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Blok B - Sociální politika a společensko-vědní disciplíny 
 

1. Teorie sociální politiky 
Pojetí, východiska, principy, obsah a cíle sociální politiky, obecné cíle sociální politiky, 

včetně vývoje sociálně politických cílů v jednotlivých obdobích evropské civilizace, předmět 

sociální politiky, subjekt, objekt sociální politiky, principy, funkce). Vztah sociální  

a hospodářské politiky. Role státu a ostatních subjektů v sociální politice.  

 

2. Nástroje realizace sociální politiky, základní typy a nástroje realizace sociální politiky 

Přehled vývoje sociální politiky ve vybraných dokumentech EU.  

 

3. Sociální stát 
Definice, historie, typologie, etapy a krize sociálního státu, příklady renesance sociálního 

státu.         

      

4. Sociální událost v životě jednotlivce i aktivit společnosti 
Mateřství a stáří jako sociální událost. Trendy ve vývoji přípravy na stáří v evropském 

kontextu. Národní programy přípravy na stárnutí v letech. Převládající principy pomoci a 

podpory rodině v Evropě. Funkce rodiny, charakteristické znaky české rodiny.  

 

5. Chudoba jako sociální událost 
Systém sociální ochrany obyvatel. Struktura sociálního systému - sociální pojištění, sociální 

podpora a pomoc. Pojetí chudoby, příčiny chudoby a zdroje chudých. Moderní chudoba, 

systém sociální ochrany. Minimální mzda.   

 

6. Základní charakteristika sociální práce 
Vymezení sociální práce, definice a cíle sociální práce, koncepce sociálního fungování, 

úrovně sociální práce, vztah sociální práce k jiným vědním disciplínám. 

 

7. Paradigmata sociální práce 

Vztah mezi různými paradigmaty. 

 

8. Dilemata soudobé sociální práce (vývojová dilemata). Profesionální sociální práce jako 

produkt modernizace společnosti. 

 

9. Hlavní teorie a přístupy v sociální práci       
Humanistické a existencionální teorie. Humanistický přístup sociální práci (přístup 

orientovaný na klienta), systemický přístup, přístup orientovaný na úkoly, antiopresivní 

přístup. 

 

10. Mezoúroveň sociální práce 

 Sociální práce se skupinou – význam skupiny, dělení skupin, stádia vývoje skupiny, pravidla 

skupiny. Balintovské skupiny. 

 

11. Makroúroveň sociální práce 

Komunitní práce – definice komunitní práce, druhy komunit, základní charakteristiky 

komunitní práce, přístupy v komunitní práci, hlavní úrovně sociální práce. Komunitní 

plánování sociálních služeb – definice, účastníci, princip triády a fáze komunitního plánování 

sociálních služeb. 
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12. Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění 

Vymezení základních pojmů, příspěvek na péči, typologie sociálních služeb, povinnosti 

poskytovatelů sociálních služeb, smlouva o poskytnutí sociální služby, inspekce poskytování 

sociálních služeb, předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka. Standardy kvality 

sociálních služeb – charakteristika a jejich dělení. 

 

13. Syndrom vyhoření 

Syndrom vyhoření, projevy syndromu vyhoření, podmínky vzniku syndromu vyhoření, 

prevence syndromu vyhoření. Syndrom pomáhajících. 

 

14. Poradenství v sociální práci – formy, oblasti a cíle poradenské práce 
Podmínky pro optimální poradenskou intervenci (požadavky na poradce, formulace cíle, 

rozlišení kontroly a pomoci, prostor).                                        

 

15. Metody poradenské práce – individuální, rodinná a skupinová terapie 

Vedení rozhovoru s klientem, proměnné komunikačního kontextu, verbální a neverbální 

komunikace. Poradenské přístupy.                                     

 

16. Specifika  sociální práce  s migranty 
Genderové a kulturní odlišnosti, nejčastější důvody migrace, podmíněnost migrace z hlediska 

globalizace. Základní potřeby žadatelů o udělení azylu, instituce poskytující sociální práci 

migrantům. Paradigmata v sociální práci a migranti.    

 

17. Základní pojmy etnické teorie 

Objektivní a subjektivní složky etnicity. Etnikum, etnická příslušnost. Etnické a kulturní 

procesy. Národ a jeho znaky. Národnostní otázka, nacionalismus, internacionalismus, 

vlastenectví, lokální patriotismus.  

 

18. Modely vztahů mezi národy a státy 

Faktory ovlivňující vznik a zánik národů. Jazykový, územní a nestabilizovaný model národa, 

příklady vytvořených států. Národy bez vlastního státu. Příklady úspěšné revitalizace národů. 

Etnická struktura evropských států.                                

 

19. Vývoj a současné problémy etnických menšin v ČR 

Zvláštnosti historického vývoje národnostní struktury ČSR a ČR. Autochtonní menšiny  

a „nové“ národnosti. Národnostní struktura soudobé ČR. Postavení, problémy a perspektivy 

národnostních menšin v ČR. Ochrana menšin, Zákon č. 273/2001 Sb.  

 

20. Základní pojmy k ochraně menšin 

Kategorizace menšinových skupin. Pokusy o definici menšin. Asimilace, melting pot, 

multikulturalimus. Rasimus, xenofobie, genocida, holocaust.  

   

21. Základní metody a techniky sociálního výzkumu 

Fáze a projekt sociálního výzkumu, kvantitativní a kvalitativní sociální výzkum, pilotáž a 

pretest. Základní metody a základní techniky sběru dat. Validita a reliabilita. 

 

22. Trh práce a jeho specifika 

Charakteristika pojmů – práce, trh práce, segmentace trhu práce. Nástroje aktivní politiky 

zaměstnanosti. Ekonomická aktivita, zaměstnanost a nezaměstnanost (charakteristika), 
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metody měření nezaměstnanosti, faktory a důsledky nezaměstnanosti, druhy nezaměstnanosti. 

Legislativní kontext.   

 

23. Regionální specifika v nezaměstnanosti (na příkladu ČR, event. EU) 

Hospodářsky slabé regiony, ekonomická aktivita obyvatel v Československu (ČR) v letech 

1945-1960-1989-2006 - současnost. Možnosti změn v regionech s velikou nezaměstnaností. 

Ženská pracovní síla, diskriminace na trhu práce. Legislativní kontext. 

                   

24. Mobilita pracovních sil – obecná charakteristika 

Specifika v mobilitě pracovních sil, mezinárodní mobilita pracovních sil.                           

Migrace – charakteristika migrace, vliv migrace na utváření trhu práce. Dojížďka pracovních 

sil a trh práce. Cizinci na trhu práce v ČR. Legislativní kontext.   

               

25. Management jako organizační řízení a jeho uplatňování ve veřejné správě  

Vymezení pojmu management. Manažerské funkce, role a činnosti. Úrovně managementu. 

Normativní, strategický a operační management. Organizační a manažerská efektivnost. 

Posuvy manažerského paradigmatu. Specifika managementu ve veřejné správě v porovnání s 

podnikatelským managementem.                                      

     

26. Manažerské dovednosti jako nezbytný předpoklad manažerské a organizační 

efektivnosti  

Obecná struktura manažerské činnosti. Vymezení pojmu manažerské dovednosti. Obecné a 

speciální manažerské dovednosti ve vazbě - manažerské činnosti, metody a techniky. Přístupy 

interkulturálního managementu.                  

 

27. Řízení lidských zdrojů jako pokročilá koncepce personálního managementu 

Vymezení pojmu lidské zdroje, lidský kapitál a lidský potenciál.  Personální optimalizace 

organizace. Procesy řízení lidských zdrojů. Práce a zaměstnávání lidí. Zabezpečování 

lidských zdrojů pro organizaci. Rozvoj lidských zdrojů. Postupy a procedury v zaměstnávání 

lidí a informace v řízení lidských zdrojů.                         

 

28. Psychologie ve veřejné správě a sociální práci 

Charakteristika psychologie jako vědecké disciplíny, předmět psychologie,  funkce psychiky, 

determinace psychiky,  metody psychologie, směry současné psychologie. Úkoly psychologie, 

aplikační možnosti psychologie  v pomáhajících profesích. 

 

29. Supervize v pomáhajících profesích 

Definice supervize, supervizor, základní funkce supervize, druhy supervize, znaky dobré  

a špatné supervize, supervizní kontrakt. 

 

30. Společnost a její skladba  

Společnost, sociální struktura a stratifikace, sociální mobilita, sociální status a sociální role, 

kulturní a sociální kapitál, sociální kontrola, sociální nerovnost.  
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