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Cílem předmětu je podat základní přehled a orientaci o problematice v oblasti sociální
práce v kontextu širších sociálních a pedagogických (resp. andragogických)
souvislostí. Analyzuje problematiku sociálně aktuálních problémů u klientů, skupin či
komunit. Nabízí možnosti řešení těchto jevů v kontextu andragogiky.
Charakteristika obsahu předmětu:
1. Sociální práce, vymezení, definice, historické kontexty sociální práce,
terminologická vymezení oboru
2. Teorie sociální práce, typologie teorií, sociální kontexty sociální práce
3. Vybrané sociální skupiny jako předmět sociální práce
4. Sociální práce v kontextu sociální politiky a sociálního státu
5. Sociální práce v kontextu andragogiky a gerontopedagogiky
6. Metody sociální práce, klasifikace metod, aplikace metod sociální práce
7. Etapy sociální práce, sociální terapie, sociální poradenství
8. Sociální práce jako součást konceptu sociální participace
9. Sociální práce s klientem, skupinou, komunitou, specifika sociální práce
10. Aplikovaná sociální práce dle jednotlivých věkových kategorií v biodromálním
kontextu
11. Aplikovaná sociální práce dle specifických sociálních skupin dospělých osob
12. Supervize, teoretické pojetí, zásady supervize, aplikovaná supervize, efekty
supervize
13. Výzkum v sociálních vědách, metodologie sociálních výzkumů, výzkumný projekt.
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Zkouška:
Požadavky ke zkoušce: vypracovat seminární práci v rozsahu cca 5 stran A4 a
zpracovat v ní kazuistiku vybraného sociálního případu (klient, skupina, komunita).
Práci je třeba odevzdat (zaslat) vyučujícímu v tištěné podobě na katedru a
v elektronické podobě minimálně deset dní před termínem zkoušky. Písemná práce
musí vyhovovat základním požadavkům – musí mít titulní stranu (název předmětu,
název práce, jméno studenta, ročník a forma studia a datum vypracování práce),
stručný obsah (členění do kapitol), úvod a závěr práce. Práce musí obsahovat Soupis
bibliografických citací – využité zdroje v textu (minimálně sedm odborných pramenů a
případně další zdroje – odborné časopisy, internetové zdroje, které byly v textu
využity). Forma uvádění zdrojů v textu a zápisu zdrojů v Soupisu bibliografických
citací musí odpovídat požadavkům stanoveným katedrou (viz pokyny pro vypracování
písemných prací).
Poté následuje ústní zkouška (4 otázky ze 30).

