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TÉMATA 

 

 

1. Pojetí sociální politiky. Základní pojmy v sociální politice, záchranná sociální síť. 

2. Nástroje sociální politiky. Právo jako nástroj sociální politiky. 

3. Subjekty sociální politiky. Systém veřejné správy. 

4. Objekty sociální politiky. Metody, oblasti a modely sociální politiky, sociální stát.  

5. Sociální ochrana. Ústava ČR. 

6. Principy sociální politiky. Listina základních práv a svobod, Úmluva o právech dítěte. 

Vztah sociální politiky k ekonomice a demografii.  

7. Zákon o sociálních službách. Podmínky poskytování sociálních služeb a standardy 

kvality. Druhy a formy sociálních služeb. 

8. Příspěvek na péči. Služby sociálního poradenství a sociální péče, úhrada nákladů za 

sociální služby.  

9. Systém sociálního zabezpečení. Služby sociální prevence, předpoklady pro výkon 

činnosti v sociálních službách.  

10. Systém nemocenského pojištění. Organizační zajištění nemocenského pojištění. Druhy 

dávek nemocenského pojištění. Odpovědnost za škodu zaměstnance a zaměstnavatele, 

dohoda o hmotné odpovědnosti. 

11. Dávky nemocenského pojištění. Náhrada mzdy. Výše dávek nemocenského pojištění. 

12. Důchodový systém v ČR. Systém důchodového pojištění, organizační zajištění 

důchodového pojištění, účast na důchodovém pojištění, složky důchodů.  

13. Druhy důchodů. Výše dávek důchodového pojištění. Občanské soudní řízení. 

14. Systém státní sociální podpory. Základní pojmy, správní řízení. 

15. Dávky státní sociální podpory. Výše dávek státní sociální podpory. Dávky pěstounské 

péče. 

16. Systém státní sociální pomoci. Životní a existenční minimum. Pomoc v hmotné nouzi, 

dávky hmotné nouze. Výše dávek státní sociální pomoci. 

17. Politika zaměstnanosti. Pasivní a aktivní politika zaměstnanosti. Zákon o zaměstnanosti, 

podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. 

18. Pracovně právní vztahy. 

19. Zdravotní politika. Zdravotní pojištění. 



20. Rodinná politika. Právní úprava rodinných vztahů. 

21. Podpora rodin s dětmi. Opatření v pracovně právních vztazích. 

22. Rodičovská odpovědnost. Sociálně právní ochrana dětí a mládeže.  

23. Pomoc zdravotně postiženým občanům.  

24. Pomoc starým občanům. 

25. Pomoc dezintegrovaným občanům. Trestní právo a trestní řízení. 
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