
 

PhDr. Miloslav Macela – životopis   

 

Narozen 9. srpna 1970, žije v Chrudimi. V roce 1997 absolvoval obor místní správa na Právnické fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2010 obor historie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

V letech 1993 až 2010 působil na různých pozicích ve veřejné správě. Působil jako vedoucí odboru a tajemník 

Obecního úřadu v Červené Vodě (1993–1994), tajemník městského úřadu a posléze místostarosta města 

Chrudim (1995–2000), radní Pardubického kraje (2002–2010) a ředitel odboru Ministerstva práce a sociálních 

věcí (2010–2013). Byl dlouholetým členem zastupitelstva města Chrudim a zastupitelstva Pardubického kraje. 

Působil jako předseda Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR (1995–1998), člen legislativní 

komise Svazu měst a obcí (1997–2000) a člen sociální komise Asociace krajů ČR (2004-2010, do roku 2008 

místopředseda).  

Během působení ve veřejné správě se postupně specializoval na sociální oblast, v jejím rámci pak především 

na systémy řízení a financování sociální práce, ochranu práv dětí a péči o ohrožené děti a transformační 

procesy v sociální oblasti. Je spoluautorem Národní strategie ochrany práv dětí (schválena vládou v roce 

2012), za jeho působení na Odboru ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí byla připravena 

a prosazena zásadní novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí.   

V současné době se zabývá expertní činností v sociální oblasti (výzkumy, expertízy, konzultace), je externím 

pedagogem na Katedře sociální práce Univerzity Karlovy (kurz Sociálně-právní ochrana dětí). Během profesní 

kariéry se podílel na celé řadě národních a mezinárodních projektů v sociální oblasti, na výzkumné činnosti 

(viz přehled nejdůležitějších výzkumů a projektů), je autorem řady odborných článků (viz přehled publikační 

činnosti).   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Přehled nejdůležitějších výzkumů a projektů  
 
Název výzkumu (projektu): Vliv interakce daňových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na 
trhu práce a na rodinné chování 
 
Termín realizace: únor 2009 - listopad 2011 
Popis činnosti: odborný garant výzkumu 

 
Název výzkumu (projektu): Zmapování a porovnání vnitrostátního systému pěstounské péče se systémy pěstounské 
péče ve vybraných evropských zemích se zřetelem na: a) výběr, podmínky, přípravu a vzdělávání pěstounských rodin b) 
standard podpůrných služeb pro pěstounské rodiny 
 
Termín realizace: duben 2010 - srpen 2010 
Popis činnosti: odborný garant výzkumu 

 
Název výzkumu (projektu): Analýza sítě služeb pro práci s rodinami a dětmi 
 
Termín realizace: únor 2014 – květen 2014 
Popis činnosti: sběr a interpretace dat, analýza dostupných dokumentů, spolupráce na zpracování výzkumné zprávy.  

 
Název výzkumu (projektu): Analýza náhradní rodinné péče  
 
Termín realizace: září/2014 – listopad/2014   
Popis činnosti: zpracování části analýzy zabývající se právní úpravou náhradní péče v ČR a ve vybraných evropských 
zemích  

 
Název výzkumu (projektu): Analýza financování systému ochrany dětí a péče o ohrožené děti v České republice   
 
Termín realizace: září/2014 – listopad/2014   
Popis činnosti: komplexní zpracování analýzy financování  

 
Název výzkumu (projektu): Zpracování analýz pro projekt Transformace péče o ohrožené děti a mládež 
 
Termín realizace:  únor 2015 – červenec 2015 
Popis činnosti: sběr a interpretace dat, vedení focus grroups, analýza dostupných dokumentů, spolupráce na 
zpracování výzkumné zprávy.  

 
Název výzkumu (projektu): Zpracování analýz k projektu „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji“  
 
Termín realizace:  březen – srpen 2015 
Popis činnosti: sběr a interpretace dat, analýza dostupných dokumentů, spolupráce na zpracování výzkumné zprávy.  
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