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TÉMATA 

 

1. Význam sociální činnosti. Vymezení základních pojmů, návaznost sociální péče na 

sociální politiku. 

2. Sociální práce. Metody sociální práce. Sociální učení. Motivační procesy. 

3. Osobnost sociálního pracovníka. Základní životní potřeby. Struktura osobnosti. 

Psychické vlastnosti a dovednosti. 

4. Kompetence pracovníků v sociálních službách. Další profesní zařazení. 

5. Profesní etika, syndrom vyhoření, výcvik a supervize. 

6. Sociální práce s jednotlivcem. Význam a průběh případové práce. 

7. Komunikace v sociální práci.  Zásady vedení rozhovoru a aktivního naslouchání. 

8. Sociální percepce v sociální práci, Způsoby a chyby při poznávání klienta. Asertivita. 

9. Rizikoví klienti v sociální práci. Příčiny, projevy a druhy jednotlivých typů klientů. 

Zásady jednání a komunikace s nimi. 

10. Sociální práce se skupinou. Sociální skupina, cíle skupinové práce, typy skupin, vůdce 

ve skupině. 

11. Jedinec ve skupině. Socializace, fáze socializace, sociální role, normy, pozice, status. 

12. Průběh sociální práce se skupinou. Fáze a techniky skupinové práce, svépomocné 

skupiny.  

13. Sociální poradenství. Význam poradenství, poradenský proces, jednotlivé oblasti 

poradenství.  

14. Krizová intervence. Příčiny krize. Náročné životní situace, stres, frustrace, konflikt. 

15. Postupy krizové intervence. Průběh krize, typy krize, postupy a zásady krizové 

intervence. 

16. Typy klientů v krizové intervenci. Kritické období ve vývoji jedinců, psychická 

deprivace, oběti trestných činů, syndrom CAN. 

17. Komunitní sociální práce. Komunita, cíle komunitní práce, komunitní pracovník, průběh 

komunitní práce, klienti komunitní práce. 

18. Sociální práce s rodinou. Typologie rodin, rodina ve specifické situaci, rodina a rozvod. 

19. Sociální péče o seniory. Sociální opatření pro seniory, adaptace na stáří, paliativní péče. 

Syndrom EAN. 

20. Sociální péče o zdravotně postižené děti. Sociální péče o  rodinu se zdravotně 

postiženým dítětem. 

21. Sociální péče o zdravotně postižené osoby. Vymezení pojmů. Sociální  práce se 

zdravotně postiženým. 



22. Sociální práce s rizikovou mládeží. Syndrom rizikového chování, trestná činnost 

mládeže, právní odpovědnost, soudnictví pro mládež, probační a mediační služba. 

23. Sociální práce s nezaměstnaným. Pomoc při zvládání důsledků nezaměstnanosti, 

metodika práce s nezaměstnaným. 

24. Sociální práce a bezdomovectví. Klasifikace bezdomovectví, sociální péče o osoby bez 

přístřeší,  sociální práce se zadluženým.  

25. Sociální práce s drogově závislými. Psychologie osob závislých na návykových látkách. 

Sociální služby pro drogově závislé, terapeutická komunita. 
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