozornost!


