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Metodika identifikace lokalit (ne)vhodných 
pro pořizování sociálního bydlení 

Projekt „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend“ 
Reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539 



Pilotního ověření  
Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace 

• modifikace, doplnění, upřesnění nebo rozpracování do detailnějších 
postupů certifikované Metodiky identifikace lokalit rezidenční 
segregace  

• mapy a seznamy lokalit rezidenční segregace v obcích; 

• mapy a seznamy lokalit v obcích, které se na základě aplikace 
Metodiky jeví jako vhodné pro umístnění sociálního bydlení. 

 



Využití výsledků pilotního ověření  
Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace 

• pro potřeby projektu MPSV ČR „Sociální bydlení – metodická a 
informační podpora v oblasti sociálních agend“  

• pro potřeby obcí a jiných subjektů  

• pro optimálním plánování a realizaci sociálního bydlení s cílem: 
• podporovat sociální začleňování, sociální mix a interakce mezi různými 

sociálními skupinami na úrovni obcí 

• odstraňovat a předcházet nežádoucí segregaci marginalizovaných skupin 
obyvatelstva na úrovni obcí 

 



Potřeby měst a obcí ČR 
Problémové oblasti: 
Dopravní přetíženost 

Parkování 

Sociálně vyloučené 

lokality 

Kvalifikovaní pracovníci  

Stav silnic 



Institucionální rámec 

• Projekt TD020368 „Prevence segregace a podpora sociální integrace 
zahraničních zaměstnanců firem zpracovatelského průmyslu v místech jejich 
pracovišť a bydlišť“. Program OMEGA Technologické agentury České republiky 
(TAČR). Metodika byla v roce 2016 certifikována Ministerstvem práce a 
sociálních věcí ČR. 

• „Pilotní ověření Metodiky identifikace lokalit rezidenční segregace v obcích 
ČR“ financované z projektu MPSV ČR „Sociální bydlení – metodická a 
informační podpora v oblasti sociálních agend“ (OP Zaměstnanost), reg. č. 
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539. 

• „Analýza prostorové segregace na území města Plzně“ realizovaná pro 
Magistrát Plzně v rámci projektu „Pilotní testování koncepce sociálního 
bydlení v Plzni“, registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_128/000618 

 

 

 



Města pilotního ověření 

• Kadaň 

• Kladno 

• Most 

• Ostrava 

• Otrokovice 

• Pardubice 

• (Plzeň) 

• Štětí 

• Ústí nad Labem 

• Velké Hamry 

• Vsetín 



• Tři úrovně analýzy 

• Identifikace sociální skupiny 

• Identifikace lokalit koncentrace 
sociální skupiny 

• Statistická data 

• Percepce a reprezentace 

• Vyhodnocení identifikovaných 
lokalit z hlediska segregace 

• Vstupní informace 

• Terénní šetření 

 

Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace 



• vymezit území nevhodná a naopak vhodná pro plánování a realizaci 
sociálního bydlení 

• detailní územní měřítko: základní sídelní jednotka (ZSJ) 

• aktuální situace 

• perspektiva aktualizace 

• variantní posouzení 

• modelová situace v případě pořízení sociálního bydlení určitého 
rozsahu 

Cíl a východiska 



Identifikace sociálních skupin v nerovném postavení 

• Vhodnost pro posuzování lokalizace 
sociálního bydlení a rezidenční segregace 

• Jednoduchý ukazatel 

• Integrálně zachycující sociální nerovnost 

• Aktuální situace 

• Dlouhodobější hodnocení 

• Plošné využití pro celé Česko 

• Územní detail (dostupnost za základní 
sídelní jednotky - ZSJ) 

 

• Příspěvek na živobytí 

• Vztahuje se k celé domácnosti 

• Zachycuje široké spektrum obyvatel v 
nerovném sociálním postavení 

• Nezaměstnaní 

• Velké rodiny s dětmi 

• Zranitelní senioři 

• Počty společně posuzovaných osob pro 
poskytnutí příspěvku na živobytí (SPO) za 
ZSJ v ČR 

• 6 a 12 / 2015 a 2016 

• Výhledově 2017 a dále 

 



Identifikace lokalit koncentrace 
statistická data 

• Počet SPO v ZSJ 

 N - 25 - S  - 100  - V 

• Podíl SPO na celkovém počtu obyvatel ZSJ 

 N - 5% - S - 15% - V  

• Lokalizační kvocient 

 N - 3 - S  - 10  - V 

 

• Celkové zhodnocení 
• Extrémní koncentrace (3xV) 
• Vysoká (2xV, 1xS) 
• Střední (3xS) 
• Nízká (alespoň 1xN) 

25 100 

5 % 

15 % 

25 



Identifikace lokalit koncentrace 
statistická data – národní kontext a lokální specifika 

• Lokalizační kvocient (LQ): násobek průměrného zastoupení 
posuzované skupiny v územní jednotce vyššího řádu 

• Lokální kontext: ORP – obvody obcí s rozšířenou působností 

• Národní kontext: Česko 

Průměr LQ ve vztahu k Česku a lokálnímu 
ORP: zohledňuje postavení v ČR a zároveň 
místně specifickou situaci (zvyšuje citlivost 
metodiky vůči lokálním koncentracím v 
regionech s nižším výskytem SPO příjemců 
příspěvků na živobytí) 
Most 9%, Hustopeče 0,4% 
 



Různorodost situací 
počet, podíl a LQ SPO 

Název obce Obyv 1.1.2017 ABS 2016_12 ABS 2015/2016 REL 2016_12 REL 2015/2016 LQ_2016_12 LQ_2015/2016 AK 2016_12 AK 2015/2016 

Most 66768 6210 6537 9,30% 9,79% 3,91 3,75 8,39% 8,60% 

Štětí 8807 707 738 8,03% 8,37% 3,38 3,21 10,68% 10,32% 

Ostrava 291634 22150 22879 7,60% 7,84% 3,20 3,01 19,62% 23,64% 

Ústí nad Labem 92984 6987 7565 7,51% 8,14% 3,16 3,12 26,49% 13,35% 

Kadaň 17924 1203 1276 6,71% 7,12% 2,82 2,73 30,76% 30,79% 

Velké Hamry 2667 135 151 5,06% 5,66% 2,13 2,17 40,47% 37,47% 

Kladno 68660 3125 3305 4,55% 4,81% 1,92 1,85 44,07% 42,98% 

Vsetín 26190 970 1000 3,70% 3,82% 1,56 1,46 50,32% 51,62% 

Olomouc 100378 3254 3688 3,24% 3,67% 1,36 1,41 58,36% 55,03% 

Otrokovice 18009 310 404 1,72% 2,24% 0,72 0,86 81,12% 76,96% 

Pardubice 90044 1366 1447 1,52% 1,61% 0,64 0,62 84,03% 85,54% 

Plzeň 170548 2571 3112 1,51% 1,82% 0,63 0,70 85,09% 82,23% 

Česko 10578820 251372 275966 2,38% 2,61% 1,00 1,00 x x 



Nepříznivý vývoj ve většině měst 
počet, podíl a LQ SPO  

Nazev_Obce  REL 2015_6 REL 2015_12 REL 2016_6 REL 2016_12 REL 2015/2016 LQ_2015_06 LQ_2015_12 LQ_2016_06 LQ_2016_12 LQ_2015/2016 Změna LQ 

Ostrava 8,06% 7,94% 7,79% 7,60% 7,84% 2,84 2,96 3,06 3,20 3,01 1,12 

Štětí 8,61% 8,64% 8,22% 8,03% 8,37% 3,03 3,22 3,24 3,38 3,21 1,11 

Vsetín 4,01% 3,78% 3,77% 3,70% 3,82% 1,41 1,41 1,48 1,56 1,46 1,10 

Most 10,17% 9,84% 9,86% 9,30% 9,79% 3,58 3,67 3,88 3,91 3,75 1,09 

Pardubice 1,67% 1,64% 1,60% 1,52% 1,61% 0,59 0,61 0,63 0,64 0,62 1,08 

Kladno 5,06% 4,87% 4,77% 4,55% 4,81% 1,78 1,82 1,88 1,92 1,85 1,07 

Kadaň 7,48% 7,25% 7,02% 6,71% 7,12% 2,64 2,70 2,76 2,82 2,73 1,07 

Velké Hamry 5,92% 6,15% 5,51% 5,06% 5,66% 2,09 2,29 2,17 2,13 2,17 1,02 

Ústí nad Labem 8,82% 8,16% 8,04% 7,51% 8,14% 3,11 3,04 3,17 3,16 3,12 1,02 

Olomouc 4,09% 3,79% 3,58% 3,24% 3,67% 1,44 1,41 1,41 1,36 1,41 0,95 

Plzeň 2,10% 1,93% 1,76% 1,51% 1,82% 0,74 0,72 0,69 0,63 0,70 0,86 

Otrokovice 2,79% 2,44% 2,01% 1,72% 2,24% 0,98 0,91 0,79 0,72 0,86 0,74 



Identifikace lokalit koncentrace 
variantní nastavení 
• Počet SPO v ZSJ 

 N - 25 - S  - 100  - V 

• Podíl SPO na celkovém počtu obyvatel ZSJ 

 N - 5% - S - 15% - V  

• Lokalizační kvocient 

 N - 3 - S  - 10  - V 

 

• Automatická úprava celkového zhodnocení 
• Extrémní koncentrace (3xV) 
• Vysoká (2xV, 1xS) 
• Střední (3xS) 
• Nízká (alespoň 1xN) 



Lokality koncentrace 

Vsetín Ústí nad Labem 



Koncentrační areály 

• Areály koncentrace SPO pro příspěvek na živobytí: 10%, 25%, 50% 

• Areály koncentrace obyvatel s vysokoškolským vzděláním: 10%, 20% 
 

• Oblasti se zvýšenou přítomností sociálně zranitelných osob: riziko zhoršení 
stávající situace při umístění sociálního bydlení 

• Oblasti s vysokým podílem osob s vyšším sociálním statusem: vyšší riziko 
sociálních konfliktů a problémů se zapojením obyvatel sociálního bydlení 
do místní společnosti 

 

• Koncentrační areály v rámci Česka: národní kontext 

• Koncentrační areály v rámci ORP: lokální kontext 
 



Areály koncentrace 

Kladno 
Štětí 



Areály koncentrace: 
specifické případy 

Plzeň 

• AK SPO a VŠ vzdělaných obyvatel se na 

území měst doplňují 

• Jejich sousedství poukazuje na linie 

potenciálních sociálních konfliktů v území 

• Výjimečné případy, kdy je lokalita (ZSJ) 

součástí AK SPO i AK VŠ 

• ZSJ Zelený trojúhelník v Plzni 

• ZSJ Ostrava střed (Stodolní) v Ostravě 

• ZSJ Trolejbusové garáže (Sadová) v Ostravě 



Situace v lokalitách koncentrace 
při pořízení sociálního bydlení 

• modelové vyhodnocení území města/ORP z hlediska budoucího stavu 
v případě pořízení sociálního bydlení v definovaném rozsahu (počet 
společně posuzovaných osob pro poskytnutí příspěvku na živobytí - 
SPO) a lokalitách 

• modelově +25 SPO pro poskytnutí příspěvku na živobytí 

• modelově +50 SPO pro poskytnutí příspěvku na živobytí 

 

 



Situace v lokalitách koncentrace 
při pořízení sociálního bydlení +50 SPO 
Pardubice 

Ostrava 



Území (ne)vhodná pro pořízení sociálního bydlení 
vyhodnocení na základě analýzy dat o SPO příspěvek na živobytí 

• Území nevhodná pro pořizování sociálního bydlení z důvodu vysoké 
koncentrace obyvatel ohrožených sociálním vy 

• Území, kde se nedoporučuje pořizovat sociální bydlení z důvodu vyšší 
koncentrace obyvatel ohrožených sociálním vyloučením 

• Území, kde se nedoporučuje plánovat a pořizovat nové sociální 
bydlení v rozsahu, který by zvýšil koncentraci obyvatel ohrožených 
sociálním vyloučením o 50 SPO 

• Území, kde se nedoporučuje pořizovat sociální bydlení z důvodu 
koncentrace osob s vyšším sociálním statusem 

• Území, která jsou vhodná pro pořízení sociálního bydlení 



Území (ne)vhodná pro pořízení sociálního bydlení 
vyhodnocení na základě analýzy dat o SPO příspěvek na živobytí 

• Za území nevhodná pro pořizování sociálního bydlení jsou považovány lokality koncentrace 
obyvatel ohrožených sociálním vyloučením, které jsou v analýze reprezentovány lokalitami 
koncentrace obyvatel pobírajících příspěvek na živobytí. 

• Území, kde se nedoporučuje pořizovat sociální bydlení z důvodu vyšší koncentrace obyvatel 
ohrožených sociálním vyloučením zastupují areály koncentrace obyvatel ohrožených sociálním 
vyloučením, respektive ZSJ areálu 25 % koncentrace obyvatel pobírajících příspěvek na živobytí a 
jež nebyly vymezeny v rámci lokalit koncentrace. 

• Území, kde se nedoporučuje plánovat a pořizovat nové sociální bydlení v rozsahu, který by zvýšil 
koncentraci obyvatel ohrožených sociálním vyloučením jsou určena jako ty ZSJ, kde by nárůst o 
50 SPO vedl k vytvoření nových lokalit koncentrace obyvatel pobírajících příspěvek na živobytí. 

• Území, kde se nedoporučuje pořizovat (doporučuje zvážit pořízení) sociální bydlení z důvodu 
koncentrace osob s vyšším sociálním statusem představují ZSJ areálu 20 % koncentrace  obyvatel 
s vysokoškolským vzděláním. 

• Území, která jsou vhodná pro plánování a pořízení sociálního bydlení zahrnují všechny ostatní 
lokality. 



Území (ne)vhodná  
pro pořízení sociálního bydlení 

Velké Hamry 

Kadaň 



• Tři úrovně analýzy 

• Identifikace sociální skupiny 

• Identifikace lokalit koncentrace 
sociální skupiny 

• Statistická data 

• Percepce a reprezentace 

• Vyhodnocení identifikovaných 
lokalit z hlediska segregace 

• Vstupní informace 

• Terénní šetření 

 

Metodika identifikace lokalit rezidenční segregace 



Analýza reprezentace 

• Identifikace lokalit koncentrace osob ohrožených sociálním vyloučením na základě 
reprezentací v mediálním diskurzu 

• Období 2015-2017 

• Klíčová slova: název města, ghetto, sociálně vyloučená lokalita, sociální vyloučení, 
Romové, nepřizpůsobiví, chudoba, ubytovna, cizinci 

• Zdroje: 
• celostátní: Mladá fronta Dnes (www.idnes.cz)  
• regionální: Jablonecký deník (www.jablonecky.denik.cz), Kladenský deník 

(www.kladensky.denik.cz), Moravskoslezský deník (www.moravskoslezsky.denik.cz), Mostecký 
deník (www.mostecky.denik.cz), Pardubický deník (www.pardubicky.denik.cz), Ústecký deník 
(www.ustecky.denik.cz), Zlínský deník (www.zlinsky.denik.cz). 

• místní: Kadaňské noviny, Měsíčník Kladno, Mostecké listy, Městské noviny Ústí nad Labem, 
Hamrovské listy, Vsetínské noviny, Zpravodaje městských obvodů Ostravy a Pardubic 

 

 

http://www.idnes.cz/
http://www.jablonecky.denik.cz/
http://www.kladensky.denik.cz/
http://www.moravskoslezsky.denik.cz/
http://www.mostecky.denik.cz/
http://www.pardubicky.denik.cz/
http://www.ustecky.denik.cz/
http://www.zlinsky.denik.cz/


Analýza reprezentace 

• Databáze článků 

• Přehled lokalit 

• Hodnocení lokalit 
• Zařazení lokalit do ZSJ 

• Počet článků 

• Obsah sdělení 

• Vyhodnocení lokalit 
• Koncentrace SVO 

• Znaky segregace 

• Interpretace 



Analýza percepce 

• identifikace lokalit koncentrace osob ohrožených sociálním vyloučením na základě 
percepce klíčovými aktéry 

• individuální a skupinové rozhovory klíčovými informátory  

• zástupci veřejného a neziskového sektoru, kteří se zabývají otázkami sociální 
práce a sociálních služeb, bydlení a rozvoje města 

• rozhovory s klíčovými informátory probíhaly i v terénu při návštěvách lokalit (s 
výjimkou Kladna, Otrokovic a Vsetína) 



Analýza reprezentace 

• Databáze rozhovorů 

• Přehled lokalit 

• Hodnocení lokalit 
• Zařazení lokalit do ZSJ 

• Obsah sdělení 

• Vyhodnocení lokalit 
• Koncentrace SVO 

• Znaky segregace 

• Interpretace 

Obec Kód ZSJ Název ZSJ Lokality 
Koncentrace 

SVO 
Znaky 

segregace 

Kadaň 61883 
Prunéřov-u 

nádraží 
Prunéřov Ano Ano 

Kadaň 171905 Tušimice Tušimice Ano Ano 

Kadaň 61743 Chomutovská 
Chomutovská ulice (tzv. zádní 

béčko) 
Ano Ne 

Kladno 65111 Nádraží Americká  Ano Ne 

Kladno 300942 Norská Holandská Ano Ne 

Kladno 65137 
Staré 

Kročehlavy-
sever 

stará zástavba Ano Ne 

Kladno 65188 Dříň stará zástavba  Ano Ne 

Kladno 65161 Dubí stará zástavba Ano Ne 

Most 303313 Sídliště Chanov Chanov Ano Ano 



Percepce a reprezentace 
Lokality koncentrace SVO a se znaky segregace 

Ostrava 

Most 



Terénní šetření 
Ověření informací a vyhodnocení lokalit z hlediska segregace 

• Lokalita 
• ověření existence lokality koncentrace  
• územní vymezení a charakter lokality 

• Dimenze hodnocení segregace 
• velikosti, zastoupení, koncentrace a 

dominance populace  
• geografická izolace a vybavenost 
• sociální interakce  

 

kód ZSJ název ZSJ název a charakter lokality velikost a koncentrace izolace interakce segregace 

122521 Zelený trojúhelník Karlov; soubor ubytoven malá lokalita; cizinci; 
obyvatelé pobírající 
dávky v hmotné nouzi, 
ohrožení sociálním 
vyloučením, počet SPO 
= 100 

soubor ubytoven v 
průmyslové zóně, 
vzdálený od rezidenčních 
čtvrtí; uspokojivé 
napojení na MHD; bez 
služeb v místě 

dominují cizinci, 
nízkokvalifikovaná 
práce, vysoká 
fluktuace, omezená 
interakce, negativní 
percepce 

lokalita se znaky izolace a 
segregace 

122734 Jateční  Jateční; nerezidenční; 
teplárna, železnice a 
skladování  

malá lokalita; 
ubytovny; vysoké 
ohrožení sociálním 
vyloučením, počet SPO 
< 100 

zcela izolovaná lokalita; 
těžko přístupné 
ubytovny; bez služeb v 
místě; MHD v pěší 
dostupnosti na hlavní 
silnici  

omezená interakce v 
místě, stigma z 
minulosti, negativní 
percepce a 
reprezentace 

vysoce izolované a 
segregované individuální 
ubytovny v mimořádně 
nevlídném prostředí 

122076 Hamburk bez pojmenování; 
funkčně smíšená; v 
blízkosti železnice; 
ubytovny 

malá lokalita; 
ubytovny; počet SPO < 
100 

samostatné a od běžných 
obytných zón izolované 
ubytovny; v centrální 
části města se službami v 
pěší dostupnosti 

omezená interakce v 
místě; bez znaků 
konfliktů 

i přes jisté znaky izolace a 
omezené interakce nejde 
o segregovanou lokalitu 

122599 Zátiší Zátiší - Kreuzmannova; 
obytná čtvrť; plán 
asanace a přestavby 
městem 

středně velká lokalita; 
obytná čtvrť; počet 
SPO = 100; nízký ale 
v posledních letech 
rostoucí podíl na 
obyvatelstvu čtvrtě; 
dvě ubytovny 

příjemná, ale fyzicky 
upadající obytná čtvrť, 
bez služeb v místě, dobré 
napojení MHD (konečná 
trolejbusu) ale dlouhá 
dojížďková doba do 
centrálních lokalit města 

interakce v místě; 
drobné problémy v 
soužití se 
starousedlíky; 
odlehlost limituje 
interakci v rámci 
města; narůstající 
negativní percepce 

lokalita vyznačující se 
růstem obyvatel 
ohrožených sociálním 
vyloučením a rostoucím 
rizikem segregace; vysoká 
pravděpodobnost 
radikální změny spojené s 
plánovanou výstavbou  



Celkové vyhodnocení území měst (ZSJ)  
z hlediska vhodnosti pořízení sociálního bydlení 
na základě zhodnocení koncentrace SPO, analýzy percepce a reprezentace a 
terénního ověření 

• Území nevhodná pro pořizování sociálního bydlení z důvodu vysoké koncentrace 
obyvatel ohrožených sociálním vy 

• Území, kde se nedoporučuje pořizovat sociální bydlení z důvodu vyšší koncentrace 
obyvatel ohrožených sociálním vyloučením 

• Území, kde se nedoporučuje plánovat a pořizovat nové sociální bydlení v rozsahu, který 
by zvýšil koncentraci obyvatel ohrožených sociálním vyloučením o 50 SPO 

• Území, kde se nedoporučuje pořizovat (doporučuje zvážit pořízení) sociální bydlení 
z důvodu koncentrace osob s vyšším sociálním statusem 

• Území, která jsou vhodná pro pořízení sociálního bydlení 

 

• Stigmatizace v důsledku percepce a reprezentace 

 



Celkové vyhodnocení území měst 
z hlediska vhodnosti pro pořízení 
sociálního bydlení 

Ústí nad Labem 

Otrokovice Kadaň 



• Výjimečné případy sociálně vyloučených 
lokalit z Analýzy SVL, které metodikou 
nebyly vyhodnoceny jako lokality 
koncentrace 

• Nicméně se vyznačují přisouzeným 
stigmatem 

• ZSJ Petrohrad v Plzni 

Celkové vyhodnocení 
území měst z hlediska 
vhodnosti pro pořízení 
sociálního bydlení 

Plzeň 



Počty obyvatel v typech ZSJ 
z hlediska vhodnosti pro sociální bydlení  

Typ    A LK    B AK SPO    C LK 50    D AK VŠ     E Ostatní 

Kadaň 14,41% 0,27% 3,14% 8,13% 74,06% 

Kladno 9,54% 0,00% 1,66% 4,77% 84,03% 

Most 12,07% 0,05% 1,02% 5,24% 81,61% 

Ostrava 14,11% 0,00% 2,26% 10,90% 72,73% 

Otrokovice 3,85% 0,00% 6,27% 0,00% 89,88% 

Pardubice 0,32% 8,04% 9,14% 10,62% 71,88% 

Plzeň 4,48% 0,73% 6,04% 11,63% 77,11% 

Štětí 17,42% 4,38% 12,24% 0,00% 65,95% 

Ústí n L. 21,10% 0,00% 1,02% 10,51% 67,37% 

Velké Hamry 10,64% 0,00% 0,00% 0,00% 89,36% 

Vsetín 8,69% 0,39% 3,61% 22,63% 64,68% 

11 měst 10,62% 1,06% 3,70% 9,98% 74,63% 



Online webová mapová aplikace 
https://goo.gl/5iqJaG 

• Data 

• Mapová 
zobrazení 

 

• Analýzy 

• Hodnocení 

• Predikce 

• Typologie 

 

https://goo.gl/5iqJaG




Shrnutí 
nová metodika   témata k diskusi  

• Hodnocení lokalit z hlediska vhodnosti pro 

plánování a realizaci sociálního bydlení 

• Založené na standardizovaném a 

opakovatelném hodnocení pro celé Česko 

• Zohledňující potenciální budoucí stav 

• Doplnění o analýzu percepce a reprezentace: 

existence symbolického vyloučení a 

stigmatizace 

• Ověření v terénu a celkové vyhodnocení 

univerzálních kritérií a místních specifik 

• Uvolnění dat a analytických podkladů pro 
zainteresované instituce, aktéry, veřejnost 

• Potenciální důsledky zveřejnění vyhodnocení 
o vhodnosti / nevhodnosti pro plánování a 
realizaci sociálního bydlení: mediální diskurz, 
reakce obyvatel, reakce politiků  

• Používaná terminologie 

• Další oblasti využití: ASZ, MMR, IROP, ...   

• Příprava a využití online aplikace: 
https://goo.gl/5iqJaG 

• Certifikace metodiky MPSV ČR 

https://goo.gl/5iqJaG
https://goo.gl/5iqJaG
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