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1. Historie sociální péče, Etický kodex sociálního pracovníka v ČR 

Základní charakteristika sociální politiky, její různá pojetí, principy sociální politiky. 

 

2. Osobnost a role sociálního pracovníka 

Vztah sociálního pracovníka a klienta, principy individuální práce s klientem, 

profesionalizace a deprofesionalizace, dovednosti sociálního pracovníka, typy sociálních 

pracovníků z pohledu přístupu k praxi, kompetence sociálního pracovníka. 

 

3. Obtížný sociální klient 

Specifické charakteristiky jednotlivých typů klientů, projevy chování, specifika problémů, 

doporučované metody pro komunikaci a práci s jednotlivými typy klientů, sociální služby. 

 

4. Péče o jedince bez střechy nad hlavou 

Charakteristika cílové skupiny, spouštěcí mechanismy, širší aspekty bezdomovectví, rizika a 

sociální důsledky nezaměstnanosti, preventivní aktivity, typy služeb. 

 

5. Jedinec s poruchou duševního zdraví 

Duševní onemocnění, politika péče o duševní zdraví, sociální pracovník jako poskytovatel 

péče o duševně nemocné, specifické potřeby duševně nemocných, obhajoba práv, moderní 

psychiatrická rehabilitace, sociální služby. 

 

6. Sociální pomoc ženám poskytujícím placené sexuální služby 

Charakteristika žen, motivace k prostitučnímu chování, společnost a prostituce, sociální práce 

s prostitutkami, zmírňování škod, resocializace a prevence návratu do společnosti, metody 

práce, streetwork. 

 

7. Realizace lidských práv člověka jako cíl sociální politiky 

Pojem lidská práva, základní dokument, základní cíle při realizaci lidských práv, lidská práva 

a sociální práva, funkce a nástroje sociální politiky, jejich rozdělení a charakteristika. 

 

8. Náhradní rodinná péče 

Vymezení termínu rodina, funkce a typologie rodiny, rodinná politika a její současné trendy, 

cíle rodinné politiky, formy NRP a její význam,  

 

9. Nezaměstnanost 

Druhy, příčiny, rizikové skupiny ohrožené nezaměstnaností, fáze, reakce a důsledky 

nezaměstnanosti, politika zaměstnanosti, její cíle, typy, úkoly státu, právo na zaměstnání, 

metody práce s nezaměstnanými, rekvalifikace. 



 

10. Sociální pomoc jedincům závislým na nealkoholových drogách 

Riziko vzniku závislosti, národní strategie protidrogové politiky, přehled nejdůležitějších 

drog, psychosociální důsledky, prevence užívání drog, cílová skupina, principy práce se 

závislými jedinci a druhy služeb. 
 

11. Sociálně právní ochrana dětí a mládeže 

Vysvětlení pojmu, orgány sociálně právní ochrany, oblasti činnosti, pravomoci obecních 

úřadů s rozšířenou působností, systém sociálně-právní ochrany dětí v ČR, syndrom CAN. 

 

12. Státní sociální podpora a její princip 

Systém SSP, druhy dávek, financování, podmínky nároku, základní charakteristika 

sociální politiky, cíle SCP, principy, objekty a subjekty SCP. 

 

13. Domácí násilí, násilí páchané na dětech, na ženách a na starých lidech 

Formy, příčiny vzniku, znaky DN, postoj společnosti, možnosti intervence. 

 

14. Sociální pomoc závislým na alkoholu, kouření a hráčům počítačových her 

Charakteristika závislostí, termíny adjustovaný, maladjustovaný, sociální práce, prevence 

jednotlivých závislostí. 

 

15. Riziková mládež a sociální pomoc 

Základní pojmy, typy rizik, instituce a služby v ČR, prevence kriminálního chování, kurátor 

pro mládež, probační a mediační služba, vysvětlení základních pojmů, cílová skupina, 

poslání, cíl, fáze mediačního procesu, výkon alternativních trestů. 

 

16. Sociální pomoc v období stáří 

Stáří jako individuální jev, vymezení stáří, rizikové skupiny seniorů, historický pohled, péče o 

seniory v domácím prostředí a rezidenčních zařízení, spolupráce s rodinou, ageismus, vybrané 

metody práce se seniory. 

 

17. Mobbing a bossing na pracovišti, školní šikana 

Základní pojmy, příčiny, fáze mobbingového procesu, strategie, oběti, spouštěcí momenty, 

důsledky, strategie obrany. 

 

18. Rodina s osobou se zdravotním postižením 

Charakteristika základních pojmů, reakce rodiny, obecné principy práce, metody a techniky 

práce, sociální služby, vzdělávání a pracovní uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním. 

Koncepce ucelené rehabilitace. 

 

19. Sociální služby v charitativních organizacích 

Charita, cíl, poslání, historie charity, dobrovolnictví, typy služeb, adopce na dálku. 

 

20. Hospic, pastorační práce s klienty 

Paliativní medicína, historie hospice, potřeby nemocných, formy hospicové péče a její 

zvláštnosti, role a postavení sociálního pracovníka, syndrom vyhoření. 

 

21. Vymezení sociálních událostí, stav hmotné nouze 

Základní pojmy, životní a existenční minimum dle platné legislativy, chudoba jako sociální 

problém. 



 

22. Sociální práce s komunitou 

Charakteristika základních pojmů, obecné znaky komunity, druhy komunit, cíle a specifika 

sociální práce s komunitou, komunitní pracovník, jeho kompetence a význam. 

 

23. Sociální pomoc MPR, pomoc osamocenému rodiči 

Charakteristika dané problematiky, rizika osamoceného rodičovství, ohrožení základních 

funkcí rodiny, základní principy sanace rodiny, dávky a sociální služby. 

 

24. Sociální služby v platné právní úpravě 
Koncepce zákona, kategorizace služeb, předpoklady pro výkon povolání, registrace služeb, 

standardy kvality sociálních služeb. 

 

25. Azyl a uprchlictví 

Problematika uprchlictví, příčiny, zvláštnosti péče o migrující lidi, metody práce. 

Postavení uprchlíka (azylanta), společný evropský azylový systém (SEAS), postup při 

zpracování žádosti o udělení statusu, instituce. 

 

 

 

 

 

 

 
Témata byla projednána a schválena na jednání OK – SČ 18. 09. 2018.  

 

 
 


