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Téma CŽV práce
1

Vybraná specifika práce se seniory

2

Nástroje sociální politiky vedoucí ke zmírnění nebo odstranění chudoby v ČR

3

Vývoj dávek státní sociální podpory v ČR

4

Zajištění dostupnosti sociálních služeb metodou komunitního plánování

5

Standarty kvality jako nástroj zajištění kvality sociálních služeb

6

Transformace pobytových sociálních služeb

7

Obecní knihovna a její role v historii obce

8

Obec XY v regionálních strukturách

9

Významná osobnost obecní či městské samosprávy v poválečném období

10

Historie neziskových organizací v městě XY od r. 1990

11

Kulturní organizace v městě či v obci

12

Místní zpravodaje v regionu XY 1945 - 2017

13

Péče o kulturní odkaz daného města

14

Kulturní život a jeho organizování ve městě

15

Školství a jeho vývoj v daném městě

16
17

Výkon veřejné správy ve vybrané obci
Financování příspěvkových organizací (možnost upravit název práce po dohodě s
vyučujícím)

18

Trvale udržitelné rozvoj (možnost upřesnění tématu po dohodě s vyučujícím)

19

Komunikace úřadu s občany – přístupy, způsoby

20

Prevence syndromu vyhoření, rozvoj měkkých dovedností pracovníků

21

Systémy kvality a jejich využití v praxi

22

Bezdomovství

23

Chudoba

24

Sociální exkluze a sociální inkluze

25

Nezaměstnanost

26

Patologické hráčství

27

Prostituce

Středisko

Posluchač - Jméno

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D.

JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

28

Hooligans a vandalismus

29

Squatting

30

Kriminalita

31

Výkon trestu odnětí svobody

32

Probace a mediace

33

Drogové závislosti (v prostředí rockových a tanečních klubů)

34

Sociální začleňování osob po výkonu trestu odnětí svobody

35

Problematika menšin a migrantů

36

Aktuální redefinice vybrané oblasti sociální politiky

37

Komunitní plánování

39

Porovnání systému služeb sociální péče v České republice, na Slovensku a
v Polsku
Porovnání systému služeb sociální péče v Německu, v Rakousku a ve Švýcarsku –
inspirace pro Českou republiku

40

Porovnání systému služeb sociální péče ve Francii a v Nizozemí – inspirace pro
Českou republiku

41

Informační a komunikační technologie ve veřejné správě

42

Elektronizace veřejné správy v České republice

43

Asistivní technologie jako prostředek pro služby klientům

44

Deskripce návrhu cílů a opatření pro zvyšování digitální gramotnosti

45

Právo na informace ve veřejné správě

46

Pravomoci a působnost Veřejného ochránce práv

47

Stanovení, vybírání a vymáhání místních poplatků u vybrané obce

48

Činnost na úseku samostatné působnosti obce

38

