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1 ÚVOD
Nedílnou součástí připravovaného Strategického plánu udržitelného rozvoje městské části 

Prahy 10 pro období 2020–2030 je rodinná politika. Zajímá nás, s čím se rodiny na Praze 10 

potýkají, s jakými službami jsou spokojeni a kde má Desítka co zlepšovat.

Pro účely sběru podnětů od rodin žijících na Desítce byl vytvořen elektronický dotazník ve 

spolupráci s rodinným centrem Klubem K2 (viz příloha č. 1). Data byla sbírána v období od 

17. května do 8. července 2019. Dotazník vyplnilo celkem 163 rodin.

Cílem dotazníku bylo: 

1. Získat základní přehled o typu rodiny, 

2. zmapovat potřeby rodin na Desítce,

3. zjistit jejich spokojenost se službami poskytovanými městskou částí a dalšími organiza-

cemi.

Dotazník byl šířen v tištěné podobě v Klubu K2 (Zahradní město - Záběhlice, Strašnice) a 

Rodinném a komunitním centru Jablíčkov (Malešice) a na veřejných setkáních Strategie pro 

Desítku. Dále byl propagován na webu www.praha10.cz/strategie a facebooku MČ Praha 10. 

Jedná se o základní přehled potřeb rodin žijících na Desítce. Výstupy budou využity pro úče-

ly zpracování strategického plánu a při tvorbě koncepce rodinné politiky.  
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2 Výsledky dotazníku

2.1 Základní údaje o respondentovi

2.1.1 Věková struktura a pohlaví 

Více jak 92 % respondentů/tek se nachází ve věkové skupině od 30 do 49 let (viz graf č. 1). 

Jedná se především o rodiče, jejichž děti již mají zkušenosti s mateřskou školkou či dalším 

stupněm vzdělávání. Převážná většina respondentů jsou ženy (79 %) – viz graf č. 2. Z hlediska 

procentuálního podílu zapojených žen můžeme usuzovat, že jsou ženy angažovanější, pe-

čují o své děti a vyhledávají jak pro ně, tak sebe samé možnosti, jak se dále realizovat. 

Graf č.  1: Věk respondenta / respondentky

Graf č.  2: Pohlaví respondenta / respondentky

2.1.2 Dosažené vzdělání

Z celkového počtu 163 respondentů a respondentek dosáhlo 72% dotazovaných vysokoškol-

ského vzdělání, 27 % ukončilo své vzdělání maturitou nebo výučním listem a 1 % lidí dosáhlo 

základního vzdělání (viz graf č. 3). 
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Graf č.  3: Dosažené vzdělání

2.1.3 Lokalita domova 

Nejvíce svým zastoupením dle lokalit dominovaly Strašnice (37 %)1, Vršovice (19 %) a Zahrad-

ní město (17 %),  (viz graf č. 4). Co se týče katastrálního území, Záběhlice, které zahrnují i 

Zahradní město, svým zastoupením dosáhly 28 %. Rozložení počtu zastoupených je možné 

přirovnat k poměru velikostí, co do počtu obyvatel, jednotlivých katastrálních celků. 

Graf č.  4: Ve které části Prahy 10 bydlíte?

2.1.4 Délka pobytu v MČ Praha 10

Více než 50 % respondentů v oblasti žije déle jak 10 let, dokonce 72 % déle než pět let (viz graf 

č. 5). Můžeme usuzovat, že rodiny znají dobře své okolní prostředí a jsou aktivními uživateli 

služeb pro rodiny v městské části Praha 10. 

1	 	Strašnice:	započítány	Strašnice	(31	%)	a	Skalka	(6	%).
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Graf č.  5: Jak dlouho v dané části bydlíte?

2.1.5 Typ rodiny dle sdílení domova

Více jak 86 % respondentů žije v městské části s partnerem / partnerkou, manželem / man-

želkou a dětmi (viz graf č. 6). Zároveň 7 % respondentů je samoživitelem / samoživitelkou. 

Velká většina rodin tedy v místě vyhledává volnočasové aktivity a odpolední kluby pro své 

děti, zároveň jsou uživatelem služeb městské části, a to mateřských a základních škol zřizo-

vaných městskou částí. 

Graf č.  6: V jaké domácnosti žijete?
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2.2 Potřeby rodin v MČ Praha 10

2.2.1 Podpora rodin ze strany MČ Praha 10

Více jak 50 % respondentů hodnotí podporu MČ Praha jako dobrou (viz graf č. 7). Více jak 

20 % za dostatečnou a nedostatečnou. Pouze necelých 5 % rodin hodnotí podporu MČ jako 

výbornou. Městská část má stále rezervy, jak se v péči o rodiny zlepšovat.

Graf č.  7: Podporuje MČ Praha 10 cíleně zde žijící rodiny?

2.2.2 Spokojenost s podmínkami pro život v okolí bydliště

Ptali jsme se respondentů a respondentek, jak hodnotí podmínky pro život ve svém okolí. 

Nejkladněji hodnotí příležitosti pro trávení volného času a sportovních aktivit, dále podmín-

ky pro bydlení a zdravotní péči (viz graf č. 8). Největší nespokojenost spatřují v kulturním 

vyžití a parkování. 

Graf č.  8: Ohodnoťte podmínky pro život rodin v oblasti vašeho bydliště
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2.2.3 Doporučení nově nastěhované rodině

Zajímalo nás, co rodiny na území městské části mohou doporučit nově nastěhované rodině. 

Nejvíce se jednalo o sportovní areály, parky a rodinná centra: Klub K2 a Rodinné a komunitní 

centrum Jablíčkov (viz obrázek č. 1). 

Nejčastěji rodiny s  dětmi navštěvují Malešický park, okolí Hamerského rybníka, Havlíčko-

vy sady, Park Malinová-Chrpová. Za sportem je možné vyrazit například do areálu Gutovka, 

Hamr sport, Sokol nebo ICERINK. Velmi pozitivně jsou také hodnocena dětská hřiště, hlavně 

jejich četnost a komunita, která se v okolí dětských hřišť setkává. 

Před nastěhováním je doporučeno si zjistit podmínky pro parkování (nejlépe pořídit si ga-

ráž) nebo si zmapovat okolní plánovou výstavbu a dostupnou infrastrukturu.

Obrázek č.  1: Co byste doporučili v okolí vašeho bydliště nově nastěhované rodině?

2.2.4 Varování pro nově nastěhovanou rodinu

Respondenti a respondentky nejčastěji varují před problémem s parkováním v MČ Praha 10 

(viz obrázek č. 2). Často zaznívaly neudržované a nebezpečné prostory v okolí metra Skalka 

a Strašnice s výskytem nepřizpůsobivých občanů. Velkým problémem jsou také psí exkre-

menty v parkových plochách a v okolí chodníků. Další stížnosti směřují ke špatnému stavu 

chodníků a hustotě dopravy. 

Kapacity jeslí a mateřských školek jsou dle respondentů zcela nedostačující. I přesto, že se 

v oblasti nacházejí rodinná centra, jejich počet stále neodpovídá silně převyšující poptávce. 
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Obrázek č.  2: Před čím byste nově nastěhovanou rodinu na Praze 10 varovali?

2.2.5 Kvalita služeb, které rodiny využívají

Zajímala nás také kvalita nabízených služeb. Nejvíce rodiny v  MČ Praha 10 využívají 

volnočasové aktivity (61 %), rodinná centra (40 %) a Mateřské školky (40 %). Rodiny jsou spo-

kojeny s nabízenými službami rodinných center, jeslí a mateřských školek (viz graf č. 9). 

Pouze část rodin (do 10 %) využívá služby pro domácnost, pečovatelské služby o seniory, od-

lehčovací služby a chůvu. Bohužel nabídka těchto služeb je malá a spokojenost s nimi také 

není dostačující.

Graf č.  9: Jaké služby pro rodiny využíváte a jaká je jejich kvalita
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2.2.6 Jaké služby rodiny na Desítce postrádají

Rodiny na Desítce postrádají mateřské školky a jesle (viz obrázek č. 3). Jejich kapacita je ne-

dostačující, trpí tím především rodiče samoživitelé, kterým tato situace komplikuje návrat 

do pracovního života. Zaznívají také názory na nedostatečnou nabídku služeb pro hendike-

pované děti, chybí zde odlehčovací služby, které by zajistily rodičům zasloužený odpočinek. 

Deficit služeb rodiny spatřují také v nedostatečné péči o seniory. Dále by rodiny uvítaly akti-

vity pro děti i dospělé, kulturní akce a větší počet kaváren a restaurací s dětským koutkem. 

Často je zmiňována nezbytná rekonstrukce bazénu Slavia, který nevyhovuje současným 

trendům. Upozorňuje se především na zchátralý stav a nutnou opravu. Rodiny také ve svých 

aktivitách omezuje nedostatečná síť cyklostezek.

Obrázek č.  3: Které služby pro rodiny na Praze 10 postrádáte?

2.2.7 Hledání pomoci v případě obtíží v rodině

Největší pomoc vyhledávají v rodině, na internetu nebo u známých. Často získávají pomoc 

také v rodiných centrech, například v Rodinném a komunitním centru Jablíčkově nebo Klu-

bu K2. Někteří z nich se obrací na ÚMČ Prahu 10. Velká většina z nich také odpověděla, že 

pomoc zatím nemusela vyhledávat nebo si pomůže sama. (viz obrázek č. 4)
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Obrázek č.  4: Kde hledáte pomoc v případě obtíží?

 

2.2.8 Informace o nabízených službách

Nejvíce informací o nabízených službách se rodiny dozvídají od známých (62 %) a z webu 

poskytovatelů služeb (58 %), (viz graf č. 10). Dalším důležitým informačním kanálem je face-

book a web MČ Praha 10. 

Graf č.  10: Kde získáváte informace o nabízených službách?
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2.2.9 Nedostatek informací 

Rodiny nejčastěji postrádají informace o akcích, a to jak kulturních tak zacílených na rodiny. 

Zároveň by uvítaly informační stránku o veškerých službách pro rodiny, které se dají v měst-

ské části dohledat. Postrádají také informace obecně o školství, úrovni jednotlivých základ-

ních a mateřských škol a o plánované výstavbě v městské části. Rodiny také zmiňují, že jim 

žádné informace nechybí.

Obrázek č.  5: Jaké informace vám chybí
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3 Závěr
Do dotazníkového šetření se zapojilo celkem 163 rodin. Jedná se především o rodiny s dětmi 

(více jak 90 %) ze Strašnic (37 %), Záběhlic (28 %) a Vršovic (19 %). Celkem 92 % respondentů 

je ve věku od 30 do 49 let. Většina respondentů byly ženy (79 %), celkem 72 % respondentů 

dosáhlo vysokoškolského vzdělání. Zajímavostí je, že okolo 72 % rodin zde žije více jak 5 let. 

Spokojenost s nabízenými službami městské části je dobrá, rodiny zde spatřují ale jisté re-

zervy. Pouze 5 % rodin označilo podporu ze strany MČ Praha 10 jako výbornou. 

Podmínky pro život označují rodiny na Desítce za chvalitebné až dobré. Nejvíce si chválí 

vyžití ve volném čase, bydlení a zdravotní péči. Nejsou naopak spokojeni se situací ohledně 

parkování. Dále zmiňují nedostatek kulturního vyžití a úklid veřejných prostranství. 

Nově nastěhovaným rodinám doporučují navštívit místní parky (Malešický, okolí rybníka 

Hamr, Malinová-Chrpová, Havlíčkovy sady). Za sportem se vydat do areálu Gutovka, Hamr 

sport nebo třeba místního Sokolu a vyhledat si rodinná centra. Nespokojenost s nedostat-

kem parkovacích míst se poté odráží v doporučení zajištění garáže či placeného stání v okolí. 

Dále by se měli zajímat o plánovanou výstavbu v okolí. 

Kromě problému s parkováním, rodiny Desítky varují před pohybem v okolí metra Skalka a 

Strašnice, a to především ve večerních hodinách. Vyskytují se zde nepřizpůsobiví občané a 

policejní kontrola tu stále není dostačující. Upozorňují také na velký výskyt psích exkremen-

tů ve veřejném prostoru. Velký deficit městské části vidí v naplněné kapacitě jeslí a mateř-

ských školek. 

Rodiny na Desítce využívají především volnočasové aktivity, rodinná centra a mateřské škol-

ky. S těmito službami jsou také nejvíce spokojeni. Pouze část rodin využívá služby pro do-

mácnost, pečovatelské služby o seniory, odlehčovací služby a chůvu. 

Z dotazníku vyplývá akutní potřeba navýšení kapacit jeslí a mateřských škol. Zároveň chybí 

odlehčovací služby například pro rodiny s hendikepovanými dětmi a péče o seniory. Rodiče 

také volají po nedostatku kulturních akcí a kaváren / restaurací s dětskými koutky. V parných 

létech vyhledávají možnost návštěvy koupaliště, upozorňují ale na nedůstojný a chátrající 

stav bazénu v areálu Slavie. 

A kde hledat pomoc v případě potíží? Rodiny doporučují obrátit se na známé nebo širší rodi-

nu. Pomoc nabízí také poradna v Rodinném a komunitním centru Jablíčkov nebo Klubu K2. 
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Rodiny čerpají informace především z webu poskytovatelů služeb, od známých a facebooku 

MČ Praha 10. Co jim ale chybí, jsou souhrnné informace o službách pro rodiny, které je mož-

né na Desítce využívat. Zároveň tyto informace doplnit o kulturní vyžití a kvalitní informace 

o vzdělávacích institucích v MČ Praze 10. 

Výsledky ankety budou sloužit jak pro přípravu strategického plánu městské části Prahy 10, 

tak pro vytvoření koncepce rodinné politiky v MČ Praha 10.
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SWOT analýza rodinného prostředí v MČ Praha 10:

Silné stránky: 

1. Aktivní rodiny s dětmi na území MČ Praha 10

2. Vysoký podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí

3. Rodiny se silným vztahem k území MČ Praha 10 – velká znalost prostředí

4. Silné rodinné zázemí (min. 3 členné rodiny)

5. Aktivity Rodinného a komunitního centra Jablíčkov a Klubu K2

6. Podmínky pro volnočasové aktivity (Malešický park, areál Gutovka, Hamerský rybník), 
bydlení a zdravotní péči

Slabé stránky: 

1. Průměrné hodnocení podpory rodin ze strany MČ Praha 10

2. Naplněná kapacita jeslí a mateřských školek 

3. Nedostatečné kulturní vyžití pro rodiny (divadlo, koncerty, kino, kampaně)

4. Nebezpečné prostory v okolí metra Skalka a Strašnice (výskyt nepohodlných lidí, zaned-
bané veřejné prostranství)

5. Nedostatek míst k parkování aut 

6. Naplněná kapacita rodinných center 

7. Intenzivní hustota dopravy 

8. Nedostatek inovativních a alternativních škol

9. Chybějící aktivity pro matky s dětmi

10.  Nízká podpora rodin s dětmi s hendikepem a seniory (např. odlehčovací služby)

Příležitosti: 

1. Navýšení kapacit jeslí a mateřských škol 

2. Podpora rodinných center v MČ Praha 10 (fungujících, iniciace nových projektů) 

3. Rozvoj sportovních aktivit (cvičení maminek s dětmi, kvalitní síť cyklostezek)

4. Podpora místních organizací v pořádání kulturních akcí (finanční, propagační)

5. Zapojení se do projektu Bezpečné cesty do školy (nebezpečné křižovatky a přechody)

6. Podpora kaváren a restaurací (např. kavárna přátelská rodině)

7. Zavedení odlehčovacích služeb (pro rodiny s hendikepem, seniory, rodiče samoživitelé) 

8. Revitalizace prostor v okolí metra Skalka a Strašnická (pobytové plochy)

9. Zavedení parkovacích zón, výstavba parkovacích domů

10. Podpora inovativních a alternativních typů výuky (jesle, mateřské a základní školy)

11. Vznik platformy pro rodiny (podstránka webu www.praha10.cz)
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12. Informovat rodiče o službách v městské části již při vítání občánků

13. Úklid psích exkrementů (osvěta, zajištění specializovaných odpadkových košů) 

14. Vznik Koncepce rodinné politiky MČ Praha 10

Hrozby: 

1. Omezené množství finančních prostředků MČ Praha 10 na podporu aktivit směřujících 
k podpoře rodin

2. Neochota místních organizací spolupracovat

3. Zákonná opatření a jiné externí vlivy
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